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MOBIL PARKIR: Trotoar di lapangan umum Pergung yang jebol.

Trotoar lebol,
Digunakan untuk Parkir
'lfnCene - Pelaksanaan pasar adat yan$ sudah menjadi
hadisi tiap enam bulan sekali menjelang Galungan.hingga
lvlanis Kuningan di Lapangan Umum Pergung, Desa Per-
gung Kecamatan Mendoyq ternyata menyisakan masalah.
Selain lapangan dan sekitar dipenuhi sampah dan rumput
lapangan mati, pasar adatyangdigelar 12 hari tersebut juga

lnerusak trotoar, Trotoar jebol lantaran digunakan sebagai
tempat parkir selama pagelaran pasar adat.
, Trotoar yang tereltak di pinggir jalan raya Denpas-
hr-Gilimanuk, tepatnya di depan SDN 3 Pergung atau
gebelah barat Lapangan Umum Pergung, diketahui jeb-
ol sepanjang dua meter. Diduga trotoar tersebut jebol
inenyisakan lubang mengaga cukup lebar lantaran di-
gunakan sebagai tempat parkir mobil saat pelaksanaan
pasar adat beberapa waktu lalu. Anehnya, kondisi ini
dibiarkan begitu saia tanpa diperbaiki sehingga mem-
bahayakan pejalan kaki, terutama anak-anak sekolah.

"Itu gara-gara mobil parkir dan tiba-tiba trotoar jebol.
Saya lupa kapan kejadiannya. Tapi yang jelas malam hari
saat ada pasar adat di Lapangan Perguirgi' ujar seorang
pengunjung pasar adat, Ketut Wirata.

Menurutnya, selama pasar adat digelar, di atas trotoar.
tersebut memang digunakan sebagai tempat parkir kend-
araan roda empat. Diduga struktur trotoar tidak kuat
menopang beban hingga akhimya jebol.

Perbekel Pergung, belum bisa dikonfirmasi. Saat di-
hubungi melalui Ponselnya dalam keadaan aktif, namun
tidak diangkat. Demikian halnya saat dikirimi pesan
singkat, ia engganmembalas. KadisPU Pemkab Iembrana
IGP Mertadana dikonfirmasi mengaku belum mengeta-
hui ada trotbar jebol.. "Nanti kami cek ke lokasi. Kalau
memang ada trotoar yangb jebol, kami akan anggarkan
dana untuk perbaikan," janjinya. (don/gup)
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Pr k Reklamasi

SINGARAIA - Proyek yang villa. Ironisnyapasirpantaiyang
menyerupai reklamasi, kini adadisendeiansempata*erui
muncul di Desa Bungkulan, dan kini digantikin dengari
Kecamatan Sawan. proyek itu tanah urug.*proyek itu koilon
berusaha menambah lu as lahan dikerjakan"warga r"te-put yarrg
yang sudah ada, dan dimanfaat- bernama I Mad-e Ardana.
kan sebagai halaman vila yang Kasi Trantib Kecamatan
sudah berdiri di tepi pantai Desa Sawan, Ketut puguhyaru yurrgBungkulan. dihubungi pututrg lemirin]

Proyek itu berada di Banjar membenarkin adinya proyek
DinasBadung,DesaBungkulan, itu. puguhyara -"ngitaiunKecamatan Sawan. Di sekitar pihalrryasubahturunfelokasi.
lokasi proye( telah berdiri tiga iamenyebutkanjikaproyetcme_
buah villa. Prolek semi reklam- makanareal sempadan'pantai,
asi itu memiliki panjanghingga dan belum mengantongiizin.
500mete[ dan menjorokkearah ,,Belum 

ada iiinnya iiu. fu4ila_uthinggalimamerer. (kemarin)fagisayadengan
Konon senderan.itu sengaja rekan_rekan p"otiri re.rrput"t"

dibangundandirencanakanun- lokasi. penanggung;awibnya
q\rng*pelgg!lubq4iq"_q!u'-_l!ggj!ger, lgtemui' kata pL_

guhyasa melalui sambungan
tefepon. Ia memasrikan prJye!
J"ld Qgltik-tuTpq4qqs*

waktu yang tak ditentukan. Ia
:n 

e r,mnta 
.ag. 

arp e n gelola p royek
ttdak melakukan akrifift

lam bentuk apapun, sampai'
T.engantongi perizinan ylng
ailftrtt qn.(eps/gup) l:
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REHAB

SDN 5 Bebandem
Dianggarkan Tahun Ini

AMLAPURA- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
(Disdilgora) Karangasem, memastikan, kerulakan gedung

SON S nebandem, akan diperbaiki tahun ini. Kepastian itu'
disampaikan Kepala Bidang PendidikanDasaq, I Gusti Bagus

Budiadnyana, didampingi Kasi Sarana Prasarana, Nyoman

SokoWiiya, ditemuihl kantomya Kamis (30/7).

Berdasarkan hasil survey kerusakan, gedung sekolah yang

berada di Dusun Tihingan Kauh, DesalKecamatan Beban-

dem, Karangasem, itumendapatkahrehab sedang' Soko pun

menegaskai, perbaikan tidak sebatas pada-ruang kelas I,

yang alapnya suaanleUol fUehinkan masih ada dua ruangan

va.ri -"naapatkan anggaranrehab. "setelah dicel temyata

-eidupat prioritas rehab sedang sebanyak tiga ruangan'

Tapi saya kurang tahu ruang kelas beriipa itui' ujar Soko'

Pihaknya menyebutkan, dana rehab sekolah itu, dianggar-

kan dari DAK (DanaAlokasiKhusus). Dimana, pencairannya

bisa dilakukan setelah ketok palu APBD perubahan 2015'

Anggaran rehab untuk tiga ruang belajar-itu mencapai Rp

13d;00.000. Pengerjaan proyelmya, bersifat swakelola dari

sekolah setempai. "begrtu sudah ketok palu, langsung bisa

cair uangrrya, proyek bisa dikeqakani tandas Budiadnyana'

lantaran swakelol4 Budiadnyana menegaskan, pengerjaan

itu tidak terpengaruh tahun nggaran. Walaupun.alihir De-

sember 2015 proyelcrya belum Juga rampung namun tetap

bisa dilanjutkan. Asalkan, uangsudah cair 100 persen' "fadi
walaupun ketok palu APBD perubahan agaklambat, tidak
jadi persoalani' ujar nudiadnyana. (wan/gup)
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