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9EMO - Warga Desa Gadungan Selemadeg Timur melakukan aksi demo tagih perbaikan jalan,

Minggu (31/5) kemarin.

Dihotmix

0
Tabanan (Bali Post) ---SutLiatrsempat de*o karena jalan rusak' warga Dcsa Gadungan' Selemadeg
ti*o" kembali mengadakan demo dengan menutup jalan dan menanam pohon
pi"""g di tengah jalaq, Minggu (S1/5) kemarin. Warga mengadakan protes kar-
6r" jit"r sep*anjang dua kilometer yang dijanjikan dihotmix tgrg-yat-a diganti
a"nJ"tt lape-n. Keptitusan ini diambil karena anggaran tahun ini disedot untuk
biSya pilkada.

Perwakilan warga, WaYan
Muli mengaku kecewa atas
perubahan rencana tersebut.
"Apa beda Desa Gadungan
dengan desa lain? Kenapa
cuma desa kami yang dapat
jalan lapen?" tuntutnya. Ia
melanjutkan perwakilan desa
yang melakukan koordinasi
dengan bupati mendapatkan
janji jika jalan di Desa Ga-
dungan dihotmix sepanjang
dua kilometer. Namun kabar
terakhir ternyata justru hanya
dilapen. HaI inilalt yq.g *g--

buat warga kecewa dan secara
spontanitas melakukan aksi
demo tersebut.

Camat Selemadee Timur
I Gusti Putu Ngurali Darma
Utama yang datang untuk
memediasi warga memberikan
penjelasan kepada warga.
Perbaikan jalan di Desa Ga-
dungan telah dianggarkan
tahun 2015 ini. Proses sudah
berjalan dan masih di dalam
tahap tender. "Perbaikan jalan
tidak bisa langsung dilaku-
kan. Prosesnya perlu waktu,
tidak bisa satu-dua bulan,"

ujar Darma. Jalan kabupaten
Desa Gadungan, menurut-
nya memang membutuhkan
perbaikan. Namun karena
keterbatasan anggaran dan
proses yang harus dijalani,
masyarakat diharapkan sabar
menunggu. Untuk membantu
masyarakat, di Desa Gadun-
gan sendiri sudah tiga kali
mendapatkan dana perbaikan
jalan lingkungan dalam pro-
gram Gerbang Indah Serasi
(GIS). ''Dalam tiga tahun ini.
Desa Gadungan sudah tiga
kali g1e1{lnatkan bantuan
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program GIS," jelasnya.
Mengenai janji hotmik

menjadi lapen hal ini karena
keterbatasan anggaran serta
adanya anggaran tidak rutin
berupa pilkada. "Anggaran
terserap di pilkada tahun ini
sehingga hotmik yang dijan-
jikan diganti dengan lapen,"
ujar Darma.

Anggota DPRD I Wayan
Eddy Nugraha yang i-kut da-
tang memeolasr warga, me-
maparkan jika perbaikan
jalan di Desa Gadungan sudah
masuk dalam tahap tender.
Ia mengakui jika hotmix dua
kilometer yang dijanjikan
diganti dengan lapen karena
keterbatasan anggaran serta
pengeluaran anggaran tidak
rutin untuk pilkada tahun ini.
Tetapi sebagai kompensasi.
di anggaran perubahan ada
perbaikan jalan hotmix satu
setengah kilometer. "Jadi
total Desa Gadungan dapat
3,5 km. Lebih panjang dari
yang dijanjikan," jelas Eddy.
Mengenai kapan terealisasi,
Eddy berharap warga sabar
karena untuk perbaikan jalan
tersebut masih masuk dalam
tahap tender.

saya tugaskan Kaur untuk
menanyakan kelanjutannya,
katanya sudah dalam tahap
tender," ujarnya. Ia mengakui
jika ada perubahan rencana
dalam perbaikan jalan dari
hotmik ke lapen karena keter-
batasan anggaran, dan untuk
ini sudah ia sosialisasi-kan ke
masing-masing kadus untuk
diteruskan ke warga. "Rupa-
rupanya informasi ke bawah
belum diterima," ujarnya.

Pariguna menjelaskan ada
dua ruas jalan yang diusulkan
untuk diperbaiki. Ruas per-
tama adalah jalan Pucuk-Ga.
dungan dan ruas kedua adalah
Gadungan hingga Gempinis.
Awalnya rencana perbaikan
hotmik diusulkan untuk ruas
pertama. Karena permintaan
warga, perbaikan itu dipindah
ke ruas kedua. "Jadi nanti
perbaikan dua kilometer yang
rencananya hotmix ke lapen
ini dilakukan di ruas kedua,"
ujarnya. Mengenai ada tam-
bahan 1.5 kilometer hotmik
yang di rencanakan pada ang-
garan perubahan. Pariguna
mengaku baru mendapatkan
informasinya. "Katanya, ada
tambahan 1,5 km hotmik un-
tuk ruas pertama," paparnya.

