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Bahas KIIA/PPAS
Induk 2016
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Denpasar (Bali Post) - I

Jajaran Badan Anggaran (Banggalr) DPRD Kota Den-
pasar mulai membahas kebijakan umtrm anggaran (KUA)
dan ?rioritas plafon anggaran sementara (PrpAS) epgD
Induk 2016. Padahal, KUA dan PPAS APBD Perubahan
2015 belum masuk ke meja Dewan. Akibatnya, sejumlah
enggota Banggar DPRD Denpasar mempertanyakan ke-
bijakan yang dinilai kurang runut in[.

Sejumlah anggota DPRD
Denpasar seperti Ketut Budi-
arta, I.B. Kompyang Wiranata,
.Wayan Warka dan A.A. Sus-
ruta Ngurah Putra di kantornya,
Kamis (18/6) kemarin mengakui
Banggar telah mengagendakan
untuk melakukan pembahasan
KUA dan PPAS Induk 2016.
Mereka mengakui, pembahasan

APBD Perubahan yang semes-
tinya lebih awal, justru belum
masuk. "Kalau untuk APBD
Perubahan 2015 belum ada.
Mungkin ini yang lebih dulu

dibahas adalah KUA dan PpAS
APBD Perubahah. Mengingat.
pemberlakuannya lebih awal dari
APBD Induk 2016. "Makanya
saya baru tadi mempertanyakan
ini bersama teman-teman. Kok
bisa KUA dan PPAS Induk 2016
yang lebih dulu dibahas," ujar
Budiarta dan Warka, kemarin.

Di sisi lain, I.B. Kompyang
Wiranata yang juga Ketua Komi-
siII ftidang keuangan) menga-
takan, tidak ada masalah bila
pembahasan KUA dan PPAS
Induk 2016lebih awal dibahas.
Namun menurut dia, logikanya
akan lebih tepat bila perubahan
yang lebih awal dibahas karena
menyangkut estimasi perolehan
pendapatan dan rencana pen-

dibahas," ujar Susruta.
Atas kondisi ini, Ketut Budi.

arta dan WayanWarka mengaku
tidak mqngerti. Menurut mer-
eka, seharusnya yang lebih awal

geluaran yang akan dilakukan.
Misalnya, bila pada APBD Pe-
rubahan terjadi penambahan
atau pengurangan yang signifi-
kan, tentu akan memengaruhi
juga estimasi APBD tahun beri-
kutnya. "Kalau secara prinsip
sih tidak ada masalah. Hanya
untuk estimasinya saja mungkin
bisa kurang tepat, karena harus
melihat perkembangan yang di
perubahan," katanya.

Dari pengataman sementara,
alokasiyang ada dalam KUAdan
PPAS Induk 2016 menunjukkan
adanya beberapa perubahan da-
lam strukturAPBD tahun depan.
Seperti salah satu yang tercan-
tum, yakni mengecilnya belanja
publik yang dialbkasikan Pemkot

Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali

Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Denpasar ke depan di banding-
kan APBD Induk 2015 ini. Se-
mentara untuk belana pegawai,
justru mengalami peningkatan.
"Ini menunjukkan program un-
tuk masyarakat secara langsung
akan mengalami penurunan.
Berbeda dengan belanja pegawai
yang naik. Artinya, ada kemung-
kinan jumlah pegawai kontrak
yang terus meningkat sehingga
belanja pegawai naik secara
signifikan," ujar salah seorang
anggota Banggar. (kmb12)
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DKP'lfuta
Terganf al Kontrak PT NOEI
Tolak Tawaran
Pengelola
Sampah Baru
DENPASAR - Persoalan

sampah di Kota Denpasar hing-
ga kini masih menjadi persoalan
yang bel|m mampu ditun-
taskan pihak Pemkot. Kondisi
dernikian diperparah juga den-
gan ketidakmampu€rn PT Nav-
igat Organic Energy Indonesia
(NOEI) menjalankan kewajiban
sesuai kesepakatan dalam pen-
gelolaan sampah di TPA (Tempat
Pembuangan Akhir) Kota Den-
pasar di Suwrrng.
Persoalan ini ternyata tidak

selesai sampai dengan hal
tersebut, kini muncul pihak
perusahaan swasta lain yang
menawarkan kerjasama se-
rupa menggantikan PT NOEI
untuk melakukan pengolahan
sampah di Denpas€u. Salah satu
perusahaan yang bergerak di
bidang pengelolaan sampah
itu adalah PT. Djnar Lentera
Indonesia (DLI).

