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yang kala itu menjabat Kepala Di_
n-as _Komunrkasi dan Informatika(Kadis Kominfo) Jembrana dan i
Nengah Darna, Budiartha men-
gatakan bahwa hasil pemeriksan
do.kumen yang diberikan pihak [e_
Jaksaan.uang yang disetor ltrrang
oarr,nasrl pungutan yang diterima.
LrrJeta_skan. pungutan yang dihitung
clarr Januari hingga Maret 2017
drla-ku kan penghitungan.

L,arl sana didapat adanya pe_
ny€toran uang ke J<as daerah yang
tidak sesuai hasil penerimaan dI

Terminal Manuver Gilimanuk. Ahli
menyebut sisa uang itu dibagi_bagi
oleh 

-bendahara pembantu, terdali_
wa Nengah Darna. Dari hasil ekspos
yang telah dilakukan dan berdasar-
kan bukti dokumen yang diperiiia,
drt,em^u ka n adanya kerugian negara
Kp 429 juta lebih. penghitungan
itu juga dari sisa karcisl di mina
antara sisa karcis dan dengan yang
keluar ada selisih. Dariianilaf,
diperiksa rekening koran serta rek-
enlng yang digunakan menampung
hasil retribusi di Terminal Manuvei

Gilimanuk.
Majelis hakim Wayan Sukanila

sempat menanyakan, dari informasi
yang.-didapat ahli. adakah uang
itu dibagi ke terdakwa (menuniuf
Kadis Gusti Riyadi - red)? Ahli mln-
gatakan dari hasil informasi yang
dia dapat, ada.

Ahli menambahkan, hasil pung-
utan mestinya disetorkan ke reken-
ing kas daerah. Penerimaan negara
t-r4ak boleh dibagikan langsun"g ke
SKPD, tetapi harus disetorlan dulu
ke kas negara. (kmb3Z)

Denpa-sar (Bali post) -
.Set elah menghadirkan sejumlah

saksf dalam perkara dugaan konrp-
sr rctribusi Jasa Usaha Terminal
Manpver Gilimanuk, JpU Made
P_asck Budiawan menghadirkan
ahli BPKP Perwakilan piovinsi Baii
di Pengadilan Tipikor Denpo.or.
Jtrmat (4/5) kemarin. Ahli teisebut
adalah Putu Budiartha, S.E.

Dl hadapan majeli.s hakim pimpi-
nam l Wayan Sukanila dan dua
terdakwa ya\ni I Gusti Ngurah
P1gl" Pu_tra Riyadi. S.H..i4.Si.

I(erugian Negara C:.apti Rp 429 Juta
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Barngli (Bali post) -
llak kunjung beroperasinya Tourist Information centre (TIc), kembali menuaisorotan legislatif. Anggota he*an meminta Di;;; il"i*"i""t" dan Kebudavaan(Disparbud) Baneli 

"Jg""ratttutts"pu";"ik"; tid-;g;; r"rrg.,;r' eks pesanssra_han di Kintamani yrrig t"trh ;;;;h ;"y"r, aii"tulJij"f'ilu_tali rusak akibatterbengkalai. ------ F

IVakilKetua DPRD Bargh. I sudah rampung cukup, lama. d,irencanakan.,,tegasnya.
5Tinlcgl"s, Jumat (4/5fke- n""i." ."a-"i srapnya bangu- -L**ota dewan asal Kinta_malln. menyampaikan jjfta ou_ nan, pemerintan aafim t "f:i_ ,"rni ft; ;;;;;fi;;;il.mer'intah memang metrancang o*pi"u"a, ."mestlnya seger-a bangunan tersebut d.ibiarkanbangrrnantersebufsebaqairlC] 

"r;;i;;k;Rurg"iotu fic. t"sii., .u:o, maka dikhawatir_seharusnya pemerintah tidak "x"-i"ii.tt" bi.p*["a -u* 
ffi'aun kembali mensalamiperlu berlama-lama mereal- .ug""" *u"gop""urikan tem- kliusaka., sebelum dizunakanisasrikannya.Apalagi,penataan pat tersebu"t'sehi"gg" 

