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BATAN - Jembotan bambu yang selama ini d.imanfaathan warga
untuh menyeberangi sung ai.

20 6, Pemkab Rencanakan
Ba

Bangli (Bali Pos
Adan.ya harap

Subaya, Kintaman
warga Desa

kami belum bisa lakuka! pem-, pemerintah untuk membangun
bangunann_ya. K-arena waktunya jembatan permaneg penghubiing
mepet. Tahun 2016 akan kami SubayadenganTej&fuaBulelenllrntukmemiliki

jembatan perma n yang men-
setempat den-

perjuangkan," terangnya. ] Jembrt^il terse-but rlibarapkan
_ Kalid Bina Marga Dinas PU untuk membuka isolasi *irga.
Bqngli Wida Gunawan menam- Klian Subak Yeh Tangga, Ketut
bahkan sebelum dilakukan pem- Nusari saat ditemui di desanya be-
bangunan pihaknya akan melaku- lum Lama ini mengatakan, wilayah
kansurveikembaliterhadaploka- Subaya baeian bawah berada di

ghubungkanwi
gan Tejakula. mendapat
tanggapan . MelaluiDinas

(PQ, PemkabPekerjaan Umu bangunan prhaknya akan melaku- lum lama ini mengatakan, wilayah
kansurveikembaliterhadaploka- Subaya bagian baqah berada di
qi jembatan. "Kami akan survei tengah hutan danjduh dari pusat
kembali. Kalau sudah jelas baru desa. Untukmemenuhikebutuhan

akan mengusaha n pembangu-
tahun depan.nan jembatan

Guna mem akses jalan
warga setempat,
tahun ini untuk

perrbahan merancang fisiknya. Paling tidak hidup, warga lebih dekat mencar-
waktu 2016 atau 2017 pembangunan- inya ke wilayah Tejakula. Namun

baru bisa di nya," jelasnya. Untuk sementara sayangnya untuk menuju wilayah
jalanmenujuBuki sepa- waktu dalam anggaran peruba- tersebut warga harus melewati

han tahun ini pihaknya hanya sungai dengan aliran air yangnjang 1ki-lometer.
Kepala Dinas U Ida Bagus bisamelakukanpengerasanjalan cukup deras.

Wediatmika; Ji t (4/9) menga-
ln masyarakat

menuju Bukit Mandeha sepan- Untuk melintasi derasnya arus
janglkilometer.Adapunbesaran sungai tersebut warga hanya
anggaran pengerasan yang telah menggunakan jembatan bambu
disiapkan Rp 200 juta. I yang kondisinya sudah mulai

takan, adanya
terkait pemba n jembatan
tersebut sudah masuk rrapKan r|'p zuu Jum. I yang konctrsrnya sudah mulal

Wida Gunawan mengatakan, rusak. "Sebenarnya jembatanke Dinas PU pa waktu IaIu.
Hanya saja pi belum bisa jalanyang kini dilalui nr41g4 6sanr- bambu yang ada selama ini cukup
merealisasikan tersebut.

tetapi be-
ju Tejakula berupa jalan setapak. berbahaya. Apalagi kalau musim
Panjangnya sekitar tujuh kilometer hujan, arus sungainya sangat
tembus di eebelah Kantor Camat deras. Tak jarang jembatannya
Tejakda. Dibandingkepusatdesa, hanyut dibawa a{us sungai,"
warga Subaya diakuinya memang jelasnya. Untuk itulah pihaknya
lebih dekat ke Tejakula. Hanya sangat mengharapkan adanya
saja untuk menuju Tejakula harus perhatian Pemkab agar bisa

"IJsulannya sudi
lum bisa dilaksa n sekarang,"
ujarnya.

Diaktri, sej ini pihaknya
memang belum :nganggarkan

tan tersebut.pembuatan jemb
Dalam APBD Pe: bahan tahun
inipihaknyabaru
pembentukan d
jalan menuju lolc

. pengerasan
tersebut.'Da-

lamanggaran sekarang
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TTIII^-Iwilay,
surat pernyataan, bel terlihat Balai Wilayah Sungai Bali Penida memulai

, Pemkab Klungkung merencanakan mulai mengoperasi-
,ada 2016. Bila tidak kunjung dikerjakan, akses Dermaga
besar tidak bisa diselesaikan tahun ini.

juga dapat menjawab kera-
guan pemenang tender dalam
m.enggarap proyek.