DLI sendiri menawarkan salah
satu solusi untuk mengatasi
sampah di Kota Denpasar den-
gan memanfaatkan teknologi
Incenerator (sebuah teknlogi
yang menggunakan sistem pem-
bakaran). "Kami menilai unnrk
mengatasi sampah di Kota Den-
pasa4 teloologiyang cukup tepat

diterapkan adalah technology
Inceneratori' kata Chairman pTl
Djnar Lentera..Indonesia, Imam
Subchi, saat rrlbhklkan presen-
tasi penanganan sampah den-
gan technolry incinerator pada
jajaran Deuhn Kota Denpasar,
Kamis kemarin (18/G).

Pihak DLI sendiri diterima
Wakil Ketua DPRD Kota Denpas-
ar I Wayan Mariyana Wandhira,
didampingi ketua komisi I Ketut
Suteja Kunrara, ketua komisi
III Eko Supriadi, serta ketua
komisi IV Ggde Semara. Dalam
presentasinli4 DLI merupakan
perusahaani swasta bernaung
di bawah Nippo.n Stee! & Sum-

ikin Engineering. Co. Ltd., DLI
mengklainr jika pihaknya bisa
mengatasi r I rasalah sampah yang
ada di Kota Denpasar.;Velitrai
kondisi sanrpah di 'fpA Suwung
tidak akan bisa teratasi jiki
tidak menggunakan teknik
pengelolaan dengan teknologi
yang tepar," ujarnya.

Menuiut lmam Subchi, tum_
pgkan sampah akan terus terjadi
dan bahkan memerlukan hhan
yang semakin luas. ,,Untuk itu
Technology Incenerator ini cuk-
up relevan digunakan di Kota
Den pasarJ' t('rangnya.

_Dikonfi rnr asi terpisah, Kepata
Dinas Kebersihan dan perta_

m,anan (DKp) Kota Denpasaq,
I Ketut Wisada mengaku be_
tum mengetahui mengenai pT.
Djnar Lenrera tndoneiia (OLt)
tersebut. Meski ada banvak
pihak yang menawarkan ker_
Jasama, namun DKp sendiri
tidak bisa menerima salah sat_
unya. Ini disebabkan kerjasama
denganPT. NOEI masih berlaku
hingga tahun 2024 narfit.,.Kalau
mau memutus juga tidak bisa.
Karena pola keriasama kan
tidak hanya Denpasar saja.
Tapi lintas daerah yang masuk
dalam Sarbagita (D-enpisar, Ba_
dung Gianyat dan Thbanan),,,
imbuhnya. (hen/han)
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KPKA 'asi Penggunaan
BanAos dan Hibah

Mangupura (Bali ,st) -

RachmanWaluyo \ upaya
pilkada
s, ya-kni
yacalon

tersebut untuk
berjalan dengan berinfi
denganmendorongterbe
kepala daerah yang b
terbentuknya penyeler4

taS. Bati posvpar

p-ilkaala Alfi Rachman Waluyo
yalg berintegritas, dad mendorong
terbentuknya pemiJih yapg berintegdtas.

. "Salah satu cara b{gaimeqa mendorong terpi}ihnya kepala
daerah yang berintegritas, KPK akan menurunkan tlm .r.rtrrk
n"-T::gli i 1i1 *_l1 l B "_1{gl"I:"qan 

ke ua ngan ne sa ra unt uk
kepentingan kam ujar Alfi dalam Sedinar "-Demokrasi
Janpa Korupsi", niUu (tZlO) sore_. Menurutnya, penyalahgunaan
keuangan negara me galahSa!u. tindaf pidana forupsi
yang harus ditindak
naandana hibah dan

hukgm. Satah satunya.

akan ada sumbanga

hukgm. Salah satunya, penyalahgu-
untuk keperluan kampaye. "Biasanya
angan mengunakan dana hibah ataumengunakanakan acta sumbangan-+mbangan mengunakan dana hibah atau

tsa-nsos dan sumbanS{4 dana mengunakan APBD. Ini masuk

Terkait
keuangan nega_ra," _tegasnya.

lehkan,Alfi
nryqdana pribadi,lat"i t"titpw" diperbo-
KPK bukan pada korodir memperbolehkan

atautidak. Hanyasaja,
nantinya benar-benar

berharap kepala daerah yangterpilih
i kemampuan (',mpblc), berint€gntas

dan meqiliki lomitmsrii memajukan marvaratiat Bali, thus,isnva
P"S""g. 

