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efektiftiga

yang

aturan yang memungkinkan
hal itu dilakukan. Kami akan
telaah. J*a tidak bisa. ya silpa
(sisa lebih pagu anggaran;."
ygtll)g usai sidang penetapan
APBD Perubahan ZO1S.

_ Pria. yang akrab disapa
Boping itu mengakui besarnya
qana untuk sonn canang da-
lam waktu tiga bulan ikan
menjadi pertanyaan dalam
realisasinya selama tiga bulan.
(kmb28)
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APBD F'Jerubphan 
i

"sarinl Canang_Dianggarkan Rp 3 Mili
Tabanan (Bali

Meski
hanya akan
bulan, ada
luar biasa Salah sa-
hnyasa"in yangdiang-
garkanRp 3 mili

Dari yang dihim-
pun di kalangan Taban-
an, jumlah ran tersebut
mencuat dalam
Badan Angga

rapat kerja
r (Banggar)

yangdi hartebe-

lum si6.r* penetapan APBD
Perubahan 2015, Senin (7/9)
kemarin Dalam rapat banggar
rtu mlmcul anggaran semu yang
belakangan diketahui hanyi
digunakan untuk membayar
sarin cannng sebelumnya.Yang
mengagetkan, dari total Rp
3 miliar yang dianggarkan,
ternyata Rp 2,5 miliar sudah
digunakan sebelum APBD Pe-
rubahan dala m benfi tk u ou.ch.er.
Tentu akan menj adi pertanyaarl

mungkinkah dana sebanyak itu
bisa dihabiskan dalam waktu
tiga bulan pelaksanaan APBD
perubahan.

Terkait informasi tersebut,
Ketua DPRD Tabanan Ketut
Suryadi membenarkan angga-
ran sorin ('onong sempat rrien-
jadi perdebatan alot dalam ra-
pat anggaran. Pihaknya sudah
menanyakan kepada bagian
Kesra dan hal itu menurutnya
diperbolehkan -Kat?nya ad3
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Arnlapura (Bali
Pengadaan ba

dan APK (alat
nye) menyedot a
besar. Proses pe:
Pilkada Karangas
irli dibebankan
Karangasem, m
Karangasem seb
miliar rupiah lebi

Pejabat Pembrlat Komitme.n
(PPIQ Sekretariat {PU Karangas-

kampanye seperti selebaran dan
brosur masing-maiing yang dic-
etak 47L720 lembar untuk tiga
pasangan calon. Dengan harga

em KarangaserryI $ede Suwenda,
Senin (7/9) t enl{i}.mengatakan
anggariln sebesbl itu diguna:
kan untuk penlndaan bahan

(tsahanKampanye dan

buah dengan harga satuan Rp KomisionerKpUldedeKrisna
1.300.0_00, menghabiskan ang- Adi Widana. usai penj,erahan ba-
garan Rp 19.500.000, spanduk hankampanyeteriebut,menegas-
468 lembar dengan harga satuan kanbahankampanyeitunantinya
Rp 80.000,,_menghab!skan ang- akan disampailan langsung [e-
garan Rp 37.440.000. Sedangkan pada seluruh kepala keluarga di
umbul-umbul,KPUmencetak4S0 Karangasem. Ketua Pokja Kam-
lembar, dengan harga satuan Rp panye ini meminta tim pemenan-
139.000 menghabiskan anggaran gan setiap pasangan calon harus
Rp 66.720.000. benar-benar menyampaikannya

Jikaditotaldenganbiayapajak kepada pemilih, sebagai bentuk
10 persen, maka pengadaan bahan pendidikan politik oleh partai poli-
kampanye dan APK ini mengha- tik kepada pemilih. "ffenyerahan
biskan anggaran Rp 524.700.000. ke setiap rumah, bisa] dilakukan
"Pengadaan ini tendernya dime- selama masa kampanye. Brosur
nangkan UD Baliho Jaya. Proses dan selebaran ini harus sampai
cetaknya cukup singkat, hanya kp pemilih, agar pemrJ_lh tahu apa
tujuh hari," tegasnya. Dari jum- visi misi dan progrard pasangan
Iah cetak sebanyak itu, untuk calon," tegasnya.
APK sudah dipasang oleh KPU. Masing-masing.perwakilan
Sedangkan bahan kampanye tim pemenangan pasangan calon