Aksi demo solidaritas
warga ini terjadi cukup alot.
Warga tetap bersikeras menu-
tup jalan, sampai aspirasi

. mereka tersampaikan. Ketua
DPRD Tabanan Ketut "Bop-
ing'Suryadi pun datang untuk
bermediasi dengan warga.
Setelah menyalurkan aspiras-
inya, warga sepakat membuka
kembali jalan yang diblokir.

Mendengar penjelasan
tersebut, beberapa warga men-
gaku tidak tahu. Informasi
terakhir yang mereka dengar
adalah perubahan perbaikan
jalan dari hotmix ke lapen.
Pejaba! Perbekel Desa Gadun-
gan I Wayan Sudika Pariguna,
menjelaskan jika pihaknya
selalu melakukan koordi-
nasi dengan pemkab menge-
nai proses perbaikan jalan di
Desa Gadunean. "Terakhir Gmb2a)
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Belurn Dianggarkan

Pembangunan Jalan
Lingkar I\Iuso Penida

Semarapura (Bali Post) -
Rencana jalan lingkar di

Nusa Penida yang digulirkan
tahun 201.1 belum juga beres.
Hingga mr:masuki semester
II, proses jalan lingkar Nusa
Penida masih dalam tahao
pendataan tanah yang terke-
na jalan. Diperkirakan proses
larap atau pendataan lahan
ini akan diselesaikan tahun
ini. Di sisi lain, pengajuan
proyek untuk pembangunan
fisik jalan lingkar Nusa Peni-
da tahun ini tidak kunjung
muncul pada Unit Layanan
Pengadaan (ULP) Kabupaten
Klungkung.'

Saat dikonfirmasi terkait
dengan proses jalan lingkar
Nusa Peni<ila ini, Kepala
Bidang Bina Marga Dinas
Pekerjaan Umum Klungkung
Anak Agung Gede Lesmana
menjelaskan pihaknya saat
ini telah menyelesaikan fea-
sibility sfrr,dy (FS) atau studi
kelayakan. Selain itu, ren-
cana tersebtrt juga sudah

melalui analisis dampak
Iingkung (Amdal) dari pem-
bangunan jalan melingkar
Nusa Penida. Kini. Droses
jalan lingkar Nusa Penida
telah memasuki proses pen-
dataan lahan yang terkena
pembangunan.

Menurut Agung Lesmana
sesuai dengan tahapan, pada
tahun ini pihaknya sedang
melakukan pendataan tanah
yang terkena pembangu-
nan jalan melingkar. Hanya
saja, belum dijelaskan secara
pasti berapa lama waktuyang
diperlukan untuk melakukan
pendataan tanah tersebut.
"Jalan lingkar sudah sampai
Amdal dan FS. Tahun ini
masih proses pendataan ta-
nah yang kena jalan," ujarnya,
Minggu (31/5) kemarin.

Dipeikirakan jalan lingkar
Nusa Penida tersebut diban-
gun sepanjang 80 kilometer.
Jalan melingkarini akan me-
lintasi sejumlah medan yang
sulit seperti di wilayah Cristal

Bay, Guyangan, Tanglad dan
wilayah perbukitan lain-
nya. Rencananya akses jalan
dibangun dua arah dengan
lebar 20 meter. Sedangkan
terkait dengan pengerjaan
fisiknya jalan tersebut masih
belum jelas.

Namun, dari proyek-proyek
yang telah masuk ke Unit
Layanan Pengadaan (ULP)
Klungkung pengerjaan jalan
lingkar Nusa Penida belum
masuk ke dalam daftar proyek
yang dilakukan lelang di situs
resmi Layanan Pengadaan
Secara Elektronil< (LPSE) Ka-
bupaten Klungkung. Proyek
yang telah masuk baru se-
batas pemeliharaan berka-
la jalan kabupaten Jalan
Toyapakeh-Suana sebesar
10,39 miliar. Selain itu pe-
meliharaan berkala jalan
kabupaten Jungut Batu-Lem-
bongan-Tanjung Sangyang
dengan nilai pagu sebesar
Rp 7,34 miliar. Kedua proyek
tersebut saat ini masih dalam

tahap evaluasi penawaran.
Bila tidak ada hambatan
kedua proyek tersebut akan

dilakukan penandatanganan
kontrak pada akhir Juni ini.
(dwa)

RUSAK - Rencana pernbangunan jalan linghar;l :f#:"i
Penid.a yang d.igulirhan tahun 2014 belurn finql. Memasu-
hi semester II, proses jalan linghar Nusa Penida masih
tahap pend.ataan tanah yang terhena jalan. Tampah
Bupati Klunghung I Nyoman Suwirta saat rneniniau
herusahan ruas jalan d.i Nusa Penida.
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Tekno lo gi P ercep at Lay ananke Masyarakat
KOTA Bll4y"g dan Den- kandan ruu"u"rr"fu"ncyakan jenisl-serlices,',katanya.