*l{ami berharaf kppl^ daerah yang terpilih (Badung-red)
bukan kepala daerah yarlg dilihat.dari beberapa banyak sumbangrrr_
nya, tetapi masyarakat liry memilih kepala,t"t"tt v""g:tt"";iit"g-

Ks6qa l(6misl
d an lsma mpuannya," tegasnya.
rn Umum (KPI) IGbupaten Badung A.A
ngkapkaa pihalnya berkomitmen menye-GedeRakaNakula

lenggarakan berintegdtas sehingga pemilihan bupati cian
berjalan sesuai dengan harapan. 'Tntinya,wakilbupatiId{ t"p",ti Uenar.-bena{ berjalan sesuai dengan harapan. ,tntinya,

Pd!*gl kami di +$"tc lhususnq3, apatagi-ada pendampingan
dari KPK akan Ir9+rI" secara bedntegritas 

^ses"uai

dengan apa yang disar
Hanyasaja, dalam

KPK tersebut," ucapnya.

Nakula berharap
pilkala Vary berintegritas,

dari partai politik dan masya-rakai

P?d"19. "Pemilu berintegritas itu tiaat sala oleh p"nyelengla;,
tetapi harus didukung olehtetapi.harus didukung oleh partai politik dan masyarat"ai rtu
sendiri," pungkasnya. (lilnb27)

Korupsi
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Dua Saksi Meringankan
andraDewi Diperiksal

' Tab.irgara- (Bali Post) pemerasan yang dilakukan
...Ji[a.sebeluqlfatlqpeny- otetr tersangka], ujar Kasi
idik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidsus Kejari-Tabanan Fathur
Tabanan telah melakukan Rochman.
penyidikan lanjutan dengan Setidaknya untuk saksi'
memeriksa dua saksi yang AAB diajukan 10 pertanyaan
llerin_gankan tersang,kl I dan IAT dengan-11 peitan-
.Gede Jagrem, mantan Kabid yaan. Setelih memeriksa'Angkrrtan Dinas Kebrrsibn masing-masing dua orang
dan Pertamanan-.(DKP) Ta- saksi dari dui tersangki
banan, yang terlibat \asus yakni I Gede Jasre* iu.,
4_"equl pemerasan CPNS, Candra Dewi. pihaknya juga
Kamis(1&6) kemarin gfiran akanmelanjutfanpenyiafuin
dua saksi kembali dipanggrl dengan memanggil pira ter-
tim penyldik kejaksaan. KaIi qangka.'Rencananya minggu
ini, dua saksi tersebut yang clepin, kami akan kem6'ili

. meringank_an Candra pewi, memeriksatersangkasebagai
tersangka lainnya yang ter- saksi mahkota," ujarnya. -
sandungkasusyangsarla. Sepertidiberit;ka;sebel-+

Kedua saksi itu adalah umnya,meskitelahmenahan
AAB dan IAT, yang sfma- keduatersangka,timpenyidik
t4qa lekgrja sebagaii staf Kejaksaan Negeri Tabanan
DKP. Kedua saksi datang akan terus melanjutkan pe-
mqgglufi-fangCilal t1m pe- nyidikan. Kedua iersangia
nyrdilkejaksaanpukul 10.00 yaknilGedeJagremdanC-an- ..
wita. Bail< AAB maupun IAT dra Dewi ditahin kejaksaan 

^'kemudian diperiksa secara karena melihat hasil akhir 
-'

lernrgah. AAndiperiksa jaksa pemeri_ksaantelahmelanggar
Ray Jgni, S.H., sementara IAT pasal yang disangkakan yalni
diperiksa jaksa Ali.pin, rS.H. Pasall2elfUNo.ZOlZOOiten-
sampai dengan pukul 12.00. tang Pemberantasan Tindak
"Pemeriksaanmerekase$utar Pidana Korupsi. (kmb2S)
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Sidang Qlgaap_Kon{psi Bantuan Sapi