'dibagikankepadamasing-masing berjanji segera menyampaikan
tim pemenangan, Senin (7/9) ke- brosur dan selebaraq tersebut
marin, sebanyak 157.040, sesuai ke konstituennya sesrlai dengan
jumlahkepalakeluargadiseluruh jadwal zona kampanye yang
Karangasem diberikan KPU, (kmb31)

satuan masing-masing Rp 250
dan Rp 500 per lembar, selebaran
menghabiskan anggaran sebesar
Rp 1 17.780.000. sefrngkan brosur
Rp 235.560-000. Selnentara untuk
APK. berupa balihb sebanyak 15

ROSUR - Titn pemenangan d,ari salah satu pasangan calon
mbil brosur dan selebaran dari Kantor WU Karan-

m yang tahun
epada KPU
yedot APBD
sar setengah
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Dana Hibah Tak Bisa Cair

Dewan Sebut V

Kesalahan Eksekutif
Denpasar (Bali Post)

Dana hibah Pemprov Bali untuk desa pakra-
man hingga saat ini masih belum ada yang cair.
Proses pencairan terhambat lantaranierbinrur
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentane
Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang itul
hibah. hanya bisa diberikan kepada lemiaga
organisasi masyarakat yang berbadan hukum
Indonesia. Sedangkan desa adat, desa pakraman,
atau subak, tidak ada yang berbadan hukum.

Anggota DPRD Bali Ketut Kariyasa Adnyana
mengat4kan, hal ini terjadi akibat kesalahan ek-
sekutif yang tidak mau mendaftarkan desa adat.
Kalau desa adat didaftarkan, maka hibah secara
otomatis bisa dicairkan tanpa harus mensurus
badan hukum. "Ini kesalahan eksekutif dalam
menyikapi Undang-undang Desa. Padahal, isi
undang-undang sudah jelas sekali mengakomodir
kepentingan Bali. Usulan dalam draf otonomi
khusus yang diajukan oleh Provinsi Bali dulu itu,
hampir semua masuk dalam Undang-undangDesa
ini," jelasnya di DPRD Bali, Senin (7/9) kemarin,
_ -K-ariyasa menambahkan, saat ini persoalan
hibah memang masih bisa disiasati denean mem-
buat peraturan gubernur. Namun ke depan jika
memungkinkan, Bali harus menyepakati untuk
mendaftarkan desa adat. Begitu juga harus dicari-
kan_aturan hukum yang bersifat permanen agar
]rg depan tidak ada masalah terkait pencairan
hibah.

Anggota dewan lainnya, Nyoman Parta, men-
gaku sudah memprediksi bila. posisi desa adat
akan makin sulit ke depan. Terbukti, Undang-
undang No. 23 Tahun 2Ol4 yang dibuat di era
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, kini
menghambat proses pencairan dana hibah untuk
desa pakraman. "Inilah yang menyebabkan dulu
kami ngotot agar desa adat yang didaftarkan.
Mereka yang menolak desa adat didaftarkan
harus bertanggung jawab," ujarnya.

