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MantanKepalaBPN
Bantah jadi Tersangka
DENPASAR-Penyidikan perkara du-

gaan korupsi pelepasan aset negara
berupa lahan taman hutan raya (fahura)
seluas 835 meter persegi di Kawasan
falan Bypass Ngurah Rai Suwung Batan
Kendal, Denpasar Selatan, memasuki
babakbaru.
Di tengah proses pembuktian dua

terdalwa yakni I Wayan Suwirta dan I
Wayan Sudarta alias pakAgus di penga-
dilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Denpasar, informasi terbaru tim penyidik
dari TindakPidana Khusus (pidsus) Ke-
jaksaan Tinggi (Kejati) Bali kembati me-
netapkan satu tersangka dari sejumlah
saksi yang sebelumnya berstatus saksi
dalam perkara ini.

Informasi dari sumber di lingkungan
korps Adhiyaksa Bali, satu tersangka tam-
bahan dalam perkara dulaan pelepasan
aset yang merugikan negara sebesar Rp
2,8 miliar, ituyalcf mantan kepala Badan
Pertanahan (BPN) Denpasar berinisial TN.

Sayangnya atas inforrriasi yang disam-
paikan sumber, Kepala Seksi Penerangan
Hukum (Kasi Penkum) dan Humas Kejati
Bali, Edwin Beslar membantah.

Saat dikonfirmasi via telepon, Sabtu

(2011) Jaksa asal Manado ini menerang-
kan dari hasil koordinasi dengan tim"
penyidik yang menangani langsung per-
kara ini mengatakan belum ada tersangka
baru. "Belum. Kami justru belum tihu
kalau yang bersangkutan (TN) naik starus
sebagai tersangk4 "terang Edwin.

Menurutnya, untuk TN dari hasil koor-
dinasi dan konfirmasi terakhir langsung
dengan penyidik maupun kepala seksi
penyidikan (Kasidik) pidsus Keiati Bali,
TN masih berstatus saksi. "Jadi setahu
saya dari hasil koordinasi dan konfirmasi
masih sebatas saksi. UntukTN, penyidik
juga masih fokus untuk pengumpulan
alatbuktidan bahan keterahgan dan ahli,
"jelas Edwin.

Sementara mantan kepala BpN Denpasar
saat dikonfirmasi usai memenuhi pang-
gilan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor;

. Denpasar untuk I Wayan Suwirta dan I
Wayan Sudarta alias Agus, mengatakan
belum ada pemberitahuan baik lisan mau-
pun Grnrlis (surat) tentang status tersangka
yang ditujukan kepada dkinya. "Gak ada
tuh (status tersangka). Gak ada. Terakhir
saya dipanggil sebagai saksi. Surat juga
tidak adaj' ujar TN. (pra/do0
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Akses Jalan di Desa Belancan Putus

Tahun Ini akan Dibangun Jembatan
Bangli (Bali Post) -
_ Aksqs jalan penghubung
Banjar Belancan densan Ban-
jar Bukih di Desa Belrn"^n,
Kintamani putus sejak ham-
pir setahun lalu. Kondisi itu
akibat badan jalan tersebut
diterjang air bah. Lantaran
belum mendapat perbaikan,
warga Banjar Belancan yang
hendak menuju Banjar Bukih
maupun sebaliknya terpaksa
melalui jalan beton yang
dibuat warga secara bergot-
ong royong.

Perbekel Desa Belancan
Ketut Mendra, Minggu (2111)

sempit, jalan tersebut hanya
bisa dilintasi sepeda motor.
"Kalau pa kai mobil ha11s lewat
Kintamani. Dan itu lumavan
jauh. sekitar 11 km." jelasnya.

