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Desa Besakih \./
Ngotot 70 Persen
Soal Pembentukan Badan Pengelola
AMII|PURA - Rencana pembentukan badan penge-

lola objek wisata Pura Besakih, Kecamatan Rend-ang,

Karangasem, belum mendapatkan titik temu. Sebab,

belumida kesepakatan pembagian hasil antara Pemkab
Karangasem, dengan Desa Adat Besakih, selaku yang
mewilayahi objek wisata Pura Besakih.

Desa Adat Besakih, melalui Bendesa I Wayan Gunatra,
masih ngotot, bahwa pembagian hasilnya 70 persen ma-
sukke desa setempat. Sedangkan Pemkab Karangasem'
kebagian 30 persen. Meskipun, saat dikonfirmasi bebera-
pa waktu lalu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Disbudpar) Karangasems

) Baca Desa... Hal31

PURA BESAKIH: Pembentukan badan pengelola Pura Besakih
masih terganlal pembagian hasil.
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San 'vffnMinta Desa Pertimbangkan

Keinginannyd
r DESA... bukan semata-mata untuk memperkaya

desa setempal Melainkan jugakepentingan
Pura Besakih. Misalnya, ketika disepakati
angka 70 persen, Desa Adat Besakih ada
rencana menyisihkan untuk p inandita
atau pemangku di lB palemahan Pura
Besakih. Karena, selama ini tidak ada per-
hatian khusus. Pinandita yang jumlahnya
tak kurang dari 50 orang itu, mendapatkan
bantuan insidental, tidak rutin. "Memang,
pemanght ini sifatnya ngayah. Cuma, kita
harus memikirkan sosial mereka melayani
umati'tegas Gunatra.

Selain memikirkan kesejahteraan pe-

mangku, keinginan 70 persen itu juga
didasari pelaksanaaan upac€ra di Pura Be-
sakih, termasuk merancang anggaran untuk
prajuru Desa Adat Besakih. Terkait dengan
sikap Desa Adat Besakih yang meminta bagian
70 persen" Kabag Tata Pemerinahan Pemkab
Karangasem, Ketut Artha Sedana, ditemui
belum lama ini, meminta supaya DesaAdat
Besakih mau mempertimbangkankeinginann-
ya mendapatkanbagian 70 penen "nagairnana
cafimyasupaya terbentuk dulu badan penge-
lola. Dalam perjalannya bisa dievaluasilagi.
Kita lihat perkembangannya," pinta mantan
Camat Kubu, Karangasem, itu. (wan/yes)

Sambungan dari hal 21

I Wayan Purna, sudah mau turun harga,
dari sebelumnya menawarkan 55 persen
untuk Pemkab, dan Desa Adat 45 persen,
turun harga menawarkan pembagian
sama rata atau fifty-fifty. "sampai saat
ini, kami dari Desa Adat Besakih tetap 70
persen. Itu keputusan paruman prajuru,"
tegas Gunatra, dihubungi Minggu (31/5).

Diapun kembali menegaskan, bahwa
angka 70 persen itu atas kesepakatan pra-
juru Desa Besakih. Katanya, bagi hasil itu
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PROTES: Warga memblokirdan menanamilalan dengan pohon pisang.

Warga Gadungotr, Tanam
Pisang dan Blokir Ialan
TABANAN - Kesabaran warga Desa Gadungan

Selemadeg Timur soal jalan rusak di wilayah mereka
habis sudah. Puluhan warga akhirnya turun ke jalan
menanam pohon pisang di tengah jalan sambil mem-
blokir jalan. Mereka juga memasang spanduk yang
bertuliskan "|anji Palsu'l

Aksi warga itu berlangsung sekitar 4 jam dari pukul
08.00 hingga pukul 12.00. Beruntung Ketua DPRD
Tabanan I Ketut Suryadi dan pemkab, serta camat se-
tempat turun ke lokasi menenangkan warga sehingga
warga tidak melakukan aksi anarkis dan membubarkan
diri. Menurut warga setempat aksi penanaman pohon
pisang itu dilakukan sebagai bentuk protes lantaran
jalan di wilayah mereka rusak berat bertahun-tahun, dan
tidak mendapatkan perbaikan. Mereka mengaku aksi itu
adalah aksi spontanitas tanpa ada komando. "Ini tidak
ada hubungannya dengan politik. Kami warga spontan
karena kami hanya diberikan janji-janji palusi' ucap salah
satu warga. Camat Selemadeg Timur IG Putu Ngurah
Dharma Utama mgnyatakan warga akhirnya mencab-
ut pohon pisang berikut membubarkan diri setelah
mendapat penjelasan dari Dinas PU Tabanan. Bahwa,
perbaikan jalan tersebut sudah masuk dalam anggaran
induk 2015. "Kami minta warga bersabar semuanya perlu
proses," tegas Utama. (gin/gup)
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