"."t i""igirrs^t tidak ada yangbangunan yang menghaPP$" yang sudah alp"r"it"t [an, ilJtu*ut.ryu secara berke]an-anggaran Rp 600 juta lebih itu Lisibermanfaat sesuai yang jutan. Apalagi sebelumnva

senderan setempat sempat jebol saat ini. Sebab. di tempat itulah
1?o,T"1g.?ktbatkan sejumlah wisatawan bisa menyaksikan
Iapal( milrk-pedagang tertim_ denganjelas keindahinDanaubunreruntuhan. da1Gunung Batur. Tu.i"lih"Harus segera dicarikan lagi, Bupati"Bangli M;d" ei:
i^"-|^19-9|1"e 

yang memang anyar berencana membangun
lal/aK drtempatkan dr san-a. pasar untuk menunjang pari_
Begitrr juga kalau masih terk- qnsata ai rcntamaru.
endala. sarana dan prasarana .'Untuk mewujudkan itu.
penunjang, .qqlr1rq lambat di dibutuhkan t o."lt-r" au"l
perubahan (APBD-P 2018 - red) sejumlah OpD. Karena ;t"k
iru sudah bisa dilengkapi." kata penataan di sana tidak cukupuarles. dilakukan oleh Dinas pari_
. Lebih lanjut dikatakannya, ryisqta saja, melaink;"1;;;
dari-se-gi lokasi, TIC sangat dilakukan .jt"f, OGp""i"h"?.

;iff

:i!'

-layak.ditempatlan di lok"asi Di.h"fi;;1;;;;fi.nilff-
yangdirencanekanpemerintah nya. (kmb41)
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Bupati Giri Praita Serahkan Hinrn np g+'Milirioi r<rt, OrnXrt, SOrr;r,'l r-' r '-l -r rr rngKatK arl s ektor Pariwisa ta,,

Genjot Infrastruktur

langsung Bulrati Badung I
I Ketut Suiasa dan

langsung_ Bupati Badung I
Nyoman Giri Prasta bersama
Wabup I Ketut Suiasa dan

, .,SPTEIAH menyerahkan
nrDan dr Kecamatan Petang,
{biqngegal dan Mengwr.
Pemkab Badung kembalime-
nyerahkan hibah tahun 20lg
5"pq4u ke,lompok masyara-
kat Kuta dan Kuta Selitan,
Jumat (4/5) kemarin. penyl
qltluir h$ah ini bertempat
di Balai Desa Adat Jim'ba-
ran. Dana hibah diserahkan

bekerja sama dengan desa
larnnya. Hal ini sebagai ben-
tuk percepatan pembangunan
danekonomi di desa itu send-
rn.-rlonsep kami adalah pem-
oangunan tuntas. di mana
dengan bantuan yang kami
Denl{an nantinya masyarakat
trctak perlu lagi mengeluar-
Kan,uang. untuk pernbangu_
nan Daleu lran;ar atau lainnya
oan dana ma.svarakat bisa
orgunakiln untuk meningkat-
Kan Kesejllhtelaan ekonomi
masyarakat itu sendiri." pa-
parnya.

H-al inilah yang dikede_
pankannya di Badung. se-
nrngga masyarakat bisa
mand iri berdiri di kaki
mereka sendiri. Dalam ke-
sempatan tersebut. Gira
Ir?.!o Juga memaparkan
terKart rencana pemban*u-
nan )'ang akan dilakukan
di Kula-Selatan ke depan_
nya. Selain pembangunan
.;atan lrngkar. pihaknya juga
seoang membuat semacam
tttaster p/oru konsep untuk
penataan Pantai Jimbaran.
Nantinya setelah konsep

rampung akan disampaikan
re masyarakat. Namun. dia
menegaska_n konsep pena-
taan ya_ng dilakukan pemk_
ab tladu-ng adalah tetap
menekankan warga Badung
ha-rus menjadi tuan di daei
rahnya sendiri.
, Terkait pembangunan

