
Sub Bagiatr Humas clarn Tata Usahar BPI( 11l Perwaltil;.:rn irrr 'vinsi Barli

,r\r [l ;u'',r tl *

lfiti ixq.J -iitr' 'tr]*ic fi it

Edisi

Hal

r;jr,'i.

,,1:ll'' ' "'.':,,

(liidl 1,1; '',.;r,r
' '* I 

',t.''

Kuta Dibantu |epang
MESKI banyakdltangani penrerintah pusat rnelalui-Uatai

Wilayah Sungai Bali Penida, Pemprov Bali juga rnerniliki
proyek penanganan ebrasi. Pxiyek itu ada di Pantai Julah,
Kecamatan Teiakriln, Euleleng. Pemprcv menggelontorkan
dana Rp 3,2 rnlliar untuk proyek sepanjang 240 rneter iru.

"Untuk penanganan abrasi, tahun ini kami satu prcyek
saia," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Urfiuru (l'tr) Provinsi
Bali, Ketut Riyadi. Ditegaskan ltiyadi" prol'ek p,enanganan
abrasi di Pantai lulah sudah sangatmendesakdilakukan.
Kondisi pesisir di sekitar Pantai Julah rusakparah karena
diterjang gelombang dalam r,r akru cukup Iarria.

Dijelaskan, saat ini realisasi proyek penganlallan abraci di
PantaiDesa Julah, sudah 65 persen- hq,ektersebutditargetkan
selesai padapertengahanOlcober'20 I 7, "Pada rnusim pcnglru-

Jan nanti diharapkantidakterjadi abrasi pantai darr nraqiarakat
yang tinggal di pesisir panui dapat terlindtrrgii' tr-rka.snya.

Di sisi lain, data yang didapat koran ini, abrasi parah juga
teqadi di Kabupaten Badung. Kerusakarr parah hanyak
terjadi di tempat wisata, seperti Kuta, Seminyak tian Legian.
Sayangnya hingga kini belum ada tanda-tancla perbaikan.

Tokoh masyarakat Kuta, Made Badra diwawancarai
belum lama lni mengatakan, sejatinya sinyal petbaikan
abrasi sudah ada. Pemerintah lepangyang bekerjasama
dengan pemerintah pusat dalam penanganarl abrasi,
sudah mengirim utusan ke Krrta.

Utusan pemerintah }epang itu sudah melihat langsurrg
kondisi abrasi di sejumlah titik di Badung. Salah satu yang
dipantau adalah Pantai Kuta. Selain Kufir, titik lairr 1'ang
rnengalami abrasi jrrga dipantau.

"Dengan hadirnya perwakilan pemerintah Jepang,
kami berharap bisa segera tcrealisasi," pairar mar'itan
Kepala Dinas Peternakan l)erikanan dan Kelautan
(Disnakkanlut) Kabupateng Badung itrr.

Perrdalaan dari pemerintah Jepang seb;rliai partner
pemerintah melaluiprogram C overnment to (ioremment
atau G-to-G. Informasi yang ireredar, diura sekitar Rp I
trilitrn bantuan dari lepang sudah siap. (sanlhan)
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Menelfusuri Pengerjaan Proyek Abrasi Pantai Bali 2017 '
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Pemenang TenderAPBf[
Tahun 2Ol7 ini proyek penanggu-
langan abrasi dan perbaikan ruas

pantai di Bali dilakukan di bebera-
pa lokasi. Pekerjaan fisikmenggu-
nakan dana APBN dan APBD

Provinsi Bali.

