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Sidnk,
Agus Ingatkan
Kualitas Proyek
Pembangunan IGD
RSUD Buleleng
SINGARAIA
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Kontraktor yangi

menggarap bangunan Instalasi Ga-,
wat Darurat (IGD) RSUD Buleleng,

diminta memperhatikan kualitds
proyek mereka, menjelang berakhirnya masa pengerjaan. Meski masih menyisakan waktu 90 hari lagi,

namun kontraktor diminta berha-

ti-hati masalah kualitas proyek.
Hal itu diungkapkan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, saat

*"iuk

tispetsi meriii;;k

at;- DETAIL: Bupati Bu.leleng Putu Agus Suradnyana bersama wakil Nyoman Sutiidra
IbD mengecek proyek IGD RSUD Buleleng kemarin.
RSUD Buleleng' Dalam,ti-d|I
darisidakkemarin, Agus optimistis diharapkan bisa tertangani. "Biar
I", jika
Agus dite-mani langsung \A:1Ill
akan meriititi't"uiitur kualitasnya terjaga. pasien juga
?" yangp-royek
pati Buleleng dr' Nyoman
uagus. Kualitas lu"g""u", ra- nggak p"it., lulti ke oenpisir.
lutjidra
Saat melihat proye\, Agtrs me- ia-rita Judah melebftti Jpari'ni.uri
l,ii'rtut^turnui;.rga biar bertamku.,

dak) di proyek pembangunan

minta agar kontraktor benar-benar minimal yang tercantuiri

auiu-

,6ah, karena yumlatr kamar rugrah

proyek.'terlebih kontrakkerla."
sakit kita di Bul"l".rg ini masih
ylakt9pengerjaantinggal90hariMantanKetuaDPDReaIEstateSan8atkurang,,'imbuf,nya.
lagi' Agus bahkan mengecek hal- Indonesia (REI) Bali ii" r*n
uritut< dikeiihui, p.oy"k RSUD
halyangbersifatremeh,mulaidari gatakan, tco tisup Buleleng Buleleng menelan'd;tRp A;
adukan campuran semetl sampai menjadi proyek prestisius Jari miliar. t6bih rendah Rp o,shiliar
dglg?l pemasangan tembok.
pemerintin au"tutt. rui""1 p"- dari pagu anggarar yu.rg disiapkan,
"Hal-hal kecil itu berpengaruh, merintah ingin
yakni frp soiTz -itiut"etoy& aipada kualitasnya secara keseluru- kualitas kesei'atan-""i"g[u1iu"
CV. Tunas Jaya Sanur
menjaga kualitas

han' Kami nggak mau_kual*1tl:
^uryirutut.
.Penyakit-penyakit yu"g rp"rifik
ya ini setengah-setengah. Dana dan
selami ini ridai bi; ;rtanpemerintah banyak keluar untuk gani di RSUD Bulel"ng, r"i"iutr
bangunan inii' kata Agus' Namun dibangunnya RSUD i'uleleng,
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-"rrurrgkun

dandipioyeksikanruntaspadaakhir

November nanti. Hingga Kamis
(13/8) kemarin, proyekiilah meniapai'angkaot,rper'serr.leps/gup)
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Terdal$MaMangku
Laba Dituntut Paling Tinggi
Korupsi Kelompok
Sapi Pucang Sari
DENPASAR - Sidang kasus koruPsi

bantuan sapi oleh Kelompok Pucang
Sari, Rendang, Karangasem memasuki

babak baru. Tiga terdakwa memasuki
sidang tuntutan, dari tiga teldakoa Ketua Kelompok Mangku t"aba yang paling

tinggi tuntutannya.
Sidang DipimPin oleh Hakim Ketua

perbuatannya dalam persidangan, sopan,
tulang punggung keluargai ungkap Jalsa.
Terdakrua juga dinyatakan terbukti secara sah melakrkan korupsi sebagaimana
diftiu dalam pasal 3 jo 18 ayat I B, Undang , ur6ang RI 3 I 1 999 tentang tipiko4

Dewa Suwardita, dengan HakimAlggotu

Miftahul dan Patensili. Tiga terdakwa
didampingi oleh pengacara Ketut Bakth,
dan dua jaksa yang membacakan tuntutan adalah CokGede Putra Gautama dan
Made Edi Seflawan.
Sidang dilakukan secara bergilir. Yang
pertama adalah, Manglcr laba Dijelaskan
faktor yang memberatkan dan meringankan atas tuntutan terdalr,ra Mangku laba.
Yang memberatkan adalah, perbuatan
terdaknn tidak mendulung program pemerintah dalam pemberatansan korupsi.

diubah menjadi UU RI 2001, tentang
undang - undangyang sama Jo pasal 55
ayat 1ke I KUHP.
"Menuntut mohon kepada majelis agar
memutuskan3tahun6bulan, dilurangiselama terdalffa dalam ahanani' tegas Iaksa
Selain hukuman penjara, terdakrva juga

"sedangkanyang meringankan,
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F*rr.N.l

{

SEBELUM SIDANG: (Ki-ka) Ni Made Sumertayanti, Made Laba, dan Made Juliasa saat akan sldang di Pengadilan Tlpikor llenpasar, kemarln.

diuntutdendaRp50juta,subsider3bulan. Juliasa alias IGdek Juli, pasal yang dike- terdalqua Ni Made Sumerta Yanti alias
Artiryajikatidakmembayardendahulc.r- nakansama.Yangbedahanyayangmer- Yanti. Pada intinya pasalnya sama, yang

jr rga ingankan, lantaran terdah,ria menitipkan beda adalah
)ang meringankan lantaian
pengganti uang Rp 50 juta. Sebagai pengganti terdakr,va sudah menitipkan dana Rp 7
kerugian negata Rp,t43 juta. Iika tidak di- kerugian negara, yang dinikmati oleh juta untuk kerugian negara yang dinikbalnar paling larna dalam I bulan, setelah terdakwa. Atas kondisi ini, terdakwa matinya. Terdalwa yang sedang harnil

mannya ditambah 3 bulan. Selain itu,

ditetapkan pembayaran uang

kasus

ini be*eleatan hulcrm tetap,

maka

dituntut

2

denda

tahun penjara. Dengan

harabendadapatdisitadandilelanguntuk Rp 50 juta, subsider 2 bulan. Dan
mengganti uang tersebut jika tidak

men-

mengembalikan uang kerugian

wajib

negara

besarinidituntut l,stahundandend:1Rp
50 juta subsider 3 bulan. Dan mengembalikan kerugian negiua Rp 7 jut4 jika

cukrpi,hukrmannyaditambah2tahun. Rp 50 jut4 atau jika tidak hukumannya tidak mengembalikan hukumannya
Sedangkan untuk terdakwa I Made ditambah I tahun. Sedangkan untuk bertambahgtahun-(art/yes)
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