Anak dan Is Po okkan Terdakwa
Delqasar (Bali Posrt) - ' prrd.ak, I Wayan Wenten, Ketut Crita,
- pi$ang du-gaan kolupsi bantuari sapi Wayan Soma. pudat aaaiatr istri JuliasaBali betina denga_n_ tt:rdakwa Ni Made dan Sayang adalah a"ut trla"gt" i"lu.su'lerlayanti, I Mangku Laba dan I Dalampeisidangan, k"d;#;; t"trp
Made Juliasa, Kamis (18/6) kemarin bers"4ia menjadiiaksi, wat"" ittir"vi
dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. mereka -u-tiokk"r, ierdakwa karena
Ja\sa penuntut umunr (JPU) Eca Mari mereka tidak mengetahui jika ;;;;t;
artha, dkk di hqdapan majelis hplim dimasukkan dalim Ketompok ra"ldiketuai Dewa suarditjr dida-mpingi rernak pucang sari. ,Caya tiaut t.t,,hakim anggota Ahmad Peten sili dan tiba-tiba ttu-r .uya dimasukkan dalam
Gu_ntur, menghadirka. lima saksi. kelompok ini," jelas saksi kompak.

Yang menarik, dari lima orang saksi Demikian trit.ty. saksi pongodos (pe-
yang dihadirkan. dua di- antartnya melihara).jugatidak-u.tg"trh*oirru-urr-
adalah anak dan istri terdakw_q _M""- ya dimasulkin ke dalam"k"ro-po[i*1.
eka adalah Ni wayan Sayang, Ni Ifetut Mereka tahunya bahwa dia fiberika" sapi

(ngadas) dan hasilnya dibagi dua, yakni
saksi pangadas dapat b0 persen.

- Atas keterangan lima saksi yang
kompak mengaku tidak mensetahui soa'i
kelompok tani itu. sidang berlangsung
cukup cepat- Bahkan saat ferdakwa yan!
didampingi kuasa hukumnya, Bimantari
Putra, ditanga hakim, membenarkan
nama--nama itfr asal copot saja.'ya, saya
masukkan sajd nama-namanya," ujar ter-
dakwa Juliasa polos. Sebelum ketok palu
untul melanjutkan sidang pekan depan.
malelis hakim sempat menanyakan soal
BAP. Dan saksli mensatakan bihwa BAp-
nya benar senua. ([mb3?)
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Bangli
elr-s_ Rumah'Sakit Umum Daerah

111 ili t-"r,"d a pada du a kepe nit&-"""pemerintah daLrah ar" pi-""i;";i
_menemui titik terang. pasalnva.
laerah dengan peme_rinlah fiffi;idaerah dengan pemerinlah or

saat ini belum
pemanfaatan gedung it,i fri"Lg"

tung. Padahal,
jawaban dan terl-esan

gedung untuk 
.""; 

" 
jrt"t -Sf-fO.

l-Jawaban dan terkesan digin_
daerah sangat membutuh-Gn

Kepala Basian unlym setda merencanakan untuk salins hi-Bangli I Made Mahindra p"tra il"r, *"t d;il;^RslJd'iiu"rgtiKamis (18/6) keqarin.,meng,ngj ;;;;""upakan aset pemerintah
kapkan hingga s.aat ini pihaknya ir"oit r.i B;il""g i;." ffir.iir*hanya mendapatkan jawaban 4iri sebag;hak p"6.-.-T{^; ;";;;""Pemprov bahwa eeduns eks RSijD L-ritii'tl.rrirrg hibah aset antaraitu direncanakin dimanraalta" ;il;;?t-:"i;iffi;fi;i frHbosebagai rumah sakitr.ehabilitasi euirgri.""r"ang yang merupakannarkoba.Adanyajawaba'yangter- rairif, pronnsr dan saat ini masihbatas. membuat pihak pemerintah Uer.t"irrc sebagai hak pakai olehdaerah terus ber[oordinasi dengan ;;;"*t"h J;il,,,'i."tll?". "
Bagian Aset pemprov rerkai.t-ka;;; - -D;irlffi;i"i". 