LOKASI penanganan pantai di
Bali dengan dana APBN tahun ini, ada
di tiga Kabupaten. Masing-masing di ruas
pantai Tukad Mungga hingga Tinga-Tinga
(Buleleng), ruas pantai Masqeti hingga Tegal
Besar (Gianyar) serta ruas Pantai Medewi
dan Penyaringan ( jembrana).

sejauh ini baru dua proyekyang sudah memiliki
rekanan. Yakni di Buleleng dan Jembrana. Se-

dangkan untuk Pantai Masceti, Gianyq, belum
memiliki rekanan. Untuk dua lokasi yang telah
memiliki rekanan (Buleleng-)embraha) pagu

mencapai$ lSmiliar
Ktmsus abrasi di Buleleng dan lembra-

n4 kedua proyektersebut dimenang-
kan oleh,rekanan kontralcor PT Asta
IUandalaAbadi danAnindva Guna PT

Asta MandalaAbadi mengerjakan proyek
abrasipantaiTirkadmungg4 sedangkanruas

PantaiMedewidikerjakanolehPlAnindyaGuna
Yang menarik adalah persaingan tender

pembangunan pengamanan Pantai Ruas Ttt-
kadmungga-Tinga-Tinga Buleleng. Dari data
yang diperolehimlawa Pos Radar Bali,*

) Baca Fiktit... Hal 31
Berdasarkan informasi dari data online lpse.pu

dan informa$i pemilikpekerJaanlang diperoletl

3otal Pagu Angggaran untuk keempat lokasi
tersebut mencapai sehtar Rp 65 miliar. Namun,
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Namat PT Asta Mandala Rumah
Kelian, PT Anyndiaguna Tidak Ada
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total ada 89 perusahaanyang berebutproyekpeker-
jaan konstrulsi dari KementerianPekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat dengan pagu anggaran
mencapai Rp I 0 miliar 800 juta rupidr itu.

Yang pa*i, berrdasarkan informasi data online lpse.
pu PTAsaMandalaAbadikeluar sebagaipemenang.
Pengumuman resmi kemenangan tersebut dengan
mudah bisa ditelusuri dalam daftar online (lpse.
pured), tepatnya pada nomor urut,S. Perusahaan
yang tercantum beralamat di Ialan I Gusti Ngurah
Gentuh No. 20 Dalung Kuta, Badungnomor NPI,VP

0l.236.63l.G904.000keluarsebagaipemenangtender
dengan harga penanraran Pe7 ,7ffi.759.

Dalam situs online yang sama juga tercantum
alasankenapapesaing PTAsfia MandalaAbadikeok
Contohnya PT Surya Karya Sari bemomor NPWP
01.1I2.425.2-W.000. Penawarini taklolos verifikasi
karena dalam dok rmenpengadaan diqraratkan KD
menggunakan pekeriaan yang seienis dan kom-
plelaitas setara pada pekeriaan pengamanan pantai,

namunKDyangdigunakantidaksesmipersyaratan.
Sementara itu, ditemui langsung lGmis lalu (6/7),

Kepala Satuan Kerja Pelaksarnfaringan Pemanfraan
Air Balai Wilayah Sqngai (IGsatker PIPA BWS Bali
Penida) I Puhr Edi Ri,rna Wjaya membenarkan dua
perusahaan telah regni menjadi rekanan pihaloqra

dalamupayapenanggulangan abrasitersebut Pantai

Tirkadmungga digarap PT Asta tvlandala Abadi dan
Pantai Medewi dikerjakan oleh PT Anindya Guna

Edi juga membenaflGn, lokasi penanganan pantai
di Btrleleng mencalcrp ruas Pantai Ti:kadmungga
hingga Trnga-tinga Pagu anggaran untukpenanga-
nan abrasi dilokasiinimencapai Rp 10miliar800iuta
rupiah Berdasarkan informasi dari data online lpse.

pu diketatruiPTAstaMandalaAbadiyangbemlamat
di Ialan I Gusti Ngurah Genuh No. 20 Dahng, Ituta,
Badung nomor NPIVP 01.236.631.6-9(X.0fi) keluar
sebagai pemenang tender dengan harga penanraran

Rp 7 miliar 766 iuta 759 ribu ruPiah.

