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Kasi Pefiguiran PUPR Ditahan
Jadi Tersangka Korupsi

Proyek Pembangunan

Tukad MatiLegian

DENPASAR-Penyidik Pidana
ICrusus (Pidsus) Kejaksaan Neg-
eri (Kejari) Denpasar Sertin (2/ I 0)

petang menahan satu dari tiga
tersangka kasus dugaan korupsi
proyek pembangunan Tukad
Mati di Legian, Kut4 Badung.

Tersangka yang ditahan dan
dijebloskan ke Lembaga Pe-
masyarakatan (t"apas) Kelas II A
Kerobokan, ituyakni Kepala seksi
(I(asi) Pengairan dan Pemeliharan
Dinas PekerjaanUmum dan Peru-
mahan Raklat (PUPR) IGbupaten
Badung, I Wayan Serarhan alias
IWS. Seraman yang didamPingi
penasehat hukumnYa, I Kadek
Agus Suparman dan Gde Manik
Yogiartha serta anak dan istri sern-
pat diperiksa selama hamPir 7 jam
di ruang Pidsus Kejari DenPasar.

Kepala Seksi Pidana Khusus
(Kasi Pidsus) Tri Syahru Wira-
kosada didampingi IGsi Intelejen
yang juga Humas Kejari DenPas-

ar IGNA Kusumayasa Diputra,
menyatakan penahanan tersang-
ka dilalol<an tmtuk mempermu-
dah penyidikan. "Sesuai pasal 54

ada alasan subjektifdan obyelcif
Penahanan dilalarkan karena talqr
tersangka kabur, menghilangkan
barang bukti, dan mengulangi
perbuatannyai' jelas Syahru.

Lebih lanjut kata Syahru, sebagai

Pejabat Pelaksana lbknis lGgiatan
(PI/IK) tersangka Seraman tidak
melalsanakantupoksisebagaima-
na mestinya sehingga mengaki-
batkan proyek yang dikerjakan
tidak sesuai kontrak. I Wayan
Seraman seharusnya melala;kan
pengawasan dalam proyek seh-
ingga tidak terjadi penyimpangan.

Sedangkan terkait kengian neg-
ara, penyidik masih menunggu
hasil perhitungan rcsmi dari BPKP

wila1rah Bali "Perhitungan semen-
tara dari tim alrli ada kerugian RP

700 juta" Tapikami masih menung-
gu hasil perhitungan resmi dari
BPKP wilErah Balii lanjut SYahru"

Lalu bag4irqeqg dengan dua
tersangka lain? DtanYa begitu,
Syahru mengatakan, untuk dua
tersangka lainnya dalam Perkara

ini yaitu rekanan (PT Undagi
laya Mandtui), I Wayan Su dan
Kabid Pengairan PUPR Badung
yang juga PPK (Pejabat Pembuat
Komitmen) proyek berinisial
AGD masih dalam penyidikan.
"Unnrk tersangka lainnya masih
tahap penyidikani bebemya.

Termasuk Kepala Dinas (I(adis)
PUPR Badung ts Surya Suamba
yang dalam proyek ini sebagai
Pengguna Anggaran (PA), pihak
penyidik juga mengaku secara
marathon sudah memeril6a yang
bersanglcrtan dengan stahs masih
sebans sakl "Setelahini kami akan
melalcrl€n pemberkasan sambil
menunggu hasil perhinngan ker-
ugian negara dari BPKP Wlayah
Bali keluar. Nanti kami akan in-
formasikanlagikalau ada perkem-

bangan kasus inii tegasnya.

Sementara itu, kuasa hukum
tersangka Seraman dikonfirma-
si disela penahanan kliennYa,
mengatakan ada banyak kejang-
galan dalam perkara ini. Dian-
taranya terkait kerugian negara
yang sampai saatini belum ada
Dijelasknnya, seharusnYa se-
belum melakukan penahanan

penyidik sudah mendapatkan
hasil kerugian negara yang resmri

dari BPK atau BPKP WlaYah Bali.-
Namun sampai saat ini hasil-

kerugian negara tersebut belum
ada. Penyidik hanya membuat
kerugian negara berdasarkan
perhitungan salcsi alrli. "Harusnya

kan ada kerugian negara dulu
baru bisa melakukan penahan-
an," tegas Agus SuParman.

Ia mengatakan pihaknYa akan
mempelajari lagi Perkara ini
dan kemungkinan besar akan
melakukan Praperadilan jika me-
mang tidak ada kerugian negara
dalam perkara ini. Sebagaimana
diketahui Kasus ini sendiri be-
rawal dari laporan warga Yang
mengatakan jika Pembangunan
senderan Tukad Mati di Legian,

Kuta mengalami masalah. Pasal-

nya, baru saja selesai dan diser-

ahterimakan, sudah ada beber-

apa bagian yang retak dan jebol.

Proyek senderan Tukad Mati
tersebut membentang sePan-
jang 570 meter dengan anggaran
Rp 2,2 miliaryang digaraP oleh
PT Undagi faYa Mandiri sejak "
awal 2016 lalu. (Pra/dot)
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Mobil Dinas Mulai Dikembalikan

png mulai bulan ini. FIal ini zudah disampaikan
memalui sura{' paparSelretaris Donran Kabupaten Klunglcng
I Wayan Sudiarta, Senin (2/10). Berdasarkan hasil pendataan
yangtelah dilahkan, dikatakannya penarikan mobil dinas akan
dilahkanpadatigaunitmobilFngdigunalcnkehrakomisi satu
udt dari IGtua Badan Kehormatan (BK), sanr unit dari IGila
BadanI€gisladf(Baleg) danenamunitdaripimpinantalsi Dari
jumlahtersebut lima unitmobil diserahkanke daerah. "semen-
tara sisanya digunakan unnrk operasional di DPRD Klurglcrng
seperti kegiatan observasi. Penyerahan ke daerah dilakden
besok (hari ini-red)j' ungkapnya (ayu/gup)

diserahlon ke daerah, hariini (3/10).
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