pasar Temiliki banyak kesa- berbunyi di BCC dengan titik Bagaimana dengan di Den-
maan dari sisi permasalahan lokasi emergency. Nantinya, pasari Menurut Asisten I Set-
pe^rkotaan yang dihadapi. De- panggilan darurat ini akan da Denpasar Ketut Mister,
mikianpulabentukpenangan- direspons oleh polisi yang ber- pendekitan progtam smart
andaripemerintahnya.Peman- tugasdiBCCdenganmengirim iity luga dilaliukin oleh Wali
faq-t-an teknologi informasi dan mobil pertolongan ke lokasi Kota Denpasar I.B. Rai Dhar-
pelibatan komponen terkait, enwgenty. mawijaya Mantra dan wakil
dinilai sebagai bagian penting "Kami sedang ujienba Panir Wali i{ota I G.N. Jaya Negara
dala_m rangka mempercepat Button. Ini untuk membantu melalui SaueComminity,Fen-
gerak pemerintah dalam me- masyarakat yang memerlu- gaduan Rakyat Online"(PRO)
layani kebutuhan masyarakat. kan pertolongan. Jadi, selain Denpasar, Area TYaffir iontrol
Namun, sebaik apa pun sistem bisa diketahui oleh instansi Systent (ATCS), absen dan ro-
yang telah dibangun, tetap saja, terkait, dengan sistem ini juga port online bagi siswa sekolah
membutuhkanpartisipasiaktif memungkinkan mengirimkan serta Sntart Dgitat Inunge.masyarakat. sMS ke orang terdekat atau Jika Pemkoi Bandun! pu-
. Halituterungkappadakun- \eluarga. Mudah-mudahan nya BCC, pemkot Denfasar
l_ung?n kerja Bagian Humas dalam kurun waktu 5 menit memiliki Save Community
Pemkot D_en-pasar tersama masyarakat yang membutuh- Denpasaryangmengelolakega-
media cetak dan elektonik ke kan bisa tertolong," kata Rid- watdarurata" yan{ terjadidi
Pemkot ,B-andung, Jawa_ Barat, wan Kamil. masyarakat, seperti-kebalarat,
J_nmat (2915) lalu. RomQngal Panic Button sendiri meru- pohon tumban-g maupun ber-
Humas dan awak media di pakan sistem teranyar guna Lagai permasalahan lainnya.
Denpasar 

-yan_g 
dipimpin Asis: melengkapiBandungCommand . Dalampenanganan kepadaian

ten I Setda Kota Denptsar I Center(PCC).MelaluiBCC,pe- aruslalulintaJ,fibangunATCs
Ketut Mister bersama $"Eug merintah bisa melakukan pen- oleh Dinas Perhubunlan Kota
Humas dan Protokol I.B. .Ra- galvalan kota secara real [ime. Denpasar bersama p-ihak ke-
hoela, melakukanstudibanding Sekaligys, upaya percepatan polisian. Dengan fasi-Ltas layar
programdarrinovasipercepatan pengambilankeputusanpenan- iebar di rua"ng ATCS, dapat
{lQvqlan]<epada masyarakat. ganan !-erbagai permasilahan melakukan peirantauan lang-
DiPernlotBandungrombongan ygng dihadapi masyarakat. sung 

"uas-rrras 
jaian di Koia

dari Denpasar itu berkesempa- Mulai dari kegawatdaruratan Den-pasar.
tanbertemuWaliKotaBandung hinggapenanginaninfrastruk- Kabag Humas dan Protokol
Ridwan Kamil yang-saat-itu turperkotaan. Setda D*enpasar I.B. Rahoela
secana. resmi memperkenalkan _ Kepa.la Bidang Telematika menambahkan, berbagai pro-
PirannPani'cBulrondiBandung Dinas Komunikasi'dan In- gram yang dilaksanaf,an^pe-
Command System. formasi Pemkot Pandung Sri irerinlah "tersebut, 

tentunya
ProgramPonicButtonmem- Dian Dini menjelaskan, BCC masih memerlukan berbagai

beri-kanlangkah secepat-cepat- mengintegrasikan perang- penyempurnaan, bailr dari sisi
ny_a kepada warga Bandung kat komputer, CCTV dan intristruktur hingga sumber
dalam penanganan kegawat- infrastruktur lainnya untuk daya manusia. Nai"un di balik
daruratan. Program ini dapat memonitor keadaan Bandung. itu semua, yang paling pent-
di-download^melalui aplikasi Misalnyadataonca,peta,uidio ing justru pu"Ii"lpa"l attif
P,ada HP $ Q"ggtg Play yakni feed, special uehiclei location, misyarakat. Pemanfaatan
X-igent. Setelah di-dnwnloa.d, video anallsis yang secara ke- teknologiinformasidiharapkan,
99]anjutnya diregister nomor seluruhan berorientasi kepada tidak simpai air"tah!"ni[a"
$R-"-v" plus mengisi formulir. p_enguatan peran smart-city. aga" prog"im pemeriitah bisa
Salah satun_ya menyangkut 'Jadi, intinya sistem ini mem- t"lifr ufe[tif. "bt"i, t*""" ii",
data nomor HP ke.luarga ter- permudah pengambilan kepu- dukungan d.ari segenap kom-
dekat, sehingga jika terjadi tusanpemerintah. liharapkan, ponun"mu.yarakai sangatlah
energency, tombol dapat dite- tahun ini bisa melayani 150 dib.rt.tttt arr," katanya. (ded)