,.oJf,iirr";,u.ngedung itu dimanfaatr^n. Nariun -"Tu'r.ntu., saling hibah as.et,sayang' dik6616tt l4uhindra putra, pl-".i"t.n a."""-r,'ir;;;; Ti" "l.tg.q:_"ll! ini jawaban pun tak ;;;;fi s"d,;;;;'ft's"rrDi"xun;ung ada. Namun, *u[t""vi *"g"is]*lt^,"Rencana pemanfaatan ffdr.rg J*. *&t" peminjaman itu sudahitudari pempiov sudah ada. firamui ffi;ki#, secara oromatis pemenn-terkait kapan dimanfaatkan. hinsga l"tr a"i""ir h"il L;;;;i";;;;",saat ini kami belum mendapatk'in t"_pi""t"t SKpD yang gedung_jawaban' Padahal hal itu sangat 
"yr-[""""g representatif. olehkami perlukan." ielasnya. 
"ubul 

itu. saling hibah ini dianggap
._ 

Grn,u -"Tperggp?i pemanfaa- 
""tggaiLhhsatusolusiuntrltm"_tan gedung itu, pihakn-va sempat. nyikipii""A";;ir_1il;;il'"
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pmkab Diminta stop Pungut Pajak

Temuan BPK

Bodong
Amlapura (Bali Post)

Pajak galian c telahrngnjadi anHalan Karalgasern dalam mendulang pend.pr-tan asli daerah (PAD). Takteduli S{ian C itu bErizin ata.t iarpa i"i1al?al bld;';g
lsal bis-a menggelemb".l*1" p-uridi-pundi pAD. H"t i"i*L"j"ai t"-""" n"J",Pemeriksa Keuangan (BpK). Karena itu_, pemerintah Kabupaten Karangasemdilarang melakukan pungutan nljak terhaiap op"ra"iorai i"rir" ili;;il;"itu, khusus terhadap operasional usaha galian c tanpa, izi"Ai;;;;;;;il"
selama ini tidak ditertibkan.

Tampaknya usaha galian
C seperti itu cukup banyak
beroperasi {i 1(arangasem,

Galian

dengan melabrak perda. Jika
itu terus dibiarkan akan men-
ifnbulkan kerusakan_ Iingkun-

gan yang lebih parah.
Fakta itu disampaikan

Wakil Bupati Karangasem,

Made fiukerana, saat bertat_
a_p muka dengan masyarakat
Kecamiltan Sidemen, di Wan_
tilan Pura Puseh, Desa Tab_
ola, SideTen, Kamis (1g/6)
kemarin. Sukerana menvam_
paikan. larangan terslbut
tertuang dalam temuan BpK
tahun ini. terhadap hasil LHp
LKPD lLaporan 

-Keuangan

Pemerintah Daerah; taliun
anggaran 2014. Ia mengakui,
penerti[an galian C di Ka_
bu.qa t1n Karangasem -cukup
sulit. Pqrda galian C masiir
menetapkan aturan hingga
xegpgg$n 500 meter. Tetapi,
galian 0 di kawasan Keca-
matan Selat dan Rendang
dikatakan sudah melebihl
500 meter..Pelanggaran tata
ruang lru, ;ustru sangat ber-
bahaya. So_alnya pada=keting-
gran itu yakni lereng Gunung
.q,gung merupakan kawasan
hutan, ilaerah tangkapan
atau resapan air hujan, ada
Danyat pura dan permuki-
man penduduk.

Meski demikian, pihaknya
menegaskan bakal berupa-
ya menindaklanjuti serius
temuan BPK tersebut den-
gan ins,tansi terkait lainnya.
Kalau memang sudah tidak
berizin. sebagaimana diatur

{3lam. perda, akan segera
ditertibkan. Namun sebJlum
langkah itu ditempuh pe-
merint-ah daerah. pihatnya
kembali m_engingatkan agar
operasional galian C bodons.
sadar diri dan tidak melakri-
kan pengerukan lagi. Ia mem_
rnta dukungan kekuatan adat
di wilayah setempat, untuk
membantu pemerintah daer-
ah menyadarkan masyarakat
s_etempat yang masih bandel
dengan melakukan pengeru_
k_an tanpa izin, terutama di
Kecamatan Rendang dan
Selat.

