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TELANTAR - Aset milik Pemprou Bali d.i Klunghung yang telantar.

Aset Pemprov Jadi
TempatAksi Vandalisme
Semarapura (Bali Post) -

Kondisi aset milik PemProv
Bali yang berada di Jalan Kar-
tini, Semarapura, Tengah, Klung-
kung, betul-betul memprihatinkan.
Pasalnya, bangunan yang sempat
dipakai Kantor Panwaslu Klung-
kung ini tidak hanya telantnr, na-
mun juga dipakai aksi vandalisme
atau corat-coret oleh oknum Yang
tidak bertanggung jawab. Padahal,
lokasinya berada persis di bagian
timur Polres Klungkung.

Dari pantauan di laPangan,
MinSCu (30/8) kemarin, aset milik
Pemprov Bali itu benar-benar tidak
terurus. Bagian tembok dePan ban'
sunan dipenuhi corat-coret kapur.
Eagian h-alaman depan bangunan
vans berukuran sekitar 18 x 10

metEr ini dipenuhi samPah Yang
berserakan. Sementara di halaman
belakang yang cukuP luas telah
ditumbuhi rumput liar, sehingga
membuat. bangunan ini menjadi
seram seperti rumah hantu.

Bangunan tersebut dibiarkan
begitu saja, tidak ada yang men-
gurus. Buktinya, lampu yang ter-
gantung dibagian depan dibiarkan
tetap menyala di siang hari. Kon-
disi ini berlangsung setiaP hari.
Salah seorang petugas kebersihan
Klungkung yang ditemui di depan
bangunan tersebut tidak menampik
kondi*i itu. "Rumputnya sudah
tinggi-tinggi, mungkin saja telah
jadi sarang ular," ujarnya.

Pemkab Klungkung samPai
saat ini belum ada rencana mem-
injam gedung tersebut sebagai
tempat perkantoran, Padahal
masih kekurangan kantor untuk
beberapa Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD). Sekda Klung-
kung Putu Gede Winastra ketika
dikonfirmasi mengakui belum
ada rencana meminjam aset milik
Pemprov Bali tersebut. Salah satu
SKPD yang saat ini belum memi-
liki kantor representatif adalah
Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD). BPBD Klung-
kung sendiri baru dibentuk dan
masih meminjam rumah jabatan
pimpinandewan. KondisinYa Pun
sangat memprihatinkan, karena
tidak cocok untuk Perkantoran
dan tidak bisa digunakan me'
nampung peralatan yang dimiliki
BPBD.

Winastra mengatakan, Pemkab
sudah mengajukan permohonan
bantuan ke pemerintah Pusat un-
tuk pembangunan kantor BPBD.
"suratnya sudah dikirim ke pusat.
Rencananya kami manfaatkan
lapangan basket di Jalan Ngurah
Rai, tapi lapangan itu akan ditata
dan dikembalikan fungsinya," un-
gkapnya. DitambahkannYa, untuk
membangun kantor BPBD, Pem-
kab berencana memanfaatkan la-
han di sebelah timur kantor Dinas
Pertanian Klungkung. SoalnYa,
kantor BPBD membutuhkan lahan
sekitar 10 are plus gudang untuk
menampung peralatan. (kmb)
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Banyak DED Tak Terealisasi

Eksekutif
DimintaRealistis
Sernarapura (Bali post) _
___ rerencanaan pemlangunan Kabupaten
$l.unglung saat ini t""f ,!t"^t*-;";;;..Ini tertihat dari banyaknvi-Jaai ;;;;;""r_ing design.(DED) yang sampai saat ini be_tum terealisasi. Anggota DPRD ft""it""gSang N-yoqan Putrayasa- menyoroti klneria

i""tr#*J:'rf thrgl;ilgi*l:1:l"'3igl
banyak menyusun f,
bisa dikerjakan.

Kader-pDl-p Dapil Banjarangkan itu men_
sunskapkan, keoeini,J, ni;"- B'"di riii"*-
IHg I Nyoman Suwiria u"r"r,'aii*"f."
l_"11. pengembangan pembang,.""rr. S"g;turencana yang dicetuskan orang ,ro_o, j"t.,
le;lgbut belrm jusa terealir"rl srvu fiil"t
yn-y var.$ ctrsusun sudah banyak,-namunrealrsasrnya masih minim qe_5ili,; terang
f::i_Nru.an putrayar", Mi"ig" iTdrslKemarln.

