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Meman?s, IPII dan
Dirut Saling Debar
* Sidang Korupsi Alkes RSUD
Mangusada, Badung

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi dalam
pgtCi4ian alat kesehatin (Alkes)
di RSUD Mangusada, Kelirahari
Kapal, Mengwi, Badung dengan

terdakwa Kepala UnitLyaian
Pengadaan dan Ketua pinitia
Lelang RSUD Mangusada, I Ketut
Sukartayasa dilanJutkan dengan

pemeriksaan Dirut RSUD Mingusada, dr Agus Bintang Suryadhi.
Sidang berlangsung panas setelah
Jaks_a Penuntut Umum flpUJ Way-

an Suardi terlibat beberaria kili
perdebatan dengan dr Bintang.
Selain Dirut RSUD Mangusida,
dr. Bintang, seharusnya a-da tiga
saksi lainnya yang ikut diperiksa,

yaitu dr I Made Nurija (Kepala Bidang Pelayanan/pelibdt pbmbuat
Komitmen), Ni Ketut Armawati

Sidang mulai memanas siat
fPU menegaskan keterangan dr

Bintllg sebelumnya yang menyebut PT.MMI sebagai pemenang
t€lang.ketiga juga sempat ikut
Oalam lelang pertama dan kedua,

namun tidak lolos administrasi.
Namun dr Bintang membantah
mengeluarkan pernyataan terseSqyq tidak ada bilang kalau
PT MMI ikut lelang pertama dan

!lt,

kedua," tegasnya,

!.pu.n

JPU Suardi tetap ngo-

tot jika dr Bintang sempar mengatakan hal tersebul'Arau pen-

Adi Karya). Namun ketiganya

dengaran saya yang salah. padihal
tadi anda bilang kalau pemenang

baru akan diperiksa pekan lepin
karena keterbatasan wakru.
Dalam sidang yang dipimpin
maielis hakim Wayan Sukanila,
dr Bintang awalnya menjelaskan
terkait proses penganggaran alat
kesehatan di RSUD Mangusada.
Ia mengatakan awalnya membuat
usulan ke Kementerian Kesehatan
IKemenkes) untuk pensadaan alat

kesehatan'senilai' Rp"40 miliar.
Dari usulan tersebuf, Kemenkes
hanya menyetujui Rp 25 miliar.

"Kemenkes lalu mengalihkan kewenangan ke Kabupaten Badung
dan selaniutnya dirinya yang di-

tunjuk melalui SK Bupatiseb"agai
KPA (Kuasa Pengguna Anggarari),"
Jelasnya.

Selain dr Bintang sebagai KpA,
sebagai

dr Nurija juga ditunjuk

PPK dan terdakwa Sukartavasa
ditunjuk sebagai Kepala UnitFengadaan dan Ketua Panitia Lelang.

faka Penuntut Umum (JPU) Wa/-
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lelangyang dilakukan hingga tiga
kali.."Untuk proses Ielang pertama
dan kedua dibatalkan kaiena tidak
ada yang lolos administrasi. Lelang
Iie.tiga barulah ada pemenang,
yaitu PT MMI," jelas di Bintans. "

(PNS RSUD Mangusadal dan Nyo-

man Astawa fDirektur pT Asta

t-ciisi

an Suardi lalu menanyakan proses

lelang juga ikut lelang pertama
dan kedua," lanjutnya. JpU kembali
mencecar saki terkait HpS (Harga
Perkiraan Sendiri) yang m-enjadi
awal masalah. Namun dr Bintans

mengaku tidak tahu soal Hp5
pada lelang pertama dan kedua.
Ia hanya tahu soal HPS di lelane
ketiga. "Karena HPS pada lelan[
ketiga dipaparkan dalam rapat,;
bebernya.
." Mosak anda sebagai pi nrpi nan

tidak pernah dilaporlansoal HpS
itu," tanya Suardi dengan nada
tinggi. Dokter Bintang lalu menuding PPK, dr Nurija yang membuat
sendiri HPS yang akhirnya digu-

nakan dalam lelang tersebut. Ia
juga mengatakan tidak tahu soal
pembuatan HPS tersebut. Di akhir
sidang dr Bintang juga memr.rjokkan terdakwa dengan menyebut
terdakwa sebagai pihak yang

mengusulkan PT MMI sebagai
pemenang lelang. 6r rez
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BupatlKlungkung
Batal Bersaksi 7
*