Sub Bagian Humas dan Tata Usalra BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

,\1. !r.lr 1'r1,. .1

tW'$ Bali Post

tq^ n*'

KUNJUNGAN - woJi' Kota Bandung Rid.wan Kamil menerima rombongan hun-
iungan herja Humas Penrhot Denpasar d.an awah media di Bandung eommand
Center, Jumat (29/5).
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Kelola Investasi

DPRD Mintnlnvestor
GunakanAir Laut

Semarapura (Bali Post) -
Investbr di N.r". Penida diminta untuk tidak menggunakan air bawah tanah

(ABT) yang dapat menyebabkan penurunan muka air tanah. Selain itu, penggu-
ii""tt',A,Bi E.pit-utty"babkan keiusakan lingkungan salah satunya meng-urangi
.t-..r tanamin di pe"rmukaan. Untuk itu, investoi yang melakukan pembangu-
nan atau beroperaii di Nusa Lembongan diminta untuk melg-gg1?k_an layanan
pengolahan aii laut yakni sistem SeaWaterReuers'Osm.osts (SWRO). Hanya saja'
t."fu air produksi 

-SWnO 
saat ini masih terbilang mahal, sehingga membuat

ftt-V"t investor berpikir panjang untuk pemanfaatan air dari sistem tersebut'

.\ ; i,, n.' ri l.]:J
;, ::r,y.j .i/
'i..:,1':,rri':lil?'

I

Ketua Komisi III DPRD
Klungkr,rng Made Jana men-
gungkapkan upaya untuk
pengadaap air bersih di Nusa
Penida sudah dilakukan pe-
merintahh Kabupaten Klung-
kung dan pihak legislatif. Di
Nusa Le:mbonga{r dan Cen-
ingan saat ini sudah berjalan
pengolahan air dengan sistem
SWRO yang diupayakan un-

tuk bisa melayani investor
lokal dan asing. Namun, untuk
konsumsi air yang digunakan
secara komersial harus mem-
bayar lebih mahal dibanding-
kan konsumsi masyarakat.

Harga yang lebih mahal
dari produksi air SWRO
seharusnya tidak menjadi
alasan dari pihak investor
untuk menggunakan ABT.

Menurutnya, penggunaan
ABT yang cukup tinggi akan
berdampak kepada lingkun-
gan karena dapat menyebab-
kan air bawah tanah terus
berkurang. Apalagi, bila ABT
ini digunakan untuk kegiatan
komersial seperti perhotelan
dengan fasilitas kolam renang.
Pada saat sosialisasi sistem
SWRO, ditentukan harga air

per meter kubik mencapai
Rp 41 ribu. Harga tersebut
sangat mahal dibandingkan
harga air PDAM Klungkung
yang hanya Rp 1.400 per me-
ter kubik.

Tentu saja para inv<lstor
lebih berminat untuk menggu-
nakan air bawah tanah yang
saat ini masih sangat mudah
didapat di Nusa Lembongan.
Baik masyarakat maupun
investor masih memanfaat-
kan ABT untuk memenuhi
kebutuhan masing-masing.
Apalagi belum ada aturan
yang membatasi investor un-
tuk memanfaatkan air bawah
tanah tersebut. Sedangkan
layanan air PDAM di Nusa

_Penida baru t"uapl-{y^"i

enam dari 16 desa di daerah
kepulauan tersebut.

Made Jana berharap ke-
butuhan air bersih di Nusa
Penida dapat dipenuhi PDAM
Klungkung terutama layan-
an jaringan kepada inves-
tor. Saat ini, jaringan milik
PDAM Klungkung di Nusa
Penida baru sampai di Banjar
Semaya yang menjadi insta-
lasi PDAM terakhir. Padahal
sesuai dengan debit air yang
dimiliki, Nusa Penida da-
pat memenuhi kebutuhan di
daerah tersebut. "Debit air
bisa mencukupi kebutuhan
lokal. Kami belum bisa me-
manfaatkan. Baru enam desa
terlayarii di Nusa Penida,"
pungkasnya. (dwa)

Edisi : &ilrr, t luni Z,.,tf
Hal I 16



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

)\r. !r.\t lG,- .r

liir,lir;o*'i i' ."-&cr,Yrr{ ruali PCS{\T,ft:,dYt: r-t (

Edisi :

Hal :

Scrrrn, I Juai @!z
L

.',;"'iii'f'' -

,:.r1,, ' -,1,,'',..
.riri f 

:,,f-0. lr'/ trr 
r

\.rlr',-rli:-i l'
:t-:_ \'-:r',.

Pelanggaran tata ruang di Bali makin tak terkontrol,
hal ini didasari fakta banyaknya vila, hotel dan restoran
tak kantongi izin. Menurut anda, apakah hal ini karena

fbnE{wasannya lemah?