eKonoml masyarakat, kata
lJupati Giri Prasta. pihaknya
saat.lnl sedang merancang
pembangunan Outer Ring
I(oad. ataujalan lingkar luai
r1.uta Selatan. Termasuk
juga untuk kawasan Tanjung
Benoa. Bahkan. pembebasaf;
lahan untuk pembangunan
rnlrastruktur ini sudah se-
lesai dilaksanakan. Dia ber_
harap dengan pembangunan
rntiastruktur jalan tersebut
akan mengangkat ekonomi
masyarakat Badung Selatan,
Knususnya yang bergerak di
-sektor pariwisata. ,'Ini sudah
berjalan, pembebasan lahan
sudah. ditangani Tim Ap-
praisal termasuk juga yang
ol sawangan dan seiauh ini
tidak ada -kendala.;' pung-
kasnya. (ad289)

Ketua DPRD Badung putu
P_arwata. Hadir pula' Wakil
Ketua DPRD Nyoman Kary_
ana beserta anggota DPRD
ttadung Dapil Kuta dan Kuta
Selatan. Nilai hibah yang
diserahkan untuk k;du;
kecamatan ini mencapai Rp
94,3 miliar lebih untuk fOa
penerima. Terdiri dari Kuta
Rp 31.8 miliar lebih untuk 40
penerima dan Kuta Selatan
Rp 62,5 miliar lebih untuk
64 penerima.

Bupati Giri prasta
menjelaskan. pemberian
hibah_kepada kelompok ma_
syarakat ini sebagai salah
satu rmplementasi dari pro_
gram Nawa Cita Presiden RI
Joko Widodo densan ,'Rev_
olusi Mental. Indonesia He-
bat". Program ini dilakukan
dengan berpikir sederhana
melalui Pola Pembangunan
Nasional Semesta Beren-
cana (PPNSB) dengan lima
program prior:itas.

Bupati Giri Prasta men-
gungkapkan, penyera han
nrbah tersebut iuga meru_
qlk?n salah satu-pr-oses yang
dilakukan untuf m"rvuj.rdl
kan desa atau kelurairan
yang berdikari. Di mana di-
harapkan pembangunan yang
dilak-ukan nantinya juga me-
manfaatkan pekerja da"*i d"s"
itu sendiri. Termasuk mate-

t

rial yang digunakan. Kecuali
kalau tidak ada, dipersilakan

t
",1'

Prasta didampinpi w"b;; S;t;;;;;;t menyerahhanhib-ah untuh Eeto"mpok ;;";;;;h;t"il'x.t. ann K,,tn
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Proyek biogas fi Nusa Penida yang "diobrak-abrik" Kejaksaan
Negeri Klungkung lantaran diduga korupsi juga mendapat at-
ensi kalangan DPRD Klungkung. Kamis (3/5) kemarin, Komisi
II melakukan pemantauan langsung ke lokasi. Beberapa hal
menjadi temuan.

Anggota Komisi I Gde Artison Andarawata mengatakan keda-
tangannya ke wilayah kepulauan itu bersama ketua komisi dan
beberapa anggota. Sesuai hasil pemantauannya, beberapa proyek
biogas sudah ada yang sempat dimanfaatkan warga. Hanyasaja
berlangsung sesaat. Setelah itu gasnya tidak lagi keluar. 'Mala-
han ada yang tidak tahu cara pemakaiannya. Beberapa ada yang
dikatakan bisa terpakai," ungkapnya.

Jika digarap secara optimal, bantuan semacam ini sejatinya
sangat membantu meringankan beban perekonomian masyarakat,
terutama yang tergolong kurang mampu, di samping mendukulg
program pemerintah yang menggalakkan energi terbarukan. Na''
mun, berbeda dengan kondisi di lapangan, terkesan hanya digarap
dan diserahkan begihr saja, tanpa ada pendampingan Iebih lanjut.
"Ini tidak diawasi. Dibiarkan begrtu saja. Kami berharap biogas
yang masih layak itu bisa dimanfaatkan supaya tak mangkrak,"
kata Poiitisi Demokrat ini.

