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Bangun Tiga
Gedung tagi
I Proyek R$ Nyitdah Berlanjut
I Plniaman Rp 2OL Miliar Cair 2018
TABANAN, TRIBUN BALI bangunan tiga gedung baru di alat kesehatan Rp 2 miliar
- Rencana peminjaman dana RS Nyitdah" Semenbn saat ini dan sisanya untuk biaya ope-
untuk melanjutkan proyek sudahadatigabangun4n"De- rasionaf"jelasnya.
pembangunan Rumah Sakit tail Engineering DCItgn (DED) RS Nyitdah memiliki 40
(RS) Nyitdah di Kecamat- masih disusun oleh Dinas Pe- tempat tidur untuk kelas III.
an Kediri, mendapat lampu kerjaanUmum," ujardia. Satu bangunan di sebelh ba-
hijau. Bahkan, peminjaman Sementara saat ini, RS rat saat ini masih digunakan
dana sebesar Rp 201 miliar Nyitdah sedang dipersiap- untuk hemodialisis BRSUD
dari PT SMI dikatakan cair kan untuk memulai pelayan- Tabanan. Dijelaskan, perun-
tahun depan. an kepada publik. Jadwalnya tukan dana Rp 2 miliar akan

Direktur RS Nyitdah dr akan beroperasi pada awal mengutamakan pelengkapan
Nyoman Wisma Brata meng- atau pertengahan |uni 2017. alat laboratorium dan ront-
ungkapkan, proyek pemba- "Masih persiapan, terutama gen. "Dutanakan untuk pe-
ngunan rumah sakit yang untuk alat-alat. Kami dapat menuhan alat laboratorium
diproyeksi menggantikan dana dari APBD untuk ope- dan rontgen agar pelayanan
BRSUD Tabanan itu bisa di- rasional 2017 sebesar Rp.10 penyakit dalam bisa berja-
Ianjutkan. miliar, perkiraan membeli lan " ujamya. (arg)

"Sebenamya sudah dapat

ffi-ffT#,,nx3J"#",i:$?: Femhayaran
an tahun tidak kami ambil.

r#H:$nil#ff',1#f,:il; #ra*e Periode
terirna," kata Nyoman Brata, . _
Minggu (7 /S). 

' Proses pengembalian utang memakai sistem mencicil setiap

Rericanatersebutdiketahui ,':H?fflqillx ili:'ij1lt;lilxli:;j,.:s;Hl5ii"ith3 T,..
T,9l{_npt."1asi kePada Pr ily;;"i;r;;;;;sunan konstruksi, diperSorenkan tidak ba-
SMI di |akarta beberapa wak- yai cicitan.
tu lalu oleh RS Nyitdah, dan "Kalau pembangunan nantinya dua tahun, pada tahun keti-
Badan Keuangan Daerah dan ga baru kami mulai bayar cicilan," papar Kepala Badan Perenca-
Badan Perencanaan, Peneliti- naan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan, lda

an dan Pengembangan (Ba- Bagus wiratmaja'

peritbang) " ". 
r"i:T."1,;':liil;";i,flT:[1"x!'i,i,[iff[Hffflffi,"

' Brata menjelaskan, ryqy1 ;;;;;;;;; pilv',. rapi, secara umum, ia menitai peminja-
dana yang berseumber dari man tersebut sudah mendapatkan respon positif. "Kami sudah
perusahaan plat merah terse' kirimkan data dan melakukan verifikasi ulang. Tinggal presentasi
but akan diperuntukan pem- oleh bupati," ujarnya. (arg)
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Sudarma Pikir-pikir Kena
Vonis Dua Tahun

DENPASA& TRIBUN BAII terdakwa asal Desa Asah Du-
- Terdakwa kasus korupsi ren, Kecamatan Pekutatan,
dana Bantuan Langsung Ma- |embrana ini, dituntut pidana
syarakat (BLM)Pengembang- denda Rp 50 juta, subsider
an Usaha Agribisnis Pedesaan enam bulan kurungan. Selain
(PUAP), I Nengah Sudarma itu pidana tambahan, yakni
(45), dipidana dua tahun ku- membayar uang pengganti
rungan penjara oleh majelis kerugian negara se-besar Rp 75
hakim, Jumat (5/5) di Penga- juta yang diambil dari buku
dilan Tipikor. tabungan atas nama Gapoktan

Mantan Ketua Gabungan Tani Sejahtera.
Kelompok (Gapoktan) Tani Dalam amar putusan, maje.
Sejahtera, Jembrana ini melalui lis hakim menyatakan, terdak-
tim penasihat hukumnya serta wa Sudarma secara sah dan
jaksa Penuntut Umum (JPU), meyakinkan terbukti bersalah
menyatakan pikir-pikir. Pu- melakukan tindak pidana ko-
tusan majelis hakim pimpinan rupsi. Perbuatan Sudarmaber-
Wayan Sukanila lebih ringan tujuan menguntungkan diri
dibandingkan tuntutan IPU. sendiri, orang lain atau korp-

"Mengadili, menjatuhkan orasi,serta menyalahgunakan
pidana kepada I Nengah Su- wewenang.
darma dengan pidana penjara Atas perbuatannya, ter-
selama dua tahun. Dikurangi dakwa dijerat pidana Pasal
selama terdakwa ditahan, dan 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b
perintah tetap ditahan. Men- Undang-undang No. 31 ta-
jatuhkan pidana denda Rp 50 hun 1999 tentang pemberat-
juta, subsider satu bulan ku- asan tindak pidana korupsi
rungan," kata Hakim Ketua, sebagaimana diubah dengan
Wayan Sukanila. Undang-undang No.20 tahun

Sebelumnya, tim fPU me- 2001 tentang perubahan atas
nuntut Sudarma empat tahun Undang-undang No. 31 tahun
penjara. Selain pidana badan, 1999 tentang pemberatasan

tindak pidana korupsi.
Kasus ini berawal pada ta-

hun 2009 saat terdakwa dite-
tapkan sebagai Ketua Gapok-
tan Tani Sejahtera fembrana.
Terdakwa mengajukan per-
mohonan untuk mendapat-
kan BLM PUAP dari Kemen-
hian Pertanian RI sebesar Rp
100 juta.

Setelah dana masul ke reke-
ning, terdakwa menarik uang
tersebut dan mgmbagikan
kepada empat kelompok tani.
Masing-masing kelompok tani
menerima Rp 25 juta. Namun
tiga dari empat kelompok tani
yang menerima dana terse-
but mengembalikan lagi dana
yang mereka terima.

Pengembalian dana itu ti-
dak langsung disetorkan ke
rekening, melainkan diper-
gunakan sendiri oleh terdak-
wa. Sudarma menyetorkan
ke rekening Gapoktan bulan
Nopember 2010 sebesar Rp
75 juta. Sampai Oktober 2013,
dana tersebut tetap dikuasai
'terdakwa dan tidak dibagikan
kepada angggota Gapoktan
Tani Sejahtera. (can)
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