YA

TIDAK 33,02%

Negosiasi Izin
Hancurkan ,/
Tata Ruang

PENGELOLAAN tata ruang di Bali ke-
dodoran. Hal ini ditandai dengan maraknya
pelanggaran peruntukan dan tidak tegasnya
pemerintah dalam mengambil tindakan. In-
dikasi terjadinya kolusi dalam pemanfaatan
ruang di Bali pun menguat.

Hal ini ditandai dengan makin maraknya
fasilitas pendukung pariwisata baik itu
berupa hotel, restoran dan vila yang tidak
mengantongi izin. Tak hanya itu, jalur
hijau yang dulunya menjadi perlindungan
kawasan resapana air.dan areal pertanian
juga banyak dilanggar. Batas-batas kawasan
jalur hijau pun makin tak jelas.

Hal itu teruangkap saat Pusat Data Bali
Posf menggelarjajak pendapat di seluruh Bali
terkait dengan tata ruang Bali. Pada jajak
yang dilakukan dengan mengajukan kuesion-
er dan wawancara via telepon ini, ada 62,55
persen responden yang menduga maraknya
pelanggaran tata ruang di Bali karena adanya
kolusi. Indikasinya, penindakan atas bangu- '

nan yang melangfuar peruntukan kawasan
tak tersentuh. Keberadaan Satpol PP sebagai
penengak perda juga dinilai mandul.
Hal.23
Langgar Peruntukan

Langgar Peruntukan \1

Selain itu, responden juga
menengarai ada negosiasi
perizinan terkait dengan
maraknya investasi yang me-
langgar peruntukan kawasan.

Sementara itu, 33,02 pers-
en responden berpandangan
maraknya pelanggaran tata ru-
ang buk4n merupakan dampak
dari lemahnya pengawasan
saja. Selama ini, bangunan
yang melanggar peruntukan
kawasan namun tidak ditindak
karena investasi dibangun
pada lahan milik pribadi. Se-
lain itu, pemilik modal kini
sansat lihai dalam bersiasat.
Mereka menggunakan celah
yang tak diatur dalam perda.

Sering kali izin yang dimohon
tak sesuai dengan investasi
yang dibangun. Bahkan, se-
jumlah investor menjadikan
desa adat sebagai tameng un-
tuk melindungi investasi.

Selebihnya, 4,43 respon-
den tak memberikan respons
terkait hal ini. Sejumlah re-
sponden kelompok ini malah
mengaku bosan mengomen-
tari pelanggaran tata ruang
karena tak pernah ada reaksi
dari pemerintah. Selebihnya,
responden mengaku tidak
paham bbtul ketentuan tata
ruang wilayah. Mereka hanya
berharap pemerintah konsisten
menjaga tata ruang Bali. Peja-
bat jangan hanya mengejar
keuntungan ekonomi. (dir)

TIDAK

l+n'm

gfal s asdrBal Post

Dari Hal. 1
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Pasien Rawat Jalan BPJS

Tak Lagi Dilayani WingAmertha

RSUP Sanglah
Denpasar (Bali Post)

Pelayanan rawat jalan dengan menggunakan jarninan Badan Pelaksanan
Jaminan Sosial (BPJS) tidak lagi dilayani diWingAmertha RSUP Sanglah.
Sebelumnya, Wing Amerta sempat melayani pasien rawat jalan BPJS. Na-
mun melihat jumlah pasien makin hari makin banyak, pelayanan untuk
pasien BPJS dihentikan

'?er hari saja kunjungan ke Wing A.rnerta
mencapai 200 kunjungan sehingga dtrasa fiil|.
Kalau tidak salah, per 1 Mei kemarin sudah
mulai distop pelayanan BPJS-nya," ujar Direk-
tur Umum dan Operasional RSUP Sanglah
dr. I Gusti Lanang Suartana, M.M., MARS.,
beberapa waktu lalu. Namul, lanjutnya. pasien
rawat inap yang menggunakan BPJS dipersila-
kan untu-k memilih pelayanan WingAmertha,
Tentunya, sesuai ketentuan yang ada. 'Misal-
nya pasien BPJS dengan tanggungan kelas I
berapa, tarif Wing berapa, selisihnya menjadi
tanggungan pasien itu sendiri," ujarnya.

Suartana menegaskan, pemilihan rawat
inap oleh pasien BPJS harus murni keingi-
nan pasien tanpa ada penawaran dari pihak
rumah sakit. Selain pasien dengan jaminan
BPJS, misalnya untuk pasien umum, Wing
Amertha masih tetap melayani pasien rawat
jalan. "Layanan rawat jalan untuk pasien
umum masih berlaku." ujarnya.