Berdasarkan data data Dinas Kebudayaan
Bali, tercatat 102 desa pakraman di semLilan
kabupaten/kota yang semestinya menerima dana
hibah masing-masing Rp 200 juta, serta 174 subak
dan subak abian yang masing-masing menerima
Rp 50 juta. (kmb32)
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Pascadituntut selama 1] tahun penjara dan mengembalikan
kerugian negara Rp 12 mi_Iiar gttlek;C d., XqJ""i D;"p*.",Avr ug@!r rrtrEarz. rrp rz mluar oren jaKsa dan Kq1an Lrenpasar,
mantan bos atau mantan Kepala nivisi Vtt pt ahfri K"r:6; Wi:jaya Imam-Se-ntosa, Seryn (Z/9) kemarin diberikan te"eirfatan
untukmelakulan pembelaan. Dalam pledoinya, t"rdJ;;;hil
fu,u:u t$y*nya, Aguslujoko dan Edy Hartaka, di depan majelis
L1!11 l{"tyai Cening Budiana, pada pokoknya meminta supaya

- "Dakwan laksa iidak mendasar. Jaksa tidak bisa membukti-
kan dakwaannya. Karenanya, kami minta supaya majelis truklm
mem u tuskan untuk mengeiuarkan terdaklv"a- dil 1;h;;"rr"
mernulihkan hak terdakwa dalam kemampuan. kedudukan danmernulrhkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta marbabatnya. Serta mengemLahkan seluruh harta
benda terdakwa yang disita," pinta kuaia nufum terdatwa dalam

. DuFp pledoinya. jqga dibeber beberapa nama penerima aliran
9.?na. Di antaranya Ir. Itung Prasaja dan Ichwan Djaelani. Namun,
jaksa tidakpernah-menyebutkan peran mereka serta tidak adanya
tela3Ska lain dalam perkara qego. "De-ngan der4ikian, uns"w
rnereka yang melal<ukan, menyuruh melakikan at*u t"r*t sert"
melakukan tindak pidana, tidak terbukti. Sehinseh nertara i.ri
melj?{ tidak jelaq dan geLap," tandasAgus Sujolio.ll 

-

Sebelumnuya, JPU menyatakan terdakwa se6ara dah d"r, *evu-
kinkan bersalah melakukan korupsi secara bersamritrr-" ."sG
pasal primer Pasal? ayat 1jo Oasal 18 lfU Nomor gi fafrun fgSg
lentang PerTberantasan Tipikor, sebagaimana yang telah diubah
dan ditambah dengan LIu 20 Tahun 200 1 tentangberrilafra" tru M.
31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke f KUHp. JpU menuntut Imam
dengan hukuman 11 tahun penjar:a ditambah denda Rp 800 ilta
subsider 6 bulan penj4ra serta mengga.nti kerugian negui" np iZ,g
prlr?r dengan ketentuan, jika tidak mampu membayar maka-harta
!9nda1f-a akan disita dan dilelang. Jika masih belum cukup, akanrreltuarrya al{,rur oLSIfa oan curerang. qrrKa maslh belLun CUkUp, a.[i
diganti dengan hukuman penjara selama lima tahr.rn. (kmbg7)

-- Peng^a_cara terdakwa mengatakan, dakwaan jaksa tidak jelas.
Daiam fakta pe. rsidalggl 4$gg" tentang penggelap* ;;u*G;uaram rakta pe- rsrdalg!'a Aalryqan tentang penggelapan asurapsi,
penggelapan dana di PT 4dhi Karya dan pem-b*ukaan ,"t 

""i"g,dijadikan satu-kesatuan sehingga p-eristiwa pidana tidak terbukli
gecgra-jelas. Kargna, dalam asuransi pihali-pihak yang ter[lat
berbeda dengan dugaan pe-nggelapan dii pT Adhi Iai"d;;"t;;
ffif 'b**:::\:*r'i*:1"*lll-""s#u.ry"rgite!-erAdhi Karya melakukinl<erja sarna aerigu;ffi iVu"f,itu Xurv.
d,qn,oqry-vang terlibat dan menerima alLun di rtalam drdff;
tidak disebutkan bersama-sama dengan terdakwa melakukan
Ig11r-n:1.lqlingga unsur seriap orang yang did,akwakan jaksa
tidak terbukti.
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DPRD S etujui Rancang anAPBD
Perubahan20l,5v