, Ia- menyebut DED untuk pembuatanJembatan SulanE ro; s 
"ri {{." "?# b'" # "$f,}l} :#;1saat ini tidak jelas rimbanya. B;Ct;;;ili"p-enyusunan DED untuk penataan i<"*irr"

iii;iii:|,!! I ii{,i! : F; l"r-*-'"1'"11
dan masih banyak lasi. "Mema;ilt:iiiii""
terea.lisasi. tahun 20 16, tapi .pa"biJ. 

-ditai_
sanakan. Sebab, di sisi t"';;;Ji;;ffii
hal. yang perlu mendapJpl*Iiri""r;;';"
serius," terangnva.,-
__. Dijelaskannya lagi, lebih baik pemkab
Klun gkun g- foku s m eLlulia n -"*'-tu'";-tfl
yang bi:q dimanfaatkan untui Zs t"n", t
l"ll Di sisi lai-n, pihakny" ."-i"i" iirl"'_ruru merencanakan sesuatu yang sifatnyare3litti!_,_ disesuaikan oengan kemamp uan
llPD Klul{k]ns. .1" 

"g",i 
Ju"L"ri #""ilimenyusun DED, namun. anggarannya tiilakmencukupi yn.t_u.k pembangunurr. t.R""ii"_

urs saJa, perba-rkr yang sifatnya urgen dandarurat. Masih ada persoalair sos;t van;
*11..-**:ll t L"l d." ih b;;y{I" ffi ,bffi
atau instansi yang belum ;;iLrki i#;i,"tambahnva.

- S?rg ijJoman juga_ ,_nendengar bahwaPem\gb Klungkung 6"t"t .Ju[i,#il;;_
taarr Kantor Bupati. pih.aknya memintaiagar
::l'kt.APP| .ru"g ada, penginl"i-u,iii
serombotan tidak sekaya KabupaleriBadu"s'Sekali tagi to]ong dicermati, iii;;i;;",trdak sekaya Kabupaten Badung, s;h;;;;
1at,,i1i saya kira_ p-enataan ii" f"fLir, ."XTnya," tegasnya. (dwa)
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Dewan Pertanyakan
Rencana Jalan

LingkarNusa Penida
Semarapura (Bali post) -Rencana pemerintah pem-ba-ng.rn jtll! lingkar di wilayah NusaP e n i d a m u I a i d i o e rt a n y a k a " k a-l-a-.!a ; 

-Dp 
R il rti;&fil;: b a r a h s a t u _nyaWayan Misna. p.rfitiri .."iii,lll?1"rda ini menilai proyek tersebutterke san mercus u a r', L""""" -""-p" 

i 
""'."i# il;;;i; #nda-tandaaka? dimutai.,,Tamp ak;t; h;il; i"rlJ.rrr,,, uj arnya ketika d ikonfir_masi belum lama inr.

Menwut kader pDI-p itu, kesan kalau
proyek tersebut masih di awinj_2y""*
|a-rena pembebasan luhu" uiu'" ;;;;;
belum jug3 dilakukzrn. X"*"r"vr. U*i"
Derharap pemkab Klungkungjangan han-ya memberi-kan janjijinji Jos""t";udu
pasyarakat N".l p!"ia".-Xrf i" ffi ;;;
belur_n blqa diwujudkan ."t;ik;-i'";
gan drpubLkasi_kan terlebih aUu. t elifi
baik Pemkab Klungkung fof.". t""ir-uJuo*
proyek yang sudah pasti.
__ Dia mencontohi<an proyek Rumah
Y-rp Sakit Pratama yang sempat gasal
diwuj udkan tah un i ni"da n- :.f "tr 

f irigf.:J"
\u.?qlkl y{18 pendanaannya b"isul
dari APBD. Menurutnya, pemerintah
mesti fokus terhadap kedua p"oy"[
t"qr"U"t Kalau hanya diwacanakan,
sedangkan pembebesan lahan beium
dilakukan, harga tanah akan terus
meningkat. "Kalau ini terjadi, anggaran
ynluk- proyek tersebut akan meileng-
kak," katanya.