Dalam surat. tersebut di-
jelaskan kepemilikan lahan
yrlng nantinya dibangun
akses menuju Dermaga Gu-
naksa. Status eks galian C
yang menjadi akses jalan
telah dipastikan dimiliki
Pemkab Klungkung meski
kasus pengadaan lahan masih
dirlam proses persidangan di
Pengadilan Tipikor Denpasar.
Selain itu, Kejaksaan Negeri
(Kej ari)_ Klungkung telah

ffij#

nang Bala
Wilayah Sungai
Semarapura (Bali

niliar untuk pembuatan akses Dermaga Gunaksa belum
i Klungkung I Nyoman Suwirta telah menandatangani

DitambahkannYa, saat
ini proses pengerjaan ProYek
sedane dalam tender dan
menuigg' pemenangnya.
Bila semua proses daPat dis-
elesaikan. dipastikan Penger-
iaan provek segera dimulai.
"sebelumnya. BuPati Klung-
kunq menandatangani surat
perrivataan terkait hak milik
iahan vans rrkan dibuat akses
menuji dermaga. Selain seba-
gai persyaratan Yang diminta
intuk pengerjaan'ProYek,
surat pernYataan dari.orang
nomor satu di KIUnS k$fi6_{nr

flf-)
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Proyek senilai Rp 40
juga jelas. Meski Bupa

pengerjaannya.
kan Dermaga Gunaksa
Gunaksa kemungkin

Kepala Dinas Perhubu
Komunikasi dan Infor
(Dishubkominfo) Kabu
Klungkungl Nengah
mengungkapkan, pe
jaan proyek akses derm
menjadi wewenang Ba
Wilayah Sungai. Terkait j
wal dimulainya pengerja
pihaknya tidak tahu seca
pasti, namun diharapk
secepatnya. "Proyek su
akan dikerjakan, namun k
tergantung pelaksanaanny
ujarnya dihubungi, Jurn
(4/9) kemarin.
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memberikan legal opitt'iort
pada April IaIu.

Di sisi lain, dengan waktu
tersisa hanya empat bulan,
dipastikan anggaran Rp 40
miliar dari pusat tidak bisa
terserap seluruhrrya. Menurut
rencana, pengerjaan akses
masuk akan dilakukan den-
gan sistem uruk dan jembatan.
Dibutuhkan empat jembatan
untuk dapat menembus Der-
maga Gunaksa dengan pan-
jang 515 meter dari panjang
jalan keseluruhan 1,755 km.

Kolam
Sementara itu, dari Pan-

tauan di lapangan, dua alat
berat beroperasi melakukan
pengerukan pasir di tepi pan-
tai untuk membuat kolam
dermaga. Pasir-pasir yang
dikerul< \glqg{ig" dibawa ke,

atas truk untuk dikumPulkan
di lokasi sekitar dermaga.

Tidak hanya alat berat,
petugas BPN dan Dishub
Klungkung juga semPat tu-
run ke lokasi dermaga belum
Iama ini. Mereka datang un-
tuk melakukan Pengukuran
akses jalan dermaga. Terkait
dengan pembangunan kantor
untuk dermaga, Sukasta men-
gakui belum bisa diwujudkan
tahun ini. Hal ini karena
masih ada pengerukan kolam
nelabuhan.- 

Pembangunan kantor der-
maga rencananya dianggar-
kan pada 2016, tetaPi dini-
lainya baru sebatas rencana.
"Kalau dikerjakan sekarang
takutnya bangunannYa han-
cur. karena saat ini masih
tahap pengerukan kolam der-
maga," ujarnya. (dwa/kmb)
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Kepala Di Kehutanan Bali IGN Wirana- ke polisi oleh Dishut Bali.
Hasil pertenluan di Jakarta normatif saja,

artinya maksud Pemkab Badung perlu didu-
kung, sejak awal pun saya du[ung karena
bagus.
Hal. 19 |

Blok Perlindungan 
I

"...kemudian nluncul Surat Dirjenl Direktorat Jen-
deral Konservasi Sumber Dayi Rpln Oan Ekosist6m
(KSDAE) Kementerian Lingkungafr HiOup dan Kehu-
tanan (LHK)tertanggal29 Juni 2015 terkait normal-
isasiTukad Mati. Lantaran ada kalimat multitafsir.
surat itu belum bisa dijadikan pegangan hukum
untuk melanjutkan proyek sebelu{r blok pedindu-
ngan tuntas direvisi." I

i
IGN Wiranatha I
(adishut Bali I

pers, Jumat (4/9) kemarin,
utusan rintuk merevisi blok
lm rencana pengelolaan Ta-
dari hasil rapat di Jakarta.

setelah Bupati Badung menyu-
I 4"ir.f!e""" pascadilaporkan

Edisi

Hal

kr Zc't,

:f I



Sub Bagian dan Tata Usal'ra BPI( Rl Perwal<ilan provinsi Bali

ISal fr Past

Edisi

Hal

I

[-lu ma
/ ri lj\

.:r' rr l:'.,:a.