2015 akhirnya.mendapatkan

gar:an per-ubahan tersebut aka]r
{iajukan ke Pemprov Bali untuk

. _SETEI"AH melalui serang!
kaian_ne_mbahasaru Rancangan
APBD Perubahan Tabanlan

memberikan sambutan
Dia berharap tahapan evalu-

asi dan verifikrsi di pempmv Bali
secepatnya membuahkan hasil
Dengan demikian, rancangan
anggaran perubahan yang telah
menctapatkan persetuiuan dari
DPRD lisa ditetapkan sesegera
mungkin dan seluruh prqram
yang dianggarkan bis-a d--ilak-
sanakan.

. Secara garis besar, sam-
bungnya, penerimaan daerah
khususnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dalam rancangan
llegaran nerubahan sebesar Rp
264 miliar lebih. anggar,an pad;
pos pendapatan ini terdiri atas
pajq$ daqrah Rp 92,9?4 miliar,
retribusi Rp 42 miliar, dan pAD
lain-lainnya yang sah Rp 12 1,6bg
milirr dar.i jumlah pendapatan
daerah Rp 1,596 hilim

langsung Rp 1,140 triliun. ,Tni
berarti pada rancangan APBD
perubahan terdapat defisit. Be-
sarnya defisit itu direncanakan
ditutupi dari sisa lebih pagu
lnSgaran (silpa) 2014," imbuh
Su$ada.

Masih menyinggrurg soal ang-
garal Sugada menyadari bah-
wa selama ini ada kesenjangan
kemampuan fiskai atau i."rrl"-
gan daerah dalam memenuhi
kebutuhan untuk membiavai
pelaksanaan progra.m pemban-
gunar Tfundjsi ini memberikan
tekanan pada Rancansan APBD
2015 dalam mengalokasikan
Tgg-aran untuk program priori-

1as qq". progam yang dibutuh-
Kar\ JeEsnya.

Me_ski demikian. pihaknya
tetap bempaya dengah s,t-b""
daya yang ada mewujudkan
pembangunan yang adil dan
merata serta berkesinambungan
dalam dimensi kewilavahan atau
lintas sektoral. (ad+Sb)

dievaluasi dan din""ifitr"t
Persetujuan tersebut dipu-

tuskan dllam sidang paripu;E
yang digelar di DPXD Tab;anan"
Senin (7P) kemrfidir Srdang )ang
dipimpin IGhra Dewan IXetui
Suryadi dihadtui Penjabat Bu-
pati Tabanan I Wayan Sugiada.

^ Alug persetujuan tersebut,
Sugiada menyampaikan rasa
terima kasihnya, karena ran.
cangan anggaran perubahan
telah dibahas sesuai mekanisme
yang berlaku dengan lancar.,T{al
itu tentunya tidak terlepas dari
tanggung jawab, komitmen kes-
ungguhan, dan kerja sama yang
baik dari pimpinan dan seliuufi
anggota dewan," katanya saat

Sementara belania daerah
dianggarkan Rp t,7b2 triliun
te^rdiri atas belanjalangsung Rp
561,616 miliar aan mdir;a Aaal

SIDANG - DPRD Talayan glflrryta nrenyetujui Ran_
:: i:c_i :, y. ̂

8,? ̂ !.: :: y b g h * z o t s. E i n i i n e o n t e r s e b u tsetanjutny.a4iajuhiii;i;*;;;;h';;;iri;;i;;rX',;:r:"':"!
d.an diuerifihasi.

Edisi

Hal tq_



Sub Bagian F-lum

)ilr,],liifui,;t!

t;:i6i,, t} Il ra
1

s darn Tata Usah;r

fr trrnsl_

BPI( Fll Pcrwal<ilarr Provinsi Bali

i.rr

Maksimalkan

ikan

kab Gianyar di Kantor $upati
Gianyar, Senin (7/9) ke{rarin.
Pada kesempatan itu, gung
Bharata menekanka be-

Gianyar. Karena jika hal tersebut
terjadi akan sangat sulit untuk
mengembalikan citra pariwisata
kita," pesannya.