Mendra mengaku telah
menyampaikan persoalan
tersebut ke Pemkab Ban-
gli. Tahun lalu, jalan putus
itu sudah sempat akan di-
tangani pemerintah melalui
APBD Perubahan. Untuk
menghubungkan dua ban-
Jar, rencananya pemerrn-
tah membuatkan jembatan.
Hanya saja karena waktu
yang tersisa terbatas, akh-

kemarin, mengatakan putus-
nya akses jalan penghubung
Banjar Belancan ilenian BanI
jar Bukih terjadi beisamaan
dengan bencana tanah longsor
yangterjadi di Desa Songan,
2017 lalu. Panjangjalan yang
putus mencapai 26 meter.

Putusnya akses jalan itu,
menyebabkan aktivitas warga
Banjar Bukih termasuk be-
berapa desa lain di sekitarnya
terganggu. "Warga dari Banjar
Bukih, Gelagahlinggah dan
Desa Bayungcerik yang mau
ke Belancan, sulit. Petani
dari wilayah tersebut yang

rrnya rencana itu dibatalkan.
"Membangun jembatan tidak
mungkin diambil di anggaran
perubahan. Karena waktu
yang dibutuhkan untuk itu
minimal 7 bulan," ujarnya.

Sesuai informasi yang
didapatnya, rencananya pem-
bangunan jembatan akan
dilakukan tahun ini. Untuk
hal itu, Pemkab Bangli, kata
Mendra, telah mengganggar-
kan Rp 7 miliar. "Selain untuk
pembangunan jembatan. juga
sekaligus untuk perbaikan di
dua titik jalan yang jebol,"
imbuhnya. (kmb40)_

mau bawa hasil buminya ke
Denpasar, Kayuambua, dan
Ubud terpeksa harus lewat ke
Kintamani, " terangnya.

Selain menghambat per-
ekonomian, putusnya jalan
itu juga membuat warga Ban-
jar Bukih terhambat dalam
mendapat pelayanan di Desa
Belancan. Sejak bencana itu
terjadi, Mendra mengatakan
warga dari Banjar Bukih ter-
masuk warga dari beberapa
desa lainnya di sekitarnya
telah membuat jalan darurat
yang dibeton secara gotong
royong. Karena ukurannya
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Batas Waktu Berakhir V
Ratusan Penerima Hibah
Belum Sampaikan LPJ
Semarapura (Bali Post) -
. Iatusan pgnerilna bantuan hibah penunjang urusan
kebudayaan di Kabupaten Klungkung tahun anggaran
20 1 7 belum menyampaikan laporan f ertan ggurigjawa _

ban.(LPJ) ke pemkab. Padahal ses"iii"Jor*u.i batas
akhir-nya 10 Januari lalu. Hal tersebut akan dievaluasi.
. Informasi yang dihimpun, Minggu tZUfl ["*uri",
ferc-alaj ada 4_01 penerima_ hibah. Nimun, yang menye-
lol !f.l per- 17 Januari pukul 09.00 Wita baru 1OO. ttatini dibenarkan Kepala 

-Fadan 
lengelolaan Keua.rga;

dgn Pendapatan Daerah (BPKD) Klungkung I Gusti
Ngurah Putra. "Memang ada yang belum freng;-prrkr;
Iaporan," terangnya.

. Y"rl".rjlya. penyetor?lnya harus dilaksanakan pal-
rng iambat 10 Januari. Akan tetapi karena pencaiian
hibah baru berlangsung Desember iOrZ, i"t""jambatan
rtu d.rnaklumi. "Kami akan lihat perkembangannya,,,
ungkapnya.

,,_Menindaklanjuti hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Klungkirng i
l-.lyoman Mudarta mengaku gku" -*gg"i"; moiito"ilng
dan evaluasi ke lapangan. Ini untu\fi""g"."f ;"j;"f,
mana pelaksanaan pembangunan, selanjutriya memtuat
raporan kepada bupati dan inspektorat.
_ .-Seperti berita sebelymnya, pencairan tujuh usulanhibah gagal terealisasi. Besarnya di kir;;;" Rp 200
!i"**? Rq 390. j uta .yan_g dipe-runtukka 

"-p"-U." g""r"pura dan balai banjar. Ini sebagai imbaJketerba-*tasan
ly:It^y 

p_u"-q"rjaan. "Ini sudah kami sampaikan langsung
Ke _caron penenma. Justru mereka yang tidak beranl
melaksanakan kegiatan.,' kata Muaarta." 

