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Mobil Dinas Pemkab Badung
.Dib iarkan Terb engkalai

\NGUPURA, NusaBali
Kondisr mobil dinas Toyota Kiiang
Der milik Kantor Arsip Daerah Pem'

ij"June aiti",L"n terbengkalai di
:or KPti Badung di lalan Kebo lwa,

oasar. DulunYa kantor KPU Badung
lan.Kanior ArsiP, namun seka-
)tor Arsip Pindah ke kompleks
Badung di SemPidi, Kecematan
Tetapi dua mobil berplat merah

hulunya jadi kendaraan operasion-
)iarkan seperti barang rongsoKan'
ra mobil yang Inasing:masing Der-

3:? [1[l fiJ,'"fi fi [ ill" ]li"Ti
1 Q tersebut persis berada dl.oepan

uLma Kant6r KPU Badung Karena

arkan kePanasan dan kehujanan,
ril tersebut sangat kotor dan bannya

sudah gembos
Sepintas mobil itu tampak bagus'

Warni biiu tua catnya juga tak pudar'

Meski demikian kedua mobil itu ter-
eolo;g moUit keluaran lama l(arena
iaat ini mobil dinas Pemkab t'adung
sudah sekelas Toyota Ava nza dan 'lbyota

Innova. Sehingga mobil keluaran lama

nvaris tak terpakai lagi.' Pihak KantbrArsip sudah melakukan
oroses penghapusan terhadap kedua
lrobil itu. Din iekarang disebut-sebut
sedang menunggu Proses lelang

Keiala Kantor Ars iP KabuPaten
Baduire AA Arimbawa ketika dikon-
rl.-"ri tid"k menamPik dua mobil

DUA mobil dinas milik Kantor Arsip Daerah Pemkab Badung yang akan dilelang'

itu adalah kendaraan operas.ionalnya
dulu. Tetapi sekarang sudah masuk
penghapusan,tinggalmenungguproses
oelelangan.' Menirut Arimbawa, mobil itu sudah

tak terpakai seiak lama Alasannya'
mobil lierap kali masuk bengkel seh-

insga memerlukan biaya pemeliharaan
va'n"e cukuP besar' Untuk itu, demi
"alaslan petighematan d ila kuka nla h

pylEhapusan. Bahkan ia menegaskan

SK Bupati untuk Penghapusan ,uga
sudah turun.

"Kedua mobil tersebut sudah diha-
pus. Kini tunggu proses pelelangan"'

ielasnva. Untuk proses pelelangan men-

i"Jik!*"n"ngjn Bagian Aset Pemkab

Badung.
Seri'entara KePala Bagian-Aset .l

Wayan Puia belum bisa dikonllrmasl
Dihubunsi melalui sambungan telepon

tidak adtiawaban & as
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Pernprov Akan Realisasikan

Bantuan

Nelayan

Kapal untukT

DENPASA& NusaBali
Pemerintah Provinsi Bali menjamin bantuan kapal

nelayan beruleran di atas 30 GTlzang sempat tertunda
pada tahun sebelumnya, dapat terealisasi pada altfiir
20L5.

"lGmi usulkan pada APBD Bali Perubahan tahun
ini dan kami usulkan juga pada Direktorat fenderal
Perikanan Tangkap untuk melanjutkan pembangu-
nannya," kata Kepala Dinas lGlautan dan Perikanan
Provinsi Bali Made Gunaja di Denpasaq, Minggu
(26/7).- 

Menurut dia, karena kasko kapal sudah dibuat
pada tahun sebelumnya, sehingga sisa pelpriaa4
untuk memasang inesin dan memasang instalasi
listrik kira-kira membutuhkan waktu sekitar satu
bulan. "Oleh karena itu, kami optimistis nelayan
kami akan dapat menerima bantuan itu tahun
ini," ucapnya.

Gunaja mengemukakan sebenarnya Pemprov Bali
pada 2014 merencanakan membuat lL unitkaPgl ne-
Iayan empatunitdidanai dariAPBD Bali dantujuh unit
kapal dari APBN. Masing-masing kapal dialokasikan
Rp1,5 miliar. Namun saat itu pemenang tender yakni
PT Evan Perkasa dari Banyuwangi, f awa f imu4, gagl
menyelesail<an pekerjaannya sehin gga dilakukan
pemutusan hubungan kontrak- 

"Berdasarkan hasil evaluasi kami pada perten-
gahan Desember 20L4, persentase pekedaan yang
diselesalkan rekanan baru 55,64 persen. Sebelum me-
munrskan kontrah kami sudah menerbitlan peringatan
satu hingga ketig4' u€pnya.

IGtika melaliukan pemuilsan kontzlc tambah Gu-

naja, pihalcrya sudah mengklaim uang muka r-naupun

uang-pelalisanaan pembuatan kapal pada bank selalnt
penjamin dan sudah kembali kelas daerah.

"bari f f kapa png dialokasikan ihr, dua unit kapal
tuk nelayan di lkbupaten Badung dua unit di Kotauntuk nelayan di lkbupaten Badung dua unit di Kot

Denpasa4, dan tujuh unit untuk Buleleng'ujarnya.
Gunaja mengatakan para nelayan yang a\aGunaja mengatakan para nelayan yang a\an

mendapatkan bantuan kapal itu sudah diinfor-
masikan terkait dengan permasalahan tersebu! dan
oada dasarnrra menerima kondisi ifu' Namun mereka
berharap pida 20t5-supaya bisa menerima kapalberharap piaa 2OrS supaya bisa menerima kapal
tersebui 'Hal itu sudah ada permohonannya pada
kamij'ucapnya.

Untuk melanjutkan pembangunan kapal tersebut,
ujar di4 nanti akan dilelang ulang lagi dan rekan€n yang
telah gagal menyelesaikan itu pada tahun sebelumnya,
tidakboleh lagi ikutlelang. 6 ant'
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