Pihaknya mengaku Yak1n,
masyarakat Bali khususnYa
Gianyar, paham akan damPak
terjadrny{ gangguan keaman-
an terlebih dalam skala besar
seperti pbristiwa bom Bali.
Tentunya masyarakat tidak
ingin peristiwa serupa terjadi.
Oleh karena itu, dia kem-
bali memirita peraturan wajib
lapor 1 x24 jamdilaksanakan
terutama bagi tamu asing

.vu"g!"1$1!"lg{kl"!2F)

INSTRUKSI - ApeI bt
Pad,a hesenpatan itu, Gianyar Agung Bharata
y"!!h memahsimalhan

berapa poin penting kppada
jajararlhya. Salah satunya
menyangkut upaya m{mak-

impinan SKpD diinstluksi seluruh jajaran Pemkab Gian- solusi," ka_tanya..

ant,:lakukan evaluasii pro- ya" agui be".tpavu memaksi- _- Di sisi lain. Bupati_Aggttg
ru- rtu" kegiatan minimal malki".erapunAPBD. Tahun Bharata kembali menekankan

u kali dalail seminggu. ini ditargetkan serapanAPBD masalah [gam.a1qn. Pilaknya
Bupati Agung Bharata minimal8Spersen.Untukmen- memintaselunrhlaJaranvemKaD^

ttrd"pu11 r-"lur"uh jajaran capaihaltersebut, maka jajaran Gianyartqrutpedulidanproaktifti hadapan setorutr jajaran capaihaltersebut,makajajaran Gianyartqrutpedulldanprcalfil
;"*tuU Ci"nyrr mettg"tu- pimpinan di Pemkab Gggql Tenlasa leamanan lingkungan'

ran, situasi peiekonomi-an di kh..sns.ty" pimpi4an SKPD Sa^!*t,lqPayaitudenganme'
reluruhduni-asaatinisedang rutin melakukan 4onitoring nyosialis*ikan ke masyaralrat

nengalami krisis. Maka dari terhadappelaksanaqnpro_gram untuk monrngl(4tkan Kewasp'

iu. ] al uran pem erintah a n ytLC_te!! dianggarkan.dalam adaan terladan seeala 1199;11

i-lf[i"!"il;;; AFBil. pihaknya juga mengin_gatkan iiap me$bantu memberikan

ilffifil! ii;hfi;t-;; Ci- epiio. tlo"itofrigsetidak"yu,' flT?lqn, 'J.1rya1.sampai.hal
- ' vqns teriedi di Thailand teriadiyang terjadi di Thailand terjadi

di Bali, khususnya KabuPaten

an Pernhab Gianyar d.ilangsungkan Senin

APBD,

Pimpinan SKPD Diins

Evaluasii Progr am Seminggu Sekali

Bali Posvdsd

truk

V t"f--

t
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enjab at Bup atiMin ta zona
erlindungan Tahura Diu baf
dbsa Adat Kel'n Tolak Teken surat MADP

w

P

P
Ben

Ban i Fostr W

Mangupura @ali Post)-
_ Pemerintah Kabupaten (pemkab) Badung akan.me_
hl11g!"r surat permohonan t e C"U"*"""-ilia;;;
g_raoak€n perubahan z_o_na blok perlindungan Tanian
Hutan Rakyat(Tahura) Ngurafr nii- Su"JvfrS ditanaa_
lTryr1 leniabat Bupati Badung Ny"-"r, ffri"y i;eh"
PSxa-rlr bertgiuan agar proyek normalisasi Tu[ad Mati
bisa dilanjutkan.