--

. *Pencairan ulang direlqanakan diusulkan padaAPBD Perubahan 2Otg. Khus"" p""e;*rnaan ban-tuan tersebut. Bupati Klungkung j Ni6frr"" Suwirta
:."-1"^r,r -_ly" .m 

e n e ga s k a n h a r u s 
. 
s e s u a i p ro p o s a I y a n gsudah ctlbuat dan mendapat verifikasi. Seliin itu, pelnerima mesti tertib administrasi, akuntabilitasi'd'an

transparansi. (kmba5)
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Barypeda Dampi"gi
aBedah Rumah

Mlng-unura (Bali post)
Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) Badung memberikan

l.:9*ti:gan kepad3 paTa peierimaG-d-;h iilili.TJo'a"-pingan ini gunamembantu para penerima dalam membuat t"p""a"l""t"rrggurrgta*aban. KepalaBappeda Badung I Made wira Dh;;;jryr -engatakan hal itu, senin (221) kemarin.

abkan oleh penerima. ..Artinya,
penerima menerima bantuan
ber-upa uang yang ditransfer
pe$fui_ Fkening bank. Uang
itudikelola untuk bedah rumah
maupun peningkatan kualitas
-rumah. Setelah jadi. penerima
bantuan ini harus membuat
Iaporan perta nggungiawaban.',
Jerasnya.

Wira Dharmajaya menam-
bahkan, pihaknya Lant -eru-alisasikan 150 RTS dengan
anggaran Rp 8,2 milial fa[q1
2018 ini'Tahun 2018 ini, kami
memasang anggafan bedah
rumah unhrk 1b0 RTS. Itu hasil

. Menurut Wira Dharma- butkan, sedikitnya.ada 3.026jay-a, tahun 2017 lalu ada RTS,-di;;;sesu^id414y"r*
625 penerima bantuan rumah aia.p"t 

""tit""-6% RT6i"r;
layak huni. Untuk IGcaTatan memlrtukan-bedah""-;dffi
Petangmendapatalokasiban- 2400 RTS t""g memerlukantuan seb:nyak 111 RTS, Abi- pen:ngkatai dalit;*_ah:
l1ge:L4 ?_64 RtS, Mglgr,i tXamitetat *enyi"pkante"a_
244 RTS, Kuta Utara.g FfS gu p""a.-pi"g,;iriqgg;il
dan Kuta Setatan B RTS-yang fuj;i;;;;;s;" tuiE-r*_iberasal dari 4b desa/keiural tidptuotJii;;;fr;";d"h
han di Kabupaten Badung -""6.i^" Lantuan ini lans_cengan masrng ma_sing- ang_ sung bekerja dan dipertani-garan bectah rumah sebesa-r gungiawabkan," ujarnla.
Rp 55 juta. Sementara un-tuk " K;na;;iai6""it"i 1""r"peningkatan kualitas-rehab penuh ata., swakelola, k;;;
::9-""C mendapat.Rp.3O juta Wi"u Ot""-a"va p"-L"i""
gan pemngkatan kualitas re- bantuanbedahrirmatraanpen-
fab rigsa-n_gendapat bantuan -gtat"r,i"afit"" rumahmeru_
oana.t(p !? Juta. pakn! bantuan sosial Oansos)Wira Dhalmqjaya menyel iangharus aip""t rrggr"S"*

verfi kasi_di lapangan." ujarnya.
, WiraD.hamajlyamenegas-
kan, pihaknya teUn meminta