... ,,.1,t'. ., , i;"i, 
.

L.lr i i, ...1!1. ii i!{i._l

"'\'''jl11'1'91tl./-'
\l;r_:;;_9-il

W
34n$unT^ - -

Blok Perlindungan

pengesahan dari Kementerian
Kehutanan terkait revisi blok
perlindungan dalam rencana
pengelolaan Tahura Ngurah
Rai. "Sebelum direvisi, berat
kami," tandasnya meneka-
nkan.

Ia juga menjelaskan, Ta-
hura Ngurah Rai mempunyai
perencanaan yang dievalu-
asi tiap lima tahun. Evalu-
asi terakhir dilakukan 2012.
Berarti secara normatif akan
triadakan 2017. Pada saat
penyusunan rencana pen-
gelolaan (2012 - red) yang
di dalamnya ada blok, blok
pemanfaatan, blok Pudut,
blok perlindungan, dsb. itu
diadakan konsultasi publik
sekitar bulan Mei 2013, sebe-
lum rencana pengelolaan
disahkan oleh Dirjen Kemen-
terian Kehutanan. Dalam
konsultasi publik bertujuan
menyerap masukan, mau
apa masyarakat, mau apa
pemerintah dalam hal ini

Kabupaten Badung dan Kota
''t' ,

"Namun lokfsi pemban-
Denpasar yang berdampin-
gan langsung dengan Tahura

gu-nan di blok derlindungan Ngurah Rai.
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sehingga secar] ketentuan Dikatakan. Pemkab pa-
dung saat itu diwakili utu'sanharus- dilakuka{ perubahan. utusa

L Dipz
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revisi bila pembalrgunan akan Bappeda Badung dan
diteruskan. Setehfi dilakukan

Sappeda bactung dan -L,rpas
Pertanian, Kehutanan {an
Perkebunan. Saat itu, utulan
Pemkab Badung tidak {da
yang menyampaikan rencf na

revisi blok, agar dilakukan
kolaborasi untuf kerja sama
antara Dishut pali dengan
Pemkab padu4{" jelqsnya. pembangunan long storoge

di Tukad Mati. "Kalau saiaSetelah itu, lahjut Wirana-
tha, kemudian rlrmcul Surat saat itu dimunculkan. ten-
Dirjen Direktolat Jenderal tunya kita akomodir. Tidak
Konservasi Srfnber Daya
Alam dan Ekolistem (KS-

repot seperti sekarang. Kita
sudah berusaha mengako-

DAE) Kementlrian Ling- modasikan dalam konsultasi
kungan Hidupf dan Kehu- publik itu namun tidak mun-
tanan (LHK) t{rtanggal 29 cul perencanaan tersebut,"
Juni 2015 terkail normalisasi jelasnya.
Tukad Mati. Llntaran ada Wiranatha menambahkan.
kalimat multiftfsir, surat Pemkab Badung bar oe-

,ek
di

rya
la-
(e-

itu belum bisa {ijadikan pe- nyampaikan rencana
penanggulangan bagangan hukum r[ntuk melan-

jutkan proyek $belum blok
nJ
ita
tal

wilayah Kuta dan sekitarfya
perlindungan tu[tas direvisi. itu setelah perencana
Dengan kata lain sampai ada hura disahkan Menteri Ke-

hutanan. Tepatnya awal
tirhun 20L4, Kepala Dinas
Bina Marga dan Pengairan
Kabupaten Badung datang
ke Dinas Kehutanan Bali
nrembicarakan hal itu.

"Saert itu kita sudah sara-
nkan karena blok perlindun-
gan harus menempuh proses
bla...bla...bla...bla... Namun
dia menyurati Gubernur, se-
cilra normatif kita jawab den-
gan surat Sekda Bali bahwa
itn-hanya-bisa dipakai untuk
kegiatan terbatas Kehutanan,
berarti kegiatan lain tidak.
Prinsipnya waktu itu.