Dala m surat nom or 610/87 Bg I
Sekret Frsebut, juga didukung
aspirasi masyarakat melalui
Majelis Alit Desa Pakraman
O4ADP) Kecamatan Kuta No.
01044A-KUTA/IX/2015, me-
nekankan dalam perubahan
blok perlindungan menjadi blok
pemanfaatan khusus pada ren-
cana pembanguna n lnng snrage
dr alur suhgai muara Tukad

permohonan tersebut, dihaiap-
kan proyek normalisasi t*.ja
Mati dapat dilanjutkan sambil
menunggu proses revisi. .,Da_

lam perubahan zona itu telah
tercantum hanya untuk nor-
malisasi. Tidak ada hal-ha] lain
selain penyelesaian normalisasi
Tukad Mati yang panjangrrya
1.7 kilometer denein ieli SO
mekrr," tegasnya.

Dia juga menanggapi adan-
ya kekhawatiran ji-ka peruba-
han zona tersebut memberikan
peluang bagi investor. Penjabat
asal Buleleng ini memastikan
hal itu tidak akan teriadi.

Mengingat, perubahan yang
diajukan hanya untuk kal
wasan normalisasi muara Tu-
kgd \tg-ti. bukan yang lainnya.
"Apabila ada pembingunan
Iarnnya, tentunya itu adalah
sebuah pelanggaran, Karena
itu adalah zona perlindungan."
tegasnya lagi.

Ketua Majelis Alit Desa
Pakraman (MADP) Kecama-
tan Kuta Wayan Swarsa saat
dihubungi mengakui aspirasi
masyarakat yang dituangkan
lewat MAPD Kuta tidaFada
kaitannya dengan proyek re-
klamasi. "Surai itu-tid-ak ada
hubungannya dengan rekla-
,masi. karena sudah jelas yang
disepaka ti adalah pena ngguhnl
gan sampah dan bencana ban-
jir. Jadi, manfaatnya terbatas,"
Katanya.

Kendati demikian, dukun-
gan Majelis Alit Desa Pakra-
man (MADP) Kecamatan Kuta

No. 010/MA-KUTA/IX/2015
belum dapat dikatakan me-
wakili masyarakat. Sebab, dari
enam desa adat yang ada, satu
desa adat yakni Bendesa Adat
Kelan menolak untuk menan-
datangani surat tersebut. "Su-
rat tersebut sebetulnya belum
dilayangkan. karena dari enam
desa adat, satu desa adat vakni
Kelan belum menandataneani.
Artinya, surat itu belum Jah."
uJarnya.

Bendesa Adat Kelan I Made
Frgttr membenarkan jika be-
Ium menandatangani surat
terseibut dikarenakan tidak
sependapat jika proyek yang
menelan dana miliaran rupiah
itu harus mengubah zonasi di
Tahura. "Saya sempat menan-
datangani surat itu, tetapi kar-
ena tahu surat tersebut isinva
mengubah blok pemanfaatan
Tahura, dukungan saya cabu!"
pungkasny;r. (kmbz?)

E* : Rlr,ar, 0 W dols
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farget PAD Disepakati

Rp 408 Milinri
Gianyarl Bali Post) - lainnya seperti dari pajak penerangani

jalan," katanya.
Pihaknya berharap pemerintah mam-

pu meraih target yang telah disepakati
tersebut. Terlebih lagi mengingat masih,
cukup banyak potensi pajak yang bisa
diraih. "Tentunya kami di dewan khusus-
nya di Komisi III akan melakukan fungsi
pengawasan serta mendorong agar ekse-
kutif mampu mencapai bahkan melebihi
target tersebut," katanya.

Sementara itu. untuk dana bansos
dan hibah, oleh kedrra lembaea dis-
epakati tetap dianggarkan meikipnn
sampai sekarang belum ada kepastian
dari pemerintah pusat mengenai aturan
persyaratan bagi penerima.

Anggota Banggar A.A. Gede Agung
Wiramantara menyatakan, anggaran
untuk bansos dan hrbah tetap dipasang.

