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Truk Nlaterial Galian C
Masuk Terminal Penarukan

biaya masuk.

pemberlakuan SK tersebut,
pendapatan dari TerminalTe-

Nah, belakar
cul aksi protes plangan
para sopir an1
asal Buleleng
para sopir asal Karangasem
yang menjual material lebih
rendah di Buleleng, menjadi
momentum bagi Pemkab Bule-
leng alihkan seluruh angkutan
truk ke dalam Terminal Pe-
narukan. Melalui SK bernomor
571.22 / 259 /hk/20 1 5 tertang-
gal 21 April 2015, akhirnya se-
luruh angkutan.material digir-
ing masuk Terminal Penarukan.
SK itu resmi berlaku seiak awal
luni 2015,1a1u.

Data yang dihimpun di Dinas
Perhubungan (Dishub) Bule-
leng, berdasarkan SK tersebut,
jumlah retribusi angkutan di-
tentukan berdasarkan jumlah
berat yang diizinkan (fBB),
masing-masing JBB 0-2500 Kg
sebesar Rp 2.000, fBB 2501-
7500 Kg sebesar Rp 3.000 dan

diantas 7500 Kg dikena-
retribusi RP 5.000. Sejak

SINGARAJA, NusaBali
Sedikitnya 70-80 truk pen-

gangkut mateiial galian C, ber-
hasil dialihkan masuk Termi-
nal flenarukan, di Kelurahan
Panarukan, tiap harinya. Dari
jumlah itu, retribusi yang ber-
hasil dipungut mencapai jutaan
rupiah. Terminal Penarukan
pun kini menjadi pendulang
terbesar retribusi kendaraan
masuk terminal.

Semula keberadaan Termi-
nal Penarukan seperti pePa-
tah hidup segan, mati tidak
mau. Masalahnya, jumlah ken-
daraan terutama angkutan
desa fAngdes) dan angkutan
kota (Angkot) yang masuk
terminal sangat jarang. Selu-
ruh angkutan umum itu lebih
banyak mencari penumpang
di pinggi jalan. Kendati pun ada
angkutan umum yang masuk
terminal, pengemudinya eng-
gan membayar karcis retribusi
karena mengaku belum daPat
setoran. Alasan itu Pun bisa
dimaklumi petugas jaga, karena
belakangan situasi penumPang

mamang sangat sepi. Imbasnya
retribusi yang dihasilkan dari
Terminal Penarukan bisa dibi-
lang tidak adai
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pemberlakukan SK, pendapa-
tan Terminal Penarukan pada
bulan Mei hanya sebesar Rp
289 ribu, dan setelah ada SK,
pendapatan terminal naik men-
jadi Rp 4,505.000 per bulan
funi, kemudian naikpada bulan
f uli menjadi Rp 8 juta lebih dan
terus ada potensi keiaikan. Tar-
get retribusi dari enam terimal
sebesar Rp 60 juta, sudah terle-
wati dengan adanya pemasukan
dari Terimanal Penarukan.

Kendati ada potensi kenai-
kan, namun pengalihan kend-
araan truk pengangkut material
itu hanla berlangsung setengah
hari mulai dari pukul 06.30
Wita hingga pukul 18.00 wita.
Padahal, jumlah kendaraan
truk pengangkut material lebih
banyakyang melintas di malam
hari ketimbang siang hari.'i Kepala Dinas Perhubungan
(Kadishub) Kabupaten Bule-
len6 I Gede Gunawan AP,yang
dikonfrimasi Kamis (17 /9)
rrengakui, plhaknya baru bisa
memungut retribusi truk pen-
gdngkut material itu pada pagi

hingga sore hari.Alasannya., ka-
rena keterbatasan pefugas 1rang
harus henjaga pada malam
hari. Disamping itu, arus lalin
di malam hari dinyakin lebih
lancar ketimbang siang hari,
sehingga pengalihan truk ke
teriminal di malamhari dipan-
dang $dak terlalu berpengaruh
padat kelancaran arus lalin.
"Memang kami baru bisa pun-
gut siang hari saja, ini karena
personil kami cukup terbatas,
tapi kami akan pikirkan juga
untuk penjagaan pada malam
harinya," kata mantan Kabag
Humas dan Protokol Setkab
Buleleng ini.