Sementara tender ruas Pantai Medewi hinga Pen-

yr,iiingandilembranayargdimenangkan glAnindla

Gunadikerjakandengan anggaranRp 27 miliarrypiatt
daripagu anggaran Rp 4miliar39s juuirupiah(hing
beritainidikorankaninformasirinddisittsonlinelpse.
pu belum be*rasil aiUn*an).- 

Ditambahkan, panjang Pantai Masceti (Gianyar)

yangrencananlxadiselama*an sejauh9S0meter. Se--

jautr ini .Uetum ada pemenang tender untuk proyek

iersebut. "Yang Masceti belum terkontrak Masih
usulan pendanaan dan menunggupmses revisi ang-

_garanj' 
jehs alumnus SMANegeri I Singarajatahun

Sambungan dari hal 21

1993 itu. "Total pagu enggaran sekitar Rp 15 miliar
Progess pengerjffinnya mta-rata di 65 perseni' tan-
dasryra merujukpada danapenanggulangan abrasi
di Pantai t\rkadmunggA IGbupaten Buleleng dan
Pantai Medewi, Pelqrtatan, Kabupaten fembrana.

Yang menarik untuk dipertaqakan adalah kenapa
PTAsa Mandala Abadi berani menawar jauh dari
pagu'ansaran mu budget alias batas angaran ter-
tingg yang dipatok IGmenterian Pekerjaan Umum
danPenunahanRalqat DidenSurnb€rDalaAtlakti
senilaiRp l0miliarS00jutarupiah?ApakahdenganRp
TmiliarT66iuta 759 riburupiahpqtetpemnansunan
pengarnananhrtai RrasfUkadmngga-Ii{tgarlinga
Buleleng bisa dijamin bedualitas?

Untukmemperoleh javraban mengenai komiunen
pihak pemenang tender tersebut ti,m lawa Pos Rn-
dar fulitelahbemsahamendatangilangsungalamat
PTAsta MandalaAbadiyang tercantum dalam situs
onlinelpse.puyitlcf IalanlGustiNgurahGentuhNo.
20Dalung ltutaBadung.

Namr.[r,hasilpenelustuanseurentar4tem]ratape-
rusahaan pemenang tender terebut tak beralamat
di alamat tercanturn Saat wartawan beranya pada
penghuni rumah alamat (Ialan I Gusti Ngurah Gen-
tuh No. 20 Dalung Kuta, Badung) adalah kediaman
KelianBanjarDinas lebak DesaDalung Klrta(ftara,
Badung. Tiak ada papan namayang menunjul*an
PIAsta MandalaAbadi beralamat di lokasi tersebut

Sayangrrya, Kepala Balai\{ilayah Sungai (BWS)

Bali-Penida, I Ketut Iayada tidak menggubris
pertanyaan waftawan terkait tidak sinkronnya
alamat PT Asta Mandala Abadi dengan yang
tercannrm di situs online lpse.pu.

Diajukan pertanyaan seputar dugaan bodongnya
alamat pemenang tender melalui pesan \,VhatsApp

Iumat(7/7) pulcrl 13.18 danpuhrl l3.20pluslangsung
mengirimkanjepretanfoto alamatdimaksuct, I Ketut

Iapdatidakmembalas Pesanpngdikirimwartawan
harya dibaca Tidak dircspons

Sementara itu dugaan penggunaan alamat filcif
temyata juga dilakukan pemerumg tender proyek
pembangunan cenderan pengaman pantai Desa

Meder,r,iFng dil$4alcan PT Anindyaguna-PT Tri IvIa-

nunggalsaldi DqdplangpngadadipanaiMedewi
terulis alarnat Ffi, furindyaguna-PT Tri Manunggal
Sakti, Jalan Plaw, a Nomor 58 Lingkungan Kebon,
Keluralran Baler Bale Agung, Nqlara Jembrana

Sayangnya, ksdkatjrm Jawa Pos Radar Balibe'
rusaha mendaqangi alamat tersebut, menemui
ialan buntu. Alqmatyangtertera di papan proyek
tidak ada. Bahkan warga Lingkungan Kebon
seperti yang tertulis dalam alamat gilak ada
yang mengetahui PT dimalsud. (kail*'eurya
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