Rapat
DPRD G

Badan Anggaran (Banggar)
anyar. Senin (7/9) kemarin,

menyep kati sejumlah poin penting
IPBD Perubahan tahun 2015.dalam-R

Beberap ldi antaranya menyangkut tar-
patan asli daerah (PAD) sertaget pendz

alokasi a ggaran bansos dan hibah.
Anggo

Komisi Il
Banggar yang juga anggota
DPRD Gianyar, Luh Sucin-

ingsih, ngungkapkan, pada pemba-
ggar bersama Tim Anggaranhasan Ba

Pemerint h Daerah (TAPD) disepakati
mengena target PAD pada RAPBD
2015 seb ar Rp 408 miliar. Jumlah itu
meningkr p sekitar Rp 38 miliar diband-

[,D yarig dipasang di APBDingkan P
j. Sumber kenaikan pendapa-
didongkrak dari sektor Pajak

induk 20
tan masi
Hotel da Restoran (PHR). "Sumber

Sedangkan untuk pencairannya nanti
harus dibuatkan aturan khusus. .,Un-
tuk pencairannya menunggu peraturan
bupati," ujar Ketua fomili itt OpnO
Gianyar ini.

Suciningsih menambahkan. dana
bansos dan hibah di RAPBD perubahan
2015 yakni sekitar Rp 9 miliar. Sebel-
umnya. eksekutif belum berani mensa_
lokasikan anggaran tersebut. Namin.
setelah mengetahui bahwa di tinekat
provinsi alokasi bansos dan hibah titan
dianggarkan dengan payung hukum
Peraturan Gubernur, akhlrnya ekse_
kutif sepakat kedua alokasi anggaran
itu tetap'dirancang. "pada intinyi tadi
juga.dibahas, untuk pengajuan bansos
ctan htbah tahun 2012 nanti harus dari
.sekarang_calon penerimanya mengurus
badan hukum." katanya. (kmbz5i
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!Pembangunan fa

irJtah Provinsi Bali
hlmpir setahun ter
g{dung tiga lantai tr
Rh 1,6*miliar lebih.

tas gedung sekolah oleh Pemer-
SMKN 1 Bangli mangkrak sejak

. Padahal untuk membangun
t, dana yang sudah dihabiskan

t
lBerdasarkan pantauan

(7p) kemarin, bangunan g
sementara lantai tengah untuk
ruang laboratorium yakni labo-
ratorium komputer, pemasaran,
IKJ dan administrasi. Sedang-
kan lantai bawah yang berupa
basement akan dijadikan tem-
pat parkir.

Aster meirgungkapkan, sejak
mangkraknya prosep pembangu-
nan gedung tersebdt pihaknya
sejatinya sempat beikeinginan
untuk m_elanj utkan pembangu-
nannya dengan memasang atap.
Hal itu dimaksudkan agar ban-
gunan itu dapat dimanfaatkan.
.{kan tetapi, keinginan tersebut
ternyata tidak diizinkan oleh
pihak konsultan. Dikat,akan
Aster, meski kondisi bangunan
mangkrak, namun pihaknya
selama ini sudah sempat me-
manfaatkan bangunan tersebut
untuk menggelar pertemuan. Di
samping itu lantai bawah berupa
basement juga kerap digurLakan
sebagai tempat parkir.

Sementara itu untuk kejela-
san mengenai kelanjutan pem-
bangunan tersebut pihaknya
mengaku sudah berkoprdinasi
dengan Disdikpora Provinsi
Bali. "Dari hasil koordinasi,
nanti pembangunannya akan
dilanjutkan 2016 mendatang.
Yang perlu dilanjutkan adalah
memasang atap dan fi,nish,ing,"
terangnya. (kmb40)

mfngkrak tersebut berd
bepian selatan lingkungan
lah setemnat.laI setempat.

lSampai saat ini bang
yalrg menghadap ke utara
br-lt masih berupa kera
befon. Hanya beberapa sisi
suf ah ditembok bata. Tak I
ittl bangrinan gedung ter
jula belum dipasangi ,