Menurut Gunawan AP, ala-.
san pengalihan truk material
ke dalam terminal semata-mata
hanya untuk memperlancar
arus lalin di jalan protokol.
Disamping itu, selama ini Pem-
kab Buleleng tidak pernah
mendapat kontribusi apapun
dari kehadiran truk pengangkut
materiil, padahal tidak sedikit
jalan kabupaten yang rusak aki-
bat dilalui ruk material. 6 k19
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Dewan lani i Backup Proyek
MuaraTukadMati

peninjuan'ke proyek long storage di Muala Tukad Mati, kemarin.KOMISI ll DPRD Badung saat melakukan

MANGUPURA, NusaBali "lni menyangkut hajat hidup
Komisi II DPRD Bbdung mel- masyarakat banyak, karena itu

akukan peninjauan terhadap proyek ini harus dilanjutkan,"
proyeknormalisasi dan pemban- terang Dirga Yusa.
gunanlongstoragedi l.{u}rtr-Tu-, Iaptrnhengapresiasi lper-
kad Mati, wilayah Pata Sari, Ling- mohonan Pemkab Badung yang
kungan Jaba fero, Kuta, Kamis hendak menata di sepanjang
(17 /9). Para wakil rakyat ini 1.700 meter, dan lebar 50 me-
menegasakan akan membackup ter. Menurutnya sangat wajar
penuh dan mendukung proye-k selaku pemerintah melakukan
normalisasi muara Tukad Matil. lang-langkah untuk mengantisi-

Namundemikian,dewanber- pasi teriadinya banjir. Sehingga,
harap penataan muara Tukad pihaknya berharap tidak ada
Mati tersebut ditekankan harus pihak yang nrengkait-kaitkan
terintegrasi, baik dari segi aturan dengan berbagai' kepentingan
dan programnya terintegrasi lain.
dengan SKPD terkaitlainnya. SementaraituanggotaKomisi
Karena bagaimana peruntukan Il DPRD Kabupaten Badung
penataan Tukad Mati adalah lainnya, I Nyornan Mesir me-
amat vital untuk mengamankan nilai, dengan proyek normalisasi
destinasipariwisataKuta,dalam justru akan menjaga kelestar-
hal ini menanggulangi ba$ir jan hutan mangrove. lKawasan

"Penataan Tukad Mati san- hutan lindung, bukan berarti
gat vital, karena itu kami akan keberadaannya harus terisolir.
membackup proyek ini sampai Untuk itu, penataan adalah ba-
selesai," ujar Ketua Komisi II gianyangpenting.
DPRD Kabupaten Badung, Ny- "K.FIAnya hutan lindung'
oman Dirga Yusa, usai meninjau nggak'bd€h gini atau gitu, kalau
lokasi kemarin. sampah numpuk bagaimand, lalu

'Kenapa amat sangat yital, salah siapa? fangan cuma bisa
jelas politisi asal Abiansemal ini, ngomong," sindirnya.
jika terjadi banjir hal tersebut Hal serupa juga dikatakaql
akan mencoreng Badung sebagai ariggota Komisi II lainnya, Wayari"'
kawasandestinasipariwisatain- Luwir Wiana. Pihaknya akan
ternasionaldanakanberdampak selalu mendukung upaya pen-
hingga ke mata internasional, anganan banjir dan kemacelan

di Badung. Salah satunya terkait
proyek penataan long storage
Muara Tukad Mati Patasari,
sebab banjir di kawasan Kuta,
Seminyak, Legian sangat meng-
ganggu citra pariwisata Badung
dan penting untuk dientaskan.

Sebelumnya diberitakan,
pembangunan long storage di
Muara Tukad Mati terpaksa
berhenti sementara pengerjaan-
nya lantaran distop sepihak oleh
Polhut Dinas Kehutanan Provinsi
Bali. Alasan penyetopan saat itu
mengingat lokasi proyek [sun-
gai) masuk dalam Taman Hutan
Raya (Tahura] zona perlindun-
gan yang merupakan hutan man-
grove. Kini proyek senilai lebi,h
dari Rp 47 miliar yang didanai
oleh APBD Badung tahun 2015
tersebuJ 'mangkrak'.

Secara resmi proyek dihen-
tikan sejak Sabtu (2918) siang,
saat itu belasan anggota Polisi
Kehutanan fPolhut) Dinas Kehu-
tanan Provinsi Bali datang untuk
menghentikan proyek. Bahkan,

angsung mel-
ian di lokasi.
la pihak Dinas

Pengairan (BMP)
sekarang tidak bisa

membersihkan sampah sekali-
pun tak diperkenankan. 6 as
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Komisi ll Sidak Parkir DTW Jatiluwih

KhawatirMuncul
PdirliarSusulan

mengaku terusik dengan mun- kalau destinasi rusak' Setelah

;;l;i; pt;beritaan ii media mendengar pemaparan dari
mengenai p"rno"ng,rn"ti;h-;; Perbekel,"BendesaAdat' dan Pe-

narkir di DTW latiluwih yang ngelolaDTWlatiluwih'pihaknya
iJi'r"i",t" ;"i;iik- Pihai<nvi a[an mendesak pembahasan

i;;; ;;;;;k,i[u."*" deng-in RDTR di dewan agar bisa sesera

"k"tiuit"t 
6uldozer lahan sawah disahkan'

;;;i;k;i;;t"k lahan parkir. Anggota Komisi ll Iainnva'