Khusus untuk para pejabat pemerintah
atau anggota dewan yang sama-sama bek-
erja untuk membangun negeri, diberikan
penghargaan oleh pihak rumah sakit berupa
pelayanan yang terbaik baik melalui Wing,
UGD. "Terbaik dalam hal standar pelayan-
an. Misalnya ada ketua DPR yang datang
ke sini, masah kita suruh antre, pasti beliau
disiapkan poli khusus untuk itu. Bukan
mendapat keistimewaan, tetapi dengan
poli yang bisa kita buat semacam shortcut,
seperti di Wing," imbuhnya. Namun jika
para pejabat atau anggota
dewan ingin memanfaat-
kan jaminan BPJS-nya,
maka diupayakan meng-
gunakan jalur yang dipakai
masyarakat umum.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM. me-
nyebutkan, tahun 2015 pengguna BPJS bagi
periduduk Bali sudah meningkat yakni dari
36 persen menjadi 45,5 persen. Suarjaya ber-
harap akhir tahun ini masyarakat Bali terus
beralih secara mandiri untuk menggunakan
BPJS hingga mencapai 50 persen dari jumlah
penduduk BaIi. Dengan demikian, pada akhir
tahun 2017 nanti, 70 persen masyarakat BaIi
telah terdaftar menggunakan BPJS.

Dengan begitu, lanjutnya, subsidi yang
dikeluarkan untuk JKBM dapat ditekan.
Nantinya, anggaran tersebut dapat digu-
nakan'untuk meningkatkan infrastruktur
fasilitas kesehatan, promosi kesehatan
serta mutu pelayanan kesehatan. Mengingat
JKBM (Jaminan Kesehatan Bali Mandara)
akan berakhir pada akhir tahun 2016,
maka awal tahun 2017 sudah dapat ber-
gabung (berintegrasi) dengan BPJS. Uuntuk
mengintegrasikan JKBM ke BPJS, pihaknya
melakukan langkah up date data.Halterse-
\ut dilakukan untuk mengetahui, berapa
persen masayarakat Bali yang sudah beralih
secara mandiri menggunakan BPJS.

Ia menambahkan, dengan beralihnya
masyarakat menggunakan BPJS, anggaran
yang dikeluarkan untuk JKBM dapat dite-
kan secara pignifikan. Tahun 2014 lalu ang-
garan yang dikeluarkan untuk JKBM men-
capai Rp 38 miliar hingga Rp 39 miliar per
bulan. Namun untuk tahun ini, diperkirakan

hanya Rp 25 miliar sampai
Berita ini bisa dikomentari Rp 27 miliar. "Dilihat dari

@ tanva.(kmb42)
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PemkAb DimrntaJaiaki
SedotAir Dan-au Batur

Bali Posvol3

SEDOT AIR DANAU - Mgn2-eQot air Danau Batur untuk
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iiti" Forunt Perbekel Kecatnatan Kubu, Karangasem'
Wayan Potog.

Amlapura (Bali Post) -
Menyedot air Danau Batur

untuk mengatasi krisis air di
Kubu kembali diwacanakan
Ketua Forum Perbekel Keca-
matan Kubu, Karangasem,
Wayan Potag. Dia berharap Pem-
kab lGrangasem berkoordinasi
dengan Pemkab Bangli, guna
menyedot kelebihan air Danau
Baturuntuk dibawa ke Kubu.

Hal itu disampaikan Potag
di depan Bupati Karangasem
Wayan Geredeg saat sosial-
isasi pembangunan di Tu-
lamben beberapa waktu lalu.
Potag menyebut sempat ber-
temu dengan sejumlah klian
banjar seperti di Bunut sam-
pai Terunyan, Bangli. Warga
di pinggir Danau Batur itu
khawatir dengan naiknya air
danau sampai 4 meter.

Kenaikan air danau itu
dikhawatirkan bakal meren-
dam banyak lahan, rumah
dan merugikan penduduk di
tepi danau. Karena itu, mer-
eka mengizinkan dan meng-
harapkan jika mau menyedot

kelebihan air danau itu untuk
dialirkan ke permukiman
penduduk di Kubu yang krisis
air bersih. Dikatakan, masih
ada empat desa di sejumlah
banjar di Kubu yang krisis
air bersih yakni Desa Tianyar
Barat, Tengah, dan Timur,
Dukuh serta Ban.

Bupati Karangasem Wayan
Geredeg sependapat dengan
Wayan Potag. Dia menga-
takan, dulu saat Pemkab
Karangasem hendak menye-
dot dan rnenaikkan air Danau
Batur, pejabat di Bangli dan
warga setempat ribut. Pada-
hal pengambilan air danau
itu dulu debitnya masih kecil
hanya 6 liter per detik.

Mereka khawatir kalau
dibawa ke Karangasem. air
danau bakal terus menyurut.
Namuh kini, justru air danau
itu pada musim hujan lalu
naik sampai empat meter.
"Diambil sedikit dibawa ke
Munti Gunung. justru air
permukaan danau itu naik.
Ini anugerah." katanya.

Berdasarkan informasi
Balai Air Bali Penida Kemerr
PU, kelebihan volume air di
danau itu mencapai empat
juta meter kubik. Atas kelebi-
han air itu, Bupati Gere-
deg memerintahkan Kadis
PU Karangasem Sutirtayasa
berkoordinasi dengan Pemk-
ab Bangli. Nantinya. agar air
danau itu diperbesar debit se-
dotannya dengan menambah
atau memperbesar volume
kesingnya. Bila perlu, air itu
disedot dan puncak gunung
Terunyan dibangun embung
besar. Dari embung itu lan-
tas dipipanisasi dialirkan ke
banjar-banjar di Kubu yang
masih kekeringan.