Bupali Klungkung Nyoman Suwirta
saat dikonfirmasi meminta semua pihak
optimis akan ber{alannya proyek teriebut.
Pasalnya. saat ini Pemkab Klungkung
sedang terusaha keras agar pioy"f
terwljud.. Apqlrgt DED proyek dit er;u-
kan Provinsi Bali. "Semua pih"t -".t1bersabar dan ikut ber{uang mewujudkan
proyek,tersebut_. Anggarannya memang
c_ukup besar sekitar Rp 400 miliar, ituu'-pl o"{"0".1ta1, tetaui kajian'

unt* proyek sudah ada," ujarnya.
Ditanya kapan proyek tersebut akan

terwujud, bupati asal Nusa penida itu
belum bisa memastikan. Menurutnya.
semuanya tergantung anggaran. Al<an
tetapi, Suwirta kembali menesaskan

, bahwa proyek tersebut bukan h-arapan
hampa, namun akan bisa diwujudkan.

Pemkab Klungkung sedang berupaya
melakukan lobi ke Kementerian Pllden-
gan mengirim gambar-gambar. kajian.
dan perencanaan proyek. 'Dalam waktu
dekat ini kami akan menindaklanjuti
dengan menghadap Kementerian FU.
Prosesjuga sedangjalan dan tanah ada,"
imbuhnva.

68 Hektar
_ B-upat! Suwirta optimis proyek terse-
but bakal terwujud. karena misyarakat
lewat kajian yang dilakukan sangat
pe_n_dukung keberadaan jalan lingkar.
Bahkan, ada sebagian masyarakat yang
sampai merelakan tanahnya secara gratis
untuk mendu-kung proyek.'Masyarakat

saja b"gitu optimis, mari kita juga op-
timis. Apalagi pemerintah pusat dan
provinsi sedang semangatnya membantu
Klungkung. Jangan sampai pemerintah
pusat dan provinsi semangat, kita yang
malah mengeluarkan wacana yang bikin
pesimis," kilahnya.

Jalan Iingkar dengan lebar 20 meter itu
akan menggunakan lahan seluas 65 sam-
pai 68 hektar. Proses pendataan pemilik
lahan diperkirakan selesai Oktober dan
November 2015. Inkasi jalan lingkar se-
latan dan barat melewati Lima desa, yaitu
'Toye Pakeh, Bunga Mekar, Batu Kandil<,
Batu Madeg, dan Sekar Taji. Sementara
jalan IKK (Indeks Kemahalan Kontruksi)
melewati dua desa, yaitu Batu Nunggul
dan Kutampi Kaler. Proyek jalan lingkar
nantinya tidak membelah permukiman
dengan jarak dari pantai sekitar 300
sampai 1.000 meter. Posisi jalan berada di
luar kawasan padat penduduk dan tidak
memindahkan pura atau tempat ibadah
sehingga tidak bertentangan dengan
aturan yang ada. (dwa/kmb)
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nama Alit Widhiadnyana
AS dengan nilai kontrak Rp
2.520.000.000, yang kemudian
dilakukan adendum I Nomq; -
6 50i 1 7 3 3.A TDTRP lV / 2::',
lpihak pertama) 10 UA,"lnu
ft7to 1 t 6 th"ki"tiu'i iut'eett
28 Nopember 2012.

Didusa. tersangka atas
ttama .{lit widhiadnyana

ISat il Pnsl

dugaan Korupsi Pavingisasi Jalan Ga;ah Mada

PN Tunj uk Hakim
PraperadilanKasus Engeline 

i

Pimpin Sidang
Denpasar (BaIi Post)

K"t.r" Pengadilan Negeri (PN) De-npasa'r ya1g-juga
membawahi Fengadilan Tipikor sudah menu?juk ha-
kim yang akan menyidangkan lasus dugaan \oppsi
oa.ri'neiilsi di Jalan Gajah Mada, Denpasar. Sebagai
ketuainajelis adalah Achmad Peten Sili, hakim-yang
menolak permohonan prapera4itqq Margriet- {alan:
t"".." peirbunuhan Engeline. Ha\im yang-dikelal
aurtg"o suara keras ini akan memimpin sida-ng du-
s""i kot.tpsi penataan jalan di Denpasar, dengan
f""d"k*" Atit iryiani.dnyana AS dan Ngurah Kosala
Cakrawerti.