Seperti diketahui, proyek yang tersebar di Desa Kutampi
Kaler. Sakti dan Klumpu dengan total 40 unit, anggaran pem-
bangunannya mencapai Rp 890 juta. Itu telah diusut Kejaksaan
Negeri Klungkung lantafan diduga ada bau k9ryns1. Disebut
sebut, penetapan tersangka yang dikabarkan bakal menyere-
oknurpejabat segera dilaksanakan. Tinggal menulggu hasil
penghitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan
(npig a"n teterangan ahli teknik. "Ini yang menjadi 4asar untuk
menetukan kerugian apakahtotdl cost ataureal cost. Kalau sudah
keluhr, baru bisa menetapkannya (tersa,ngka - red)," ungkap Kasi
Pidsus Meyer Volnar Simanjuntak.

Disampaikan lebih lanjut, ahli teknik yang memberikan ket-
erangan ada dua orang. Hanya tidak disebutkan siapa orangnya.
Hasilnya ditargetkan sudah keluar minggu depan. Guna mem-
perkuat siapa iaja yang harus bertanggung jawab dalam kasus
ini, pihaknya juga meminta keterangan dari ahli pidana. Tak
menutup kemungkinan dapat memper\uat alat bukti. "Kalau
kami semakin banyak bukti, semakin bagus," sebut pria asal
Medan, Sumatera Utara ini. (kmb45)

Pemantauan Proyek Biogas \/
Dewan Minta Pemerintah

Tak Sekadar Gelontorkan Bantuan

Semaiapura (Bali Post) -

Edisi J^4, ? loi 3aE
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PROYEK pembangunan pelabuhan
Kapal Pesiar Tanah Ampo kembali

mendapat kueuran pendanaan dari
pemerintah pusat. Kali ini Kemente_

rian Perhubungan menyuntikkan dana
segar Rp 4,8 miliar. Kepala Kesyahban_
daran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)

Padangbai I Ketut Gede Sudarrna men-
gungkapkan hal itu, Rabu (2/b) kemarin.
Sejak iahun berapakah pelabuhan yang

direncanakan untuk lego kapal pesiar
itu sudah dipersiapkan?

Tambahan dana Rp 4,g
miliar itu. hemat Kepali Ke-
syahbandaran dan btoritas
Pelabuhan (KSOp) padan-
gbai Made Sudarma, untuk
proses finishing dua proyek
yang digarap secara ber-
samaan sebelumnya, yaitu
untuk pembangunin bro.ke-
u,ater dan jety ra.ntdor.

Kedua proyek itu ses-
ungguhnya bertujuan agar
dermaga itu hisa 

-disand"ari

perahu sekoci. Proyek diper-
untuk\an f n i sh i nf itusejpuh
ini sudah memasuki proses
tender. "Dananya sudah siap.
Tingggal menunggu tender
srrja. Ini sava scdang di Ja-

perencanain, pembangunan
kedua fasilitas tam6ahan
itu seharusnya sudah kelar
akhir Maret lalu. Namun
kemudian molor karena ber:
bagai persoalan. Salah sa-
tunya dampak dari aktivitas
vulkanik Gunung Agung.
Dengan terbangunny u 5r"aL-
u'ater dan jely ramdor, kapal
pesiar apalagi yang beruku-
ran tresar. tetap akan lego
jangkar di tengah perairan.
Breaku'oter dan jety rantdor
itu dibangun untuimemberi
akses perahu sekoci teruta-
ma dari sisi keamanan untuk
meyiasati kuatnya arus laut
perairan Tanah Ampo.

karta. konsultasi di Kemen-
terian Perhubungan untuk
tuj uan tersebut." [erarrg.rya.

Brakeu,ater dibaneun
memanjang sepanjang lBb
meter dan pertengahan der-
maga ke arah barat. pemban-
gunan b reahw atei' itu diawali
pemasangan- tiafrg pancang
yang sudah kelar beberapa
minggu lalu. Se$clumnya
pelaksana proyek juga sudah
menyelesalkan fiemasan_
gan tetraport di pinggir jet.v
ronLd,or.