Untuk Terdakwa Kicen dalam
Kasus Korupsi Bansos
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purra mensatakan tidak
Dari saksi-saksi
dihadirkan sudah cu-- flilr'r""::':iil'"tl,iTl"':'"": ljt#;iliTxl'fl:l-;J"T:,#;lt1x
kup untuk pembuk- ,".ru'r119*nt" sekretaris Daerah khusus untuk bansos_y"ng hi"yutian terdar.wa
wifi,1i"-:i!1Hlg l,l"sii]j; Iil eifg:,.;rx",T:,'fti::'"Ttr;
dan kedua anaknya 3lili:tH'ftBHltHlgJ,Hm ilili:l*fi]iTlfji" menangr
dalam korupsi ban- 1-*t:l9l|:gf,11q994ratiny- -'la mengaiakan setelah ketok
sos fiktif [iilil:l?f:l"g'*1"1f,-iff:i: [f,'**1fi9:lxixil,$:H*::i
,,t<ami
Bappeda Klungkung
aiEeri kesempa_
I e:ti^llgf- tersebur.
DENPASAR, NusaBali
rah Bagus Putra dan eks plt Selida tan untuk mengajukan banios

Kil;

_Keinginan-terdakwa- Angg_ota $ung\ng; !d-a Bagr19 Sudarsana.
DPR.D. Klungkung, I. Wayan
Ditegaskan
jika
-Meyer,
cen Adnyana y.ang,terjerat korupsi dalam.persidanganada'keterkaitan
_

Ki-

tersebut," tegasnla.

nantinya

Sementail it,i, ptt Sekda,

Su-

darsana sejak awal pemeriksaan
ia terus m6mberikan keterangan
berbelit-belit. Awalnya ia ditaiya

(banso-s) u-ntuk Bupati.Klungkung Suwirta dengan
Bupati Klungkung, kasus. korupsi ini, tentunya alian
I,ev.l," Suwirta ke, persidangan dihadirkan di persidangan. terkait SK plt Sekda"yang diteii!-tlastikan_Sagal. Jaksa Penuntut ."1"p1 sampai saat ini tidak manyapada l0JanuaiiZdt+yang
Umum (jPU) menyatakan keteran- ada keterka.itan antar-a Bupati akhiinya berakhir pada lvtei Zbf 5l
gansaksi--saksidalamsidangsudah Klungkung dengan perkara ini," Iameni;akutidakpirnahdiberiSK

lantt1a1.s,osial
menghadirkan

Bupati lanjutnya. Sementaraitu, dalam si- p"ngan"gkatan r"6"g" plt Sekda.
diperluka-n._ dang dengan agenda pemeriksaan "Sayiiranya dibeii surat tugas,"
jlal ini diungkapkan f PU.Meyer saksi eks Kepala Bappeda, I Gusti jelasnfa. Ia juga membantah t6rli..
V.Simanjuntak usai persidangan ' Nggrlh q"c.ug_Py!.? yang digelar 'batdaiamp6nlanggarantermasuk
-berl-angKicen dan dua-araknya,
bansosyanga[hiin"y"Uermasalah.
nrty I mulai pukul.15.00 Wita
Ketut Krisnia Adi Putra,28 dan sungmenarik.Awalnyasaksiyarig NamunsetElahditinjukkanbukti
Ni Kadek E{."lg Astiti, 34 di kinimenjabatsebagaiKadispirndl suratyangdidalamnyaadatanda
cukup, sehingga keterangan
Klu_ngkung.tidak

!e.ne1$1t11-

Tipikor De.npasar, Klungkung hanyimenjeliskan tang"ir a#inya

sebag'ai plr Sekda,

Rabu [13/9). Ia mengatakan dari terkait pencairin dana bansos Sud"arsana tidak bisa-berkutik.
saksi-saksi yang dihadirkan sudah mulai dari keluarnya SPM (Surat Sikap plin-plan saksi berlanjut
cukup_untuk- pembuktian terda- Perintah Membayai), SeZl (Surat saat
rn"n"ny"k"n apakah
,1ai<ia

llaknya Perintah Pencaiianbana) hingga selaku plt Sekda di.iny" rirasuk
dalam_korupsi bansos fiktif senilai dana bansos tersebut ditrinsfei[e dalam Tim TApD
[Tim Angg".an
Rp 200 juta.
reke-ning penerima bansos.
Pemerintah Daeiahl. Ariltnya
"Kami,.merasa..Bupati Kf u.ng- Menariknya, di akhir sidang saksi sempat berdalih
tidik
,kungtidakperludihadirkanda-lam
majelis hakim sempat menani masuk. Namun setelah dicecar,
p.ersidangan," tegasnya. Dalam yakan soal fasilitas-bansos ke- saksiakhirnyangakumasukTim
sidang yang sudah kali keempat pada anggota dewan. Awalnya TApD. 6 rei
kwa Kicen dan kedua
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