Hal itu dibenarkan lang-
sung oleh Peten Sili, Minggu
(gO/g) kemarin. Namun, ha-
kim yang sering memutus
koruptor dengan hukuman
tingei ini belum bisa memas-
titan, kapan persidangan
akan dilaksanakan. PasalnYa,
masih dilakukan koordinasi
dengan panitera. Soal jadwal

-siding, belum ditentukan.
Sebelumnya, dalam ura-

ian perkara sebagaimana
dalam berkas dua tersangka,
disebutkan telah terjadi du-
gaan tindak Pidana koruPsi
pada pekerjaan.kegiatan Pe-
nataan pedestrian di Jalan

Gaiah Mada DenPasar, Yang
diliksanakan PT Alit Wira'
iava dengan nomor: kontrak-osolo tzDtRP I 2or2 (pihak
pertama), 5Ol AW J lW-'lV | 2012
ipihak kedua), tanggal kon-
t'rak 2L Mei 2012. Direk-
tgf Pf ALt WirajaYa atas

AS selaku Direktur Pf gfit
Wira Java tidak mengerja-
kan pekerjaan tersebut ses-
uai fontrak dan addendum,
namun tetaP mendaPatkan
oembavaran kontraktor Pem-
buatan laporan Pelaksanaan
pekerjaan dan menYatakan
tekeiiaan tersebut telah
mencapai 100ozo. Sedangkan
berdasirkan surat Ketua Ju-
rusan Teknik SiPil Fakultas
Teknik Universitas UdaYana
Nomor: 639/UN. 14. 1.31' 1'

2/PM 03/2013 Perihal hasil
kaiian pembuatan Pedestrian
Jaian Gajah Mada. DenPasar
pada 5 Desember 2013' ter-
ungkap banyak item peker-
jaan yang volumenya kurang
dari volume yang tercantum
pada RAB kontrak addendum
dengan total biaya kurang.
Setelah dilakukan perhitun-
gan kerugian Negara, ber-
dasarkan laporan hasil audit
dalam rangka perhitungan
kerugian keuangan negara
oleh ahli auditor dari BPKP
Perwakilan Bali dengan no-
mor: SR-573lPW 221 5120L4

tanggal 29 September 201,
kerugian keuangan negara
sebesar Rp 2 10.54L.795,00.

Sementara tersangka
Ngurah Kosala Cakrawerti
selaku Direktur CV Unika
Desain yang ditunjuk se-
Iaku konsultas pengawas
dan bekerja melakukan pen-
gawasn berdasarkan Surat
Perjanjian Kerja (SPK) No.
650/6 15/DTRP | 2012 tanggal
21 Mei 2012. Dalam uraian
berkas penyidikan, tersangka
diduga tidak melaksanakan
pekerjaan pengawasan ses-
uai dengan kontrak sehingga
kekurangan pekerjaan yang
dilakukan PT Alit Wira Jaya
tidak di-ketahui dan turut me-
nyatakan pekerjaan tersebut
telah mencapai 100%. Akibat
pengawasan yang tidak teliti
dan turut menandatangani
kemajuan fisik pekerjaan
minggu ke-30 sehingga di-
gunakan PT Alit Wira Jaya
mengajukan terrnin pemba-
yaran, mengakibatkan pem-
bayaran diterima sampai
dengan 100%. (kmb37)
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Kelola Lahan
Eks TiurilGrosir
Dipertanyakan,

SejumJah warga Kota DenPasar
mulai mempertanYakan komit-
men Pemkot De.nPasar untuk
menselola lahe.n'itu. Bila sudah
ada iencana sejak awal, semds-
tinya Pemkot DenPasar bisa me-
manfaatkan areal itu agar tidak
terlalu lama mubazir. 'APa Yang
menjadi rencana awal, sePer-ti
tIKtvI Centib, harusnYa segera di-
garap. Jangan biarkan Lahan Yang
ia"gat strategis itu terlalu lama
terbengkalai," ujar salah satu
warga Kota DenPasar Utara, Ir.
I Wayan Bundra, Mingg:u (30/8)

kemarin.
Bundra yang juga anggota

DPRD Denpasar Periode 2009-
2014 mengatakan, semua akan
rusr bila lahan tersebut dibiar-
kan tanpa ada aktivitas. Sektor
ekonomi yang sempat berjalan
saat dikelola pihak swasta sebe-