P roy ek brealtu a;ter dan rcty
romdor dimulai 18 Agustus
2017 dengan anggaran awal
Rp 49 miliar. Berda*arkan

Pelabuhan Tanah Ampoitu dibangun mulai 200-6.
Anggaran dengan cara pa-
tungan. Selain kucuran
dana dari pemerintah pusat,juga ada suntikar dari
Pemprov Bali dan pemkab
Karangasem sendiri. pusat
membiayai proyek di sisi
lant. provinsi membiavai
pembangunan terminal dan
pemerintah kabupaten men-
gurus masalah lahannva.
Selama bertahun-tahun
proyek itu manskrak. Tidak
ada kapal pesiar yang sudi
singgah karena dermaga
itu kurang panjang. Selama
mangkrak. fungsi pelabuhan

itu lebih banyak digunakan
untuk aktivitas memancing.
Sedangkan gedung terminil
itu difungsikan sebagai posko
induk penanganan erupsi
Gunung Agunf.

Bendesa Adat Tanah Ampo
Gede Suyadnya mengatakan,
warga Tanah Ampo berharap
pelabuhan segera beroperasi.
Dengan hadirnya pelabu-
nan wrsata. warga setempat
berharap bisa meninekit-
kan taraf hidupnya de-ngan
ikut berkecimpung di selitor
pariwisata. "Warga kami
menunggu-nunggu pellrbu-
han_ secepatnya beroperasi."
ungkapnya. (kmb)
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Semara-pura (Bali post) -
- LSnSfah Kejaksaan- Negeri Klungkung untuk mengusutt u nt a s k a s u s d u sa a,n k o r u1 n 9 
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" """L"t " "Nusa Penida ter-us berlanjut. F""tiup"" tersangta tinggalmenunggu hasil pengllirlg.g+r, k_erugran negara dari BadanPeme riksa Keuangan-(gpXfdr"I;Jl""rrgr' ahli teknik.

Seperti berita sebelumnva.
g,ro.vek telsebut tersebai Jii n;.;Aur.ampr KaIer, Sakti dan Klumpu
oengan,total nilai Rp g90 juta. Ses_

:11 nql,tl pengecekan dari 40 titik,yang drkerJakan hanya Bg tirik dan
seluruhn_ya mangkrak. Sementara
ql9anfa^.fagi dua titik laporannva
dibuat fiktif. ,,Kami sudair p""it"..
sekitar. 70 saksi. Ada dari i,L""ri:m^9, nejabat. maupun pemlo"o"gj,
sebutnva.

- ,D,ari itu, pihaknya mengaku
telah mengantongi nama tersangka
yrang merupakan oknum pejabiat.
n"ny?. namanya belum bisa dis_ampal.kan. S.empat dibeberkan,
ProySF yang berjalan tahun 2014itu dikelola Badin pemberdayaan
MasySrakat, Pemerintat u" b"ru
o.an r,l.rl _yang kini menjadi Dinasremberdayaan Masyarakat dan
ugsa, Pengendalian penduduk danrrtl. status tersangka juga ber_potensr-menjerat oknrrm anggota
q9w3n Klungkung yrrng kala itudrsebut-.sebgt sebagai pelaksana
proyek. (kmb45)

"Ini yang menjadi dasar untuk
menetukan kerugian apakah total
cosl atau rea,l cost. Kalau sudah
keluar, baru bisa menetapkannya
(te-rsangka -red)," ungkip Kasi
Pidsus.Meyer Volmar Siiranjuntak,
Rabu (2/5) kemarin. Disampaikan
lebih lanjut, ahli teknik Vangmemberikan keterangan aaa aui
orang. Hanya tidak disebutkan
srapa orangnya.
. Hasilnya ditargetkan sudah
keluar minggu depan. Guna mem_
perkuat siapa saja yang harus ber_
tang-gung jawab dalam kasus ini,
pihaknya juga meminta keterangan
dari ahli pidana. Tak menutup"ke-
-mungkinan dapat memperkuai alat
bukti. "Kalau kami semikin banyak
bukti.-semakin bagus." sebut pria
asal Medan. Sumatera Utara ini. M ery r vo Im a r s i* o ni u nillf'"""
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