Tlir"uit Bupati Tabanan telah Nyom.an Suadiana iug-a meng-

k;i;;;k;; t';rat edaran pada ingatkan-Perbekel' Bendesa

i;;il r"r"t.t zors i"ni"ng aait,a"lBadan.PengelolaPTW
rn"ril"iit-pembangunanfisiI Jatiluwih menghortmati Surat

Ji 6iw i"iit,iwih. Suiat Edaran Edaran Bupati Tabanan tentang

supiii itu untuk menyetimat- moratorium pembangunan.fisik

k;;;iw i;;l;;ih i;u"tu* di kawasan wisata denga.n kein-

melahirkan Rencana Detail dahanpersawahantersebut'
f"t" nt""g (RDTRJ. Menurutnva' satu-satunya

,,IuiurkamikhawatirakancaramenyelamatkanJatiluwih

"r"i;'"1'o;;ki.-p"ifiii 
ii.. tu- dari serbuan parkir-parkir liar

tui"n a*gtn aititr dapat du- susula.n yakni rancangan KUIK

iilg;;"-ty"rakat.;i[Jsemua bisa disihkan di tahun 2016'

modusnya sam" mengiku dapat Sebab menurutnva' Perda belum

dukungan -"ryutu*J t* i": detail membahai zona dan blok'
pot," ungkap Eka Putra. Anggota Perda .hanya ielaskan kedala-

5;;r;'iEr"i"aa Aari-eiar<sipnrp man ialur niiari. "rami khawatir

ini menyebutr<an, memleiti- masyarakatikanbangunparkir-
il;il;;6iw i;iir"*iit-itt'u"*t, parliir.susulan dengan modus

;;;; ."nging"tL"n untuf hapatdukungan^dari masyarakat

tidak merasa nyaman karena sehingga RDTR harus sege-r!'

;;;;il- ;qkt'i 6 it" aiiau "t disahkl-n untuk selamafl<an WBD

Dinas KebudaYaan
Provinsi Bali

juga turun ke

DTW Jatiluwih
dan meminta

pembangunan
fisik tidak merusak

destinasi wisata.

TABANAN, NusaBali
Komisi Il DPRD Tabanan

tepati janii untuk menggali
informisi pembangunan Parkir
vans mengorbankan lahan
i"*itt produktif di DTW lati-
Iuwih, besa f atiluwih, Keca-
matan Penebel, Tabanan, Kamis
(17 /q. Mereka diterima Per-
bekel latiluwih, Bendesa Adat

f atiluwih, dan Badan Pengelola
DTW fatiluwih.

Ketua Komisi II DPRD Ta-
banan, Putu Eka Putra Nur

,Ca\y,adi mewakili anggotanya
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Jatiluwih," tandas adik kandung yangbelanja bisa parkirdisana,"
Xetua DPRD Proyinsi Bali. N Ad'i -ung"kap 

KJrtika. 'M;;p;d;;'"
Wiryatama ini. pemilik lahan yane'meisii_

Setelah rombongan Komisi Il inkan tanahnva diiadt"kan tenioat
DPRD Tabanan meninggalkan parkir. sehingga dibansun p"iki.
lokasi lahan sawah yang dikeruk refresentatif densan-haiaoan
untukparkir, Kabid NjlaiBudaya pada puncak kunjungan rakida
D_lnasKebudayaan Provjnsi Bali, kendaraan parkirhemakan
Made Sudiana bersama staf badan ialan.
menemui Perbekel, Bendesa Beniesa Adat latiluwih, Wav_
Adat, dan Badan Pengelola DTW an yasa, menambihkan, nantinia
,atrlurvih yang mdsih di TKp. kendaraan yang masuk ke DT'W

Sama seperti penjelasan se- ldtiluwih bebis biava oarkir.
belumnya, Perbekel Dcsa jatilu- Wisatawan vans masuk tailuwih
wih, Nengah Kartika menerang- hanya sekaii kina pungutan di
kan, pembangundn areal parkir loket masuk baik da;i pinlu barat
merupakan kehendak masyara- [masuk dari Batukaru ldan pintu
t(at. Keputusan rygFbangun timur (masuk dari Senganan).
parkrr mendapat persetuiuan pihdknya sudah mindekati
pada rapat bersama Perbekel beberapa pihak di DTW latr_D€sa,atiluwih,BendesaAdatJa- luwih igai tidak memune;t
hluwih, BPD Desa Jdtiluwih, LpM, parkir, iehingga wisatarian
Badan Pengelola DTWJatiluwih, iranya sekalii<lna di IokJi.
dan 3 pengurus subak di Desa Dikrtakan, pemilik lahan ti_
Pakraman Jatiluwih. dak akan mimungut retribuir

,'Seriap hari kami krodir ma- parkir. " pe nge lola" obyek lain_
salan. parKlr. pecatang kesutitan nya sudah kita dekati agar tidak
atur kendaradn. Di sini tak ada memungut parkir sehi"ngga tak
parkir. Parkir dr depan restoran ada istii-ah iarkir liar," iindii
itu tidak graris, hanya mereka yasa. 5 kzi