Iumnva kini sudah tidak ada
lasi. ini artinya, roda Pereko-
no-nriart yang keluar dari areal
itu mandek. Bukan hanYa itu,
neluang ke4a bagi rtrasYarakat
iuga tertutup. Karena i1u. psmkot
-Denpasar 

berkewajiban mem-
Urrt u tagi aLtivitas perekonomian
di kawasan itu.

HaI serupa diungkaPkan warga

Komitmen Pefikot
Denpasar (Bali Post) -- S;T;fi*;t..p s"pt"*ber 20L4 lalu, aktivitas-Tiara
Grosir di Jalan-Cokroaminoto, Denpasar berhenti total'
purrl"f"f""n lahannya kini diamtit alih oleh Pemkot
b;;;;;;: Awahya' ?ernkot Denpasar tidq.k laglmem-
i"'"-p-"iiloi-irzio ii"[ Gorr" Baagun (HGB) Tiara Gtggil:
f"*^enalatian tersebul akan diiranfaatkan untuk UKM
e;;i;". Sayangnya, lilrggl Eini belum ada tanda-tanda
lahan itu dikelbla dengan baik.

Denpasar Timur, I Made Kondra,
S.tt. Ia menilai, Pengelolaan la-
han eks Tiara Grosir Yang sudah
dipegang Pemkot DenPasar. harus
s"s"i" direalisasikan. Program
va-ns sudah ada, harus segera
hib""ikutt kepada SKPD Yang
berkompeten di bidangnya. Seperti
Disperindag atau PD Pasar untuk
mengelolanya, sehingga tidak ter-
lalu lama tidak ada aktivitas.

Sebelumnya saat raPat kerja
dengan Komisi II DPRD Kota

, Denpasar, Dirut PD Pasar Kota
Denpasar I Made Westra me-
nyampaikan niatnYa mengelola
lahan eks swalayan Yang berada
di Jl. Cokroaminoto DenPasar itu.
Menurut Westra, jika diizinkan
mengelola, rencananYd PihaknYa
akarimenjadikan Lahan eks Tiara
Grosir tersebut sebagai Pasar
tradisional namun dengan konseP
modern: KonsePnYa, akan ada
parkir di setiap lantai. Termasuk.
menyrrguhkan UKM dan kuliner
lokal Bali khususnYa DenPasar.
'Xalau diserahkan ke PD Pasar,
tentu dalam pengelolaannYa kami
akan bekerja sama dengan inves-
tor, seperti Pengelolaan gedung
flkn Denpasar Teater," jelasnya.

MenanggaPi hal itu' anggota
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TERBENGKALAI - Lahan d.an bangulan ehs Tiara Grosir d.i Jalan Cohroaminon, n"nFJlTI,ki.ni terbenghalai. Rencana Pemkot Denpasar menjad.ihai ietnpat iti i"iii:ii-{iilur c"nt"r,hingga hini belum. ad,a realisosinya.

Komisi II Ketut Budiarta men-
gaku sependapat. Menurut Ketua
Fraksi Gerindra ini. rencana
PD Pasar mengelola eks lahan
maupun bangunan Tiara Grosir
paling tidak bisa menampung
pedagang-pedagang kecil yang
selama ini berjualan di lokasi
yang terlarang.

Hal serupa dikatakan_ang- ga mampu mengurarigi pedagang
gota Komisi_Il lainnya, I Kadek jalanan.; usulny:a tnifiZl " '
Agus Arya Wibawa. Politisi PDI
Perjuangan ini meminta, jika pen-
gelolaannya memang diserahkan,
diharapkan PD Pasar membuat
perencanaan yang matang. 'Buat
rencana yang tepat. Mungkin sep-
erti pasar sehat dan bersih, sehing-

{E& | Berita ini bisa dikomentari
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