Menurut Geredeg, dia me-
nawarkan sistem penyedotan
air danau itu dengan memasang
funting plp (pompa terapung).
Dengan sistem itu, otomatis
kelebihan air bakal disedot,
tetapi begitu permukaan air
sudah turun sampai empat
meter, flootingpolp bakal mati
secara otomatis. (013)
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Pengelolacin Desa Wisata Dinilai
Belum Maksimal

Bangli (Bali Post) -
Keberadaan desa wisata

yang menjadi salah satu
andalan untuk menambah
PAD menjadi sorotan ang-
gota Komisi II DPRD Bangli I
Wayan Jamin, Minggu (31/5)
kemarin. Pasalnya,, pengelo-
laan sejumlah desa wisata ini
dinilai belum rii'aksimal. MeIi-
hat hal itu, pemerintah daerah
diminta serius terhadap pro-
gram yang telah digagas sejak
bebera!a tahun lalu.

Berdasarkan data Dinas Ke-
budayaan dan Pariwisata Ban-
gli, desa wisata mencapai 22.
Namun dari jumlah itu, baru

berkembang, Iainnya nyaris
tak dikenal oleh wisatawan.
Ia mehcontohkan, pengeta-
huan wisatawan terhadan desa
wisata lebih banyak mengacu
pada objek wisata Desa Tra-
disional Penglipuran dan Desa
Pengotan, sedangkan yang
lainnya belum dikenal. Sejauh
ini perhatian pemerintah terh-
adap desa wisata lebih banyak
ke kuantitas daripada kualitas.
Pemerintah gencar melakukan
penambahan desa u'isata, na-
mun dari sisi kualitas belum
begitu menjadi perhatian.

Menurut Jamin untuk me-
narik minat wisatawan, yang
paling penting adalah kenya-
manan dan fasilitas objek
wisata. Meskipun jumlah desa
wisata minim, kalau memberi
kenyamanan dan pelayanan
maksimal, hal itu akan menarik
wisatawan untuk berkunjung.
Begitu juga sebaliknya. 'Yu.rg
,paling penting untuk desa
ryisata adalah kualitas, bukan
kuantitas. Maksimalkan dulu
satu objek, baru buat objek
lain," tegasnya.

Apa yang disampaikan Ja-
min ini dimaksudkan unruk

segelintir
mam-

yang
pu

'benghindari kegagalan pro-
,:gram yang telah dirancang.

Di sisi lain, ia juga meng-
kntisi SDM yang ada di

sejumlah desa
wlsata yang

dinilai be-
lum me-
madai.

Pasal-
!--L-e- l
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WIFATA - Desa Bayunggede, salah satu desa wisata di Kabupaten Ban'gli-

pengetahuan alian objek wisa-
ta belum diketahui secara
baik. Begitu juga dengan PeIr-
guasaan bahasa yang belum
maksimal. Dikatakan, minat
wisatawan untuk berkunjung
salah satunya disebabkan
oleh kemampuan SDM dalam
menjelaskan seluk beluk desa
wisata. Akan tetapi hal itu
juga belum menjadi perhatian
serius. Terkait mrnimnya
SDM untuk rnengelola desa
wisata juga sempal disampai-
kan Kepala Desa Bayunggede
Kintamani I Wayan SuarjaS a.
Ditetapkannya desa tradis-
ional ini sebagai desa wisata
hingga saat ini beium bisa
berkembang secara maksimal.
Bahkan pengeiola objek w-isata
ini sudah banyak yang men-

gundurkan diri lantaran peng-
hasilan yang didapat tidak
mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari.

Sebelumn5'a, pengelola
objek wisata.setempat se-
banyak empat orang, na-
mun karena rendahnya peng-
hasilan, mereka tidak aktif
lagi. "Dulu ada pengeiola,
tapi karena penghasilan-
nya sedikit, mereka memiiih
berhenti." katanya. Suarjaya
menambahkan, kurangnya
pembinaan dan pelatihan
terhadap masyarakat di Desa
Bayunggede dari pemerintah
terkait dengan pengelolaan
pariwisata menjadi salah satu
peny'ebab lambatnya perkem-
bangan objek wisata ini.
Pasalnya, warga Bayunggede

yang menekuni pariwisai a
sangat sedikit, di sisi lain
objek pariwisata ini perlu
dikembangkan. Disebutkan
keadaan lingkungan di desa
Bayunggede sudah terlihat
memadai untuk daerah pari-
wisata. Namun, akibat minirn-
nya promosi pariwisata, daer-
ah ini tidak rnampu berkern-
bang denga.r pe.it. "Untuk
lingkungan kami sudah terus
tata. hanya saja promosi .i ang
kurang," ucapnya. Jamin
berharap pemerintah gencar
melakukan pembinaan terh-
adap SDM yang ada, baik dari
segi berbahasa maupun cara
pengelolaan objek wisata.
Program ini juga harus diim-
bangi dengan promosi yang
maksimal. (kmb 5)
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Dianggarkanr.
Rehab Terminal Kdrangsokong