Galian C selada ini telah
menjadi aktivitas pertamban_
gan yang menjadi andalan
genylqbang pAD (pendapa_
tan Asli Daerah) Kabupalen
ltarangasem sejak era Bu_pati W^ayan_Geredeg. Sejak
1ahu.12009 PAD yang hanya
Ilp 42.47 miliar, kemudiin
tahun 2010 meningkat men_
;adr sebesar Rp bb,1g miliar,
tahun 201 1 langsung meroke[
mgnjali Rp 121,58 miliar,
tahun 2012 sebesar Rp 130.26
mrllar. tahun 2018 sebesar
Rp 158,14 miliar. tahun 2014
sebesar Rp 2OZ,TB miliar, dan
tahu^n_2015 baru mencapai Rp
205,27 miliar. (kmb3ti
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Ajak Kabupaten/ *:::,j:::erah. "sebagai

rb ta ran am M o d al ilTil l?:i:'i'd"T,illi ji,li.iT

? 
ENp, A:l \ - c a pa ian p o siti r ffi il ffrT#rT?:i Hl*l'fi

diraih PT Penjamin Kredit f,9 triliuni, 6eber dia.
Daerah (lamkrida) Bali Man- Bahkan, lanjut dia, dari total
dara. Sebagailembagapenja- nasabah, 62 ierre., di antara_
min kredit daerah, Iamkrida nya merupaian UMKM yang
mampu menjadi pendorong bergerak di sektor ekonoml
kemajuan. khususnya untuk produktif. pihaknya berharap,
usaha mikro kecil dan me- dengan capaian ini, ke depan
nengah (tlMKM) di Bali. pf limniaiUisameniadilem_
- 
Seperti d-iteg,arkan Direktur baga penjamin yang lebitr baik

Utama PT lamkrida Bali Man- dalam mendorongfkemajuan
dara I Ketut Widiana K,arya. . UMKM di daerahi;ha.upnyu.
Dikonfirmasi di sela- pelapo- Sejalan dengan pesatnya
ran perkemba-ngan lembaga pertumbuhan ya"g dicapii,,
penjamin kredit kepada Gu- kata da, pf Idmtriaa Bali
bernur Bali M*de Mangku Mandara iuga terus melaku_
Pastika, kemarin (l8/6), dia kan upaya peningkatan kual_
menyatakan bahwa sejak itas layanan. Salah satunya
dibentuk pada funi 201I, saat dengan merekrut personel di
ini dengan memasuki tahun setiap kabupaten/-kota. Mere-
ke-5, PT Iamkrida mampu kabertugasmemberipenjela_
menjadi lembaga penjamin san kepada masyarakat yang

membutuhkan informasi ter-
kait dengan keberadaan Jam-
krida Bali Mandara. Selain
itu, pihaknya juga mengem-
bangkan kerjasama dengan
BPR, LPD dan Koperasi. Saat

, ini, pihaknya telah menjalin
kerjasama dengan 30 BpR
yang tersebar di seluruh Bali.
Ke dcpannya, kerjasama ini
akan terus dikembangkan
untuk meningkatkan layhnan
bagi para nasabah yang mem.
butuhkan kredit namun tak
punya jaminan. Lebih dari
itu, Jamkrida Bali Mandara
juga.terus melakukan upaya
.integrasi dengan program
unggulan lainnya seperti
Simantri dan Gerbangsadu. ,

"Kami sudah menyosial-
isasikan program ini pada
sejumlah penerima program
Gerbangsadu dan Siman'-
tri. Mereka bisa menambah
modal dengan penjaminan

Jamkrida," tambahnya.
Sementara Gubernur Pas-

tika meyatakan cukup puas
dengan capaian yang diraih
Iamkrida Bali Mandara sela-
ma kurun waktu 4,5 tahun.
Hanya saja, dia mengingatkan
agar Jamkrida Bali Mandara
tak serta merta puas dengan
apa yang diraih. "Yang paling
penting, program ini mem-
bawa manfaat positif bagi
masyarakat Bali," ujarnya.
Mengingat manfaatnya

yang makin dirasakan oleh
masyarakat khususnya
pelaku UMKM, dia men-
dorong Kabupaten/Kota un-
tuk menambah penyertaan
modal di PT larnkrida Bali
Mandara.. Hal ini penting
agar peru$ahaan penjamin
milik daerah ini dapat lebih
banyak lagi melakukan pen-
jaminan bagi mereka yang
membutuhkan. (pra/yor)
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Hal