Namun istilah Bali-nya
benghung begitu, jalan terus.
"Ifita kasih peringatan berka-
li-kali. Karena saya sebagai
penjaga gawang di wildyah
itu, sehingga setiap apa pun
yang tidak sesuai ketentuan
ya... tentunya kita beri per-
ingatan. Karena sudah tidak
mempan "va... kami lapor ke
polisi," paparnya. (kmb32)

z

Dari Hal. 1
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.angupura (Bali Post) - Pemkab Badung. Kepala Dinas
Polemik proyek normalisasi KehutananBalilGNWiranatha

uara Thkad Mati akan terus menyatakan surat Dirjen KS'
. Sebab, surat Dirjen DAEterkaitnormalisasiThkad
asiSumberDayaAlam Matitidakbisadijadikanalasan

Ekosistem (KSDAE) diper- proyek tersebut bisa berlanjut.
ikan berbeda oleh Dinas Hal. 19

(Di"11r11 Rali dan Kalimat Multitafsir

in kedua dalam sur:at (KQDAE) terse-
rn jelas menyebutkan, pdmbangunan
dipandang perlu dan str4tegis dalam

lnan_sampah, pencegahan banjir, dan
an Thhura, sehingga perli.r mendapat
ari Kementerian LHK dan Pengelola
h Raic.q. Dinas Kehutahan Provinsi
'D Tahura Ngurah Rai, karena pena-
h dan banjir dapat dikategorikan se-
ari kegiatan penanggulangan dalam

'angka meningkatkan fungsi Tahura."

A.A. Gede Raka Yuda
Kalag_lr!rys dan Protokol Badung

'?ada p,

but denj
long stgrag,

penang
pengelol

dukungan
Tahura Ngu
Balidan U

nganan sam
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Kalimat Multitafsir

kalimat mul-

kedua dalam surat tersebut
dengan jelas menyebutkan,
pembangunan long stordge
dipandang perlu dan stfategis

karena itu, kegiatan normal-
isasi dan pembangunan long
storage di muara Tukad Mati
perlu mendapat dukungan
berkenaan dengan alokasi
anggarannya telah tersedia
melalui APBD 2015.

Poin keempat menegas-
kan, mengingat rencana
lokasi pembangunan di blok
pelindungan, maka Dinas
Kehutanan Provinsi BaIi c.q
UPTD Tahura Ngurah Rai
agar segera menindaklan-
juti dengan melakukan reuiew
penetapan blok Tahufa seki-
tar muara Tukad Mhti dan
mengusulkan perubahannya
kepada Direktorat Jenderal

titafsir, surat
tn petbelum bisa pegan- dalam penanganan sampah,

gan huku
jutkan pro

pencegahan banjrg, dan pen-
gelolaan Tahura, sehingga
perlu mendapat dukungan
dari Kementerian LHK dan
Pengelola Tahwa Ngurah Rai
c.q Dinas Kehutanan Provinsi
Bali dan UPTD Tahura Ngu-

perlindunga
Dengan katr
pengesahan
Kehutanan r

perlindunga
pengelolaa
Rai.

Ngurah rah Rai, karena penanganan

Badung

sampah dan banjir dapat
dikategorilan sebagai bagian
dari kegiatan penanggulangan
dalam rangka meningkatkan
fungsi Tahura.

Pada poin ketiga juga dis-

Saka melal
dan
Yuda meni
bisa dijadi ebutkan, Pemerintah Kabu- KSDAE untuk penetapan-

paten Badung telah melak- nya.
sanakan normalisasi muara Kelima, berkenaan flengan
Tukad Mati sebagai kegiatan hal tersebut di atas d{n sam-
rutin penanganan sampah bil menunggu proses reuiew
dan pengendalian banjir di blok pengelolaan Tahura,
kawasan pariwisata Kuta, menurut pendapat kami, ke-
Legian, dan Seminyak- Oleh _ langsungan operasiolalisasi

proyek
pemerintah

Dalam
sudah jelas

rat Dirjen itu
'a meminta

program ut ditindak-
lanjuti unt k kepentingan
strategis na Pada poin

pembangunan long gtorage
untuk selanjutnya dapat di-
lakukan meialui mekinisme
kerja sama antara Dinas
Kehutanan Provinsi Bali c.q
UPTD Tahura Ngurah Rai
dengan Pemerintah Kabu-
paten Badung.

Berdasarkan arahan dari
Direktorat Jenderal Kon-
servasi Sumber Daya Alam
dan Ekosistem Kementerian
Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan RI, Pemkab Badung
melalui Dinas Bina Marga
dan Pengairan (BMP) Badung
telah melakukan koordinasi
langsung dengan Unit Pe-
layanan Teknis (UPT) Taman
Hutan Raya (Tahura) serta
Dinas Kehutanan Provinsi
BaIi. "Proyek penanggulangan
banjir itu juga untuk menjaga
hutan bakau yang ada di seki-
tarnya dari sampah plastik,
karena akan dijaring di hulu
sungai," imbuhnya. (kmb27)

untuk melan-
k sebelum blok
tuntas direvisi.

lain sampai ada
Kementerian
it revisi blok
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