Rp 180 Jr-rta
Amlapura (Bali Post) -

'f erminal Karangsokong,
Karangasern, tahtur ini irembali
akan dilehab urttuk rnemper"
baiki kelusal<an akibat sudah
Iapuk dirnakan usia. Rehab ini
direncanahan bakal nrenghabis-
kan anggaran Rp 180 juta di Di-
rus Perhubturgan dan Peuradam
Kebakaran (Dishubdamkar)
K:uangasern. Pelbai-han fasi-Iitas
urnum pernerintah daerah irti
tampak kontraprodtrktif dengan
target pendapatan tnhr.ur ini yalg
hanya dipasang Rp 50 juta.

Kadis\ubdarnkal Karatr-
gasem, I Wayan Sutapa, yang
dihubr"rngi lVlinggu (31/5) ke'
rnarin, rnengatal<an strat ini re'
hab Terminal I(alangsokong se-

dang dalam tahap perencauaan.
"Mulai minggu depan sudah
harus dil<erjakan," tegas Suta'
pa. Ia mengakr.ri, keberadaan
terminal sebelah tttala Pasar
'fradisional Karangsohong itu
belurn bisa produktif dalaru
memberikan pendapatan ter-
hadap pernerintah daerah.
Namun, kerusakan saat ini
kata dia, halus segera menda-
pat perbaikan, agar kerusakan
tidak semakin parah.

Sutapa mengaku pihaknya
sudah berr.rpaya melakukan
pengelolaan dengan rnaksirnal.
Nannur, seililg dengan makin
merosotnya junrlah angktltall
umum, ftrngsi tenuinal juga
rnakin tidak jelas. Keberadaan
angkot sudah menr'uun drastis,
sejak sempat rarnai Pada tahun
'2001. Saat itu, jurnlah angkot
yang terdaftal di Dishubdamkar'
mencapai 726 unit. Namttn,

pada tahun 2012 junlahnya
rnenluun drastis rnenjadi 326
rurit dan kembali menurtur pada
tahun 2014 hanya 178 unit.

Sutapa ruenegaskan, kondisi
itu tidah tellepas dari pelkem-
bangan tlarrsportasi saat ini
yang lebih banyak mernan-
faatkan kendaraan pribadi,
baik mobil rnalrpun sepeda
motor. Selain itu, kepastian
jarn berangkat angkot atau bus
antalkabupaten juga tidak jelas.
Sehingga, kerap membingung-
kan para penLlmpang. "Dalarn
kondisi seperti itu, susah kita
rnengharapkan pendapatan dari
keberadaan terminal," keluh-
nya. Nleshi demikian, pilraknya
bersarna Dinas Perhubungan
Provinsi saat ini sedang neten-
carukan transportasi $arbagita
agar mencakup Klungkung
dan Karangasem tahun 2017.
Sehilgga, sebelum terjadi kenr-
sakan lebilr jauh, keberadaan
Terrni-nal Karangsokong hanrs
tetap dirawat, agar tidak se'
rnakin rusak.

Keberadaan Terminal
Karangsokong sudah bertahun-
tahun dalarn kondisi urati strri.
Jumlah angkot yang semakin
menurun, semakin diperparah
dengan banyaknya tnuncul
terminal bayangan di sirnPang
ernpat wilayah Subagan, Karan-
gasem. Padahal, Pasar Tladis-
ional l{arangsokong kini sudah
ramai. Bahkart, sering d-isebut'pasar 

24 jaru oleh rnasyarakat
Kalangasem. Namul ramainYa
koudisi pasar tidak diimbangi
dengan keberadaan terminal
yang makin terptutrk.
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Damkar Pindah
Di sisi lain, rencana.rehab

Telrnirral Karangs;ohong jrtga
berdarnpak terhadap ternpat
pemadaru kebakaran yartg sebe-
lumnya mangkal di tennilal se-
terupat. Kabid Damka-r' Dishub-
darnkar Kalangasern I Gede
Sul<anta Wilaya, Minggu (3 1/5)
kernarin, mengatakan pihaknya
sementara pindah dari'l'errninal
Karangsokong ke GOR Gunung
Agung Amlaptua. Ia bersama
personelnya sudah pindah sejah
Jurnat (2915) lalu, berikr,rt lima
mobil operasional darnkal yang
dipalkir di sebelah barat gedung
GOR. Sementara sebagai kan-
tor, ia mernanfaatkan ruang
hosong yang ada di GOR. Akibat
pindah ke GOR, damkar saat
ini tidak bisa rnernanfaatkan
telepon pemadarn sebelurnnya,
yang rDernanfaatkan telepon
dari'Ienuinal Karangsokong.
(kmb31)

Edisi

Hal

i fonin, I Jrni zot,
:lt