senilai Rp b0 juta. perhi_
tungan sederhana bila satu
lupah seharga Rp b0 juta.
Jadr total pemerintah meny_
iapkan sed-ikitnya Rp ttiO
mrrar untuk merealisasikan
program tersebut. ..Saya lupa
perinciannya. yang jelas, ada
Jatahnya_ per kabupaten,,'
ujarnya. (kmb27)

i

'dbt'n'sls'ir.{!ut mahi{fu tkan
pmses verifikasi di- hpmgan,
lghrngCa di APBD perubalan
2018- bisa dianggarkan untuk
bedah rumah dan peningkatan
fuatttas mmah. .Kalau 

untuk
2.000 bedah rurnah se_Bali,
karena menyangkut bantuan
keuangan Pemda dan ban-
!1an ltu sudah dianggsrkan,"
Jerasnya.

Di-korrfirmasi terpisah, Ke-
Rala BPKAD Badring Kei;t
ueoe suyasa menjelaskan,

-
,il

i

nominal

I Mad. wira nhg!-oJoy;ariPost/*a
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Mantan Perbekel
Mtrg*itani Dituntut
1,5 Thhun Penjara

^ MANTAN perbekll Desa Mengwitani I Made Rai
|*:l1_llrans didakwa atas roiu_'psl eFbn", y"r,gmeruglkan nesara hingga Rp_ l. 22 Z. 0 g 1. Sgg,OO, S""i;(22tr) kemain aitunirit r,ir-"ii" "p;;;;, 

setamasatu t_ahun enam bulan atau 1,5 tahun."--Datam sidane ai peniaair;'+ I;tf;" Denpaiar,JPU Wayan Suaidi dr depan majelis hakim pimpinan
'f Wayan Sukanila menyatakan terdakwa bersalahm^e^langgar Pasal B io pasat ra i}u iti""'ar Tahun
_199,9 

tentang pemLeranta,san Tindak pidana Ko_rupsr, sebagarmana yang telah diubah dan ditambah
o g"e?'_'_ I{J No m or z o_r"L 

"" i o 0 i ;; ;;;; ;Lru b ahanatas UU Nomor sl 1el_rlt_19s9 tl;-dd iipit*, ioPasal b5_ayat 1 ke 1 XyyfiaSq" i" f".?f^o+ ayat I
I{UHP. "Menuntut terdakwa i Mjj" i^i s'"tadana
9""q?," pidana penjara .el"m. ;";#;;nam bu-,,y, .l,tk,r"g.t gi sepe.nuhnya selama terdakwa beradaur qalam Eahanan." tuntut JpU Wayan Suardi.

rl,samprng hukuman fisik, terdakwa juga dituntut
f:_Tl1{u. denda {in rOO juta, subsider liga bulan
:.y.111q11. =y,lra 

m d usa a n \o1up s1 da na De Ja Meng-wrran rnl, Jaksa tidak pembebankan terdakwa yang
saat itu menjabat?erbekel Mengwitani -l*bly"iuang-pelgganti. Alasannya, terdikwa tidak psntk_
-T1tl li:it lorupai,, sebasaima na f" kt" p""ria""s""
yang rerungtap. Namun, mereka yang menikn-ati
:::,:g:1i l"uals,al .neqara. adalah.pihak lain, yang
?:Tl1t1ryq sudah di{'utus dan ada jusa yang seian!
ctala,m persidangan di pengadilan Tipikor n6"paearl
r ne,belum.pada 

Jresimpulan tadi, jaksa mempLrtim-
bangkan seJumlah hal baik yang memberatkan mau-pun pertiTbangan yang meringankan. yang member-
atkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program
pemerintah yang-sedang gencar memlerintal tfo_
1111i 

dan juga akibat perprlalannya telah -"""gitloKeuangan negara dalaT hal ini ApBDes. Sedarigkan
yang meringankan, terdakwa sopan, mengakui t-erus
terang perluatannya dan belum p-ernah dih"ukum. Atas
!u-nt-u!an itu, terdakwa akan mengajukan pembelaan
(pledoi), Selasa (2811) hari ini. G;5SZ) -

rll)
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