Kcpala SMKN 1 Bangli I
AsJer saat dikonfirmasi ker
mi[njelaskan, gedung tiga
terlebut dibangun oleh I
infah Provinsi Bali me rlui

dan
otal

Di[as Pendidikan. Pemu
Olf hraga (Disdikpora).
dafa untuk pembuatan
itulmencapai Rp 1,625 n
perltengahan jalan prospe{tengahan Jalan proses
barlgunannya terpaksa dil
kaf lantaran pihak pemb
prclek tersebut di-bl<

lProses pembanzui
pa{sa dihentikan lejak
berl2014 karena Dembo
tidlk bisa menyelesaika
badgunannya sehingga di-
listl" terangnya.

Jpia menjelaskan sesuai
garl rancangan, ban
lanJai tersebut akanlanJar tersebut akan drgu
me[jadi beberapa rua
Pa<la lantai atas renca
ak{r digunakan sebagar
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bisa diterapkan
oa bulan ke depan.dalam be apa bulan ke dePan.

inas Perhubungan'
n Komunikasi (Di-
.) Kabupaten Gian-
.a Gde Agusnawa,
kemarin, mengung-

m transportasi ini
'Iah yang nantin-

r mengalokasikan
ra untuk pengadaan
I Denunianq.
nnva nanti di Per-
ishubinfokom Gian-
pi untuk anggaran-
ik hafal. Yang jelas,

a dianggarkan,"

'.1

'#ftffirqil*

Bali Fosvded

Cohord,a Gd'e Agusnawa

bisa berjalan sesuai target y-akni pada
Desember tahun ini. PasalnYa, ada
kekhawatiran mengingat rentang waktu
vang tersisa cukup singkat. "Waktunya
iuaifr dslq! cekali. Masalah tender

Kepala
Informasl-
shubinfoko
yar, Cokor
Senin (7/9)
kapkan,
berupa bus

pedesaan
kota (ang
DiAPBD P
kab Gia
sejumlah
bus dan ha

"Pengad
hubungan (
yar, red).

t an it.tte [hus.ts. Bus akan
menjemput Para srswa menuJu
sekolah milsing-rnasing. Se-

nya, saya tit
sampai hal

Bus sekofth Yang rencananya
d i rr atj s k a nJ it "*t :-i-:^YJ: :ls"iimtatt r*e. Di tiaP kecama-
tan dipastiftan akan disedia-
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terutama yang paling kita khawatrrran.
Kalau semua sesuai rencana, kita tar-
getkan Januari nanti layanannya sud.ah
optimal," ujarnya.
,.,Dijelaskannya, layanan bus sekolah
drnarapkan mampu menjawab kebu-
tuhan ma-s-yarakat akan transportasi

publik yang ramah anak. Selain
itu, bus sekolahjuga diharapkan
mampu mengangkat kondisi
moda transportasi umum lain
seperti angkot dan angdes yang
tengah terpuruk. pasalnya, rirodi
transportasi tersebut nantinya
akan diintegrasikan dan akin
saling dukung satu sama lain.

Agusnawa menyatakan.
pihaknya sudah melakukan
kajian guna mengefektifkan
Iayanan angdes dan angkot
dalam mendukung progiam
Kabupaten Layak Anat (ff,el
dari sektor transportasi. Untuk
itu, pihaknya mengaku akan
kembali mengusulkan anggaran
untuk program tersebut. i,Kita
maunya seperti yang di Taban-
an. Ada subsidi bagi angkot dan
angdes untuk mengangkut anak
sekolah. Apakah nantinya kita
berikan voucher atau bagaima-
na, kita lihat perkembangannya
nanti," katanya.

Lebih lanjut Agusnawa me-
minta dukungan semua kom-
ponen masyarakat dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan
transportasi umum di Gianvar.
Pihaknya berharap masyarikat

tida\ buru-buru apriori mengingat ke-
butuhan akan transportasi umum yang
representatif sangatlah penting pada
era kekinian. (kmb25)
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