: lwqt , r0 ?rn \ ao6

I

1g
an-

"Memang wilayah itu
dulunya wilayih kon-
servasiyang tidak
dibenarkan untuk
dibangun. Tetapise-
tahu saya, undang.un-
dang ini rudah beiubah
bahwa dieana itu
adalah kawasan yang
ot6a termanfaatkan.

ang-
,ahwa
yang

ro-

Itu undang-undangnya
suctah berubah dan

TJ:#o"h 
eemPat

Wakil Gubernur
Ketut Sudikerta

Wagub Sufiterttsebut
Harus I)ijalaqkan,

PEMANFAATAN energi panas
bumi atau geothermal di Bedugul kem-
ba-li mengemuka. Keinginan pemerintah
untuk membangkitkan lagi. geothermall
dibungkus rapi dalam rencana pengem-
bangan Bali sebagai kawasan nasional
energi bersih. Dalam hal ini, Bali akan
dijadikanpllo t project enetg1baru terba-
pukan yang ramah lingkungan.

Seperti yang terungkap dalam per-
temuan antara Wakil Gubernur Bali I
Ketu! Sudikerta dengan Kementerian
ESDM, dalam hal ini Satgas Percepatan
Pengembangan Energi Baru Terbanr

Bali, PLN Distribusi BaIi, Pertamina. PT
Indonesia Power, dan Perusda BaIi.

Satgas P2EBT Reza Kusumaatmadja
lnelgatalan, kerangka pengembangan
Bali sebagai kawasan pengembangan
energi bersih terbagi dalam tiga tier.
Masing-masing, on grid energy pada
2015-2016 (0 s.d. 18 bulan), off grid
etuergy pada 2016-2017 (I2 s.d. gO

bulan), dan energi bersih masa depan
pada 2017-2018 (36 bulan ke depan).
Pengembangan PLT panas bumi di
B"$,gt dimasuklan dalam tahap on
grtd energy.

"Salah satu hal yang bisa ditindak-
lanjuti juga mungkin secara komu-
niliasi harus diperbai}i adalah yang di

kan @2EBT) di Gedung Wiswasabha,
Kamis (18/6) kemarin. Pertemuan ini
juga dihadiri dinas terkait di Pemprov
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Bedugul, geothermal," uiarn5.j. Selain
geothermal, on grid encrgy juga tne[putiKonversr clan diesel atau batu fbara ke

sudah ada 
"evisi 

U.rd.a.rg-
undang No.b Tahun 199b
tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Eko-
srstemnya.

cas (!LTG pemaron jilFuiC-dil"
]ou"q), pengernbangan elfClbaru dl
barat din t"i* p"iriiup"" sFbC, i# - "Memang wilayah itu du-

lunya wiJayah konservasi yang
tidak dibenarkan untuk dibai-
fl:.^}tgll setahu saya. undang-

waste to e,nergy di TpA Suwung. lsume.,_tara pembangu nan Center on E.$"iiii,
glergi baru terbarukan di gdL baru
direnianakan paaa tat ap ;;";t b;...,I undang ini sudah l"i"luf, Uufr'*u

di sana itu adalah kawasan yang
bisa termanfaatkan. Itu und^"g- 

--'
masa depan.

Wakil Gubernr.u Bali I KetudSudik-
erta secara spontan langsung fnenya_taKan bila geothermal meman* harus
dr;alankan. Terlebih saat ini, pelsoalan

undangnya sudah berubah

perizinan yang dulr.r meneliambat
menurutnya sudah teratasi lnLrtaran

dln 
laya.sudah sempat baca,"

ujar Dudrlrerta.
Hal. 23
Ramah Lingkungan

Edisi

Hal

: ]'rnnat , 9 Aw, ?otf

Ramah llingkungan
tuk, mandiri secara energi.
. "Gas (energi ramah Iing-
Sungan - red) yang kita
harapkan ada di geothermal
yang ada di Bedugul tetapi
distop oleh sebagian kecll
LSM yang ada di Bali ini.
Tetapi masyarakatnya ses-
qngguhnya tidak." jelasnya.
(kmbs2)


