
Sub Bagiarr Humas dan Tata Usaha BPI( tll Perwal<il;:n provinsi Bali

ffiad nr

Edisi :

Hal :

Dermaga Gunaksa Ditarget zllb Kelar
DERMAGA Penyeberangan Gunaksa,-Klungkung, ter- ApBN. sementara break water menjadi kewenanganmasuk salah satu proyek mercusuar di Klungi<ung yang Pemerintah provinsi (pemprov) Bali. Sedangkan per-sempat terkatung katung- Karena penyelesalian ftbyel tu.tto.u" Jun.fasilitai ai a'u.ut mlnjadi kewenangantersebut cukup lama, selak dker;aka.' zooe aan pemte- d;; ,;t;;;;;ip;;ffi iffi;,il;; selaian itu untukbasan lahan mulai 2006.
walau aem*ian,-,nen'rur Kadis perhubungan dan ir"f;s:ffilJ?.ti:lJii;-lenjadi kewenangan dan

Infokom Klungkung Nengah S-ukasta Darmaga dunaksa e"emtal rcungkung sudah memasang anggaran Rp 50dalatn waktu dekat akan kc'lar. Dia tak sepend;pat proy€t ;uta paaa apso hra.* z0l5 unruk penguatan posisi der-ini disebut rirangkrak' "Tidak mangkrai hattyi p"ttyet"- i"g'u. e"r"tub Klungkung menyelesaikan pembebasansaian cukup lamai'ujarnya' lahin untuk jalal dermaga. falan ini sepanjang l,B kilo-Ini teriadi menurut sukasta karena terkendala masalah -"t"t J""gun leba, r r -"?i i"i". nanti akan carnpurananggararl yang turun sedikit derni sedikit, sehingga lama antara ,rr,r!u1 dan jembatan
Penysltttltlr' Untuk faktor alam, Sukasta merifatakan . rasititas p?"dukung di darat akan segera dibalgun; per-tidak ada masalah atau kendala. Terlebih lagi sudah kantoran,'towea pos laga, dan parkiran .pada21l2proyekmelaluikajian' 

rD^T AnDn-'.^--,__,, inimenelannpz-:rmilli.seme.ntaraluaslahanyangdibe-
Anggarannya dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD baskan termasut untuk atser jui";;;i"u, 12,337 hekrare.

{abupeten Klungku.ng.J)engerjaannya dibagi sesuai a"g!"t" opnD Klungkung AA Gede Bagus optimis-dengan ketentuan dan kervenangan- untuk pe.tg".- tis Diimaga Gunaksa akan segera kelar. Gung Bagusjaan di laut menjadi tugas pusat melali anggaran lugamengikuikalauBupatisur,\'irtasekaranginiaktif
melakukan upaya ke pusat untuk penyelesa"ian Der-

suDAH HABISKAN RP 73 MILIAR: Dermaga Penyeberanga" 1lf:rHffi:tfl"r,yu.untun agar Bupati terus melakukanGunaksa, Klungkung. Proyek ini ditarget siiesai aihir tanu-n. toUike'ffiiuntukmendukungpenl,elesaiannya. (traldio)
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Salah seo_rang anggota DpRD Kota Denpasar Wayan
Mariana Wandhira mengatakan, langkah pemerintah
seharusnya lebih progresif menyanlkut pembangu-
nan yang ada di Kota Denpasar. ,,Ini persoalannya
untuk lingkungan. Iadi harus serius, apalagi ini prb_
gram Provinsi Bali yang bekeria sama dengan Kota
I)enpasar. Iadi tetap lead i ng sector -nyaberadi di Kota
I)enpasari' terang politisi Golkar ini.

Menurut Wandhira, hambatan sebenarnya saat ini
linggal keseriusan pemerintah, di mana menyangkut
nrasalah pembangunan dan keseiahteraan mas_
1'arakat harus lebih diutamakan. "ladi sekali laei kami
mendorong, agar pemerintah lebih aktif terutaia ma_
rl_uh qg-*U-qngunan untuk Kota Denpasari, ujarnya.

Kata Wandhira, Pemkot Denpasar harus melakukan
perencanaan yang lebih bai\ sehingga proyeksi ang_
garan dan targety_ang telah ditentukan bisa tepat sesuai
clengan rencana. "Masalah perencanaan saya iasa perlu
d.ipertimbangkan, sehingga persoalan pembangun- ai
Kota Denpasar ini tidak hanya formalitas sajaj, desaknya.

_ 
Untuk Dermaga Cruise Tanah Ainpo di Desa Adat

PROYEK saluran limbah cair alias DSDp vans awal_
nya ditdrgetkan selesai tahun 20l2lalu, alirirriva ha_
rus molor. Akibatnya, belum semua rumah tangga di
Kota Denpasar tersambung salu1an DSDp. Seh'iigga
terjadi pencemaran di beberapa tempat yang banlik
dikeluhkan masyarakat.

Lebih. parahnya lagl di Kota Denpasar, miqalnya,
yang ditargetkan selesai pada 20ti lalu, kini trarus
ditarget ulang hingga 2018 mendatang. Alasannya,
minim anggarannya pada ApBD Kota flgnpasar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) kota Den_
pasar I Ketut Winarta mengatakan, hingga saat ini.ku_
ranglebih ada sekitar t 2 ribu rumah tangga yang sudah
tersalur dengan saluran DSDp.'Tetap secaia Lerftianju-
tan kami kerjakan. Sebenamya persoalannya ada pada

lJrgggrqf terangiy4 saat dihuUun6, IumailAu (r'glg).
Untuk2dls ini saja, menurutlVinarta pemkot Denpas-
ar tidak mendapatkan dana urnrk alokasi penerusan
proyek DSDP tersebut. "Sebelumnya tidaklebih dari
Rp 5 miliar per tahurr dana yang dianggarkanj' ujamya.

Menurut Winarta, jika nantinya proybk tersebuf sud-ah
mengakomodasi semua rumah tangga di Denpasa4
maka efek unnrk linglcungannya akan-iangat balic "fe
depan, masyarakat khususnya di Kota Denpasar bisa

'llrnah 
Ampo, Manggis, Karangasem,

.oepRerasi$ga masih menyisakan pe.DePpeTst4r€a masih menyisakan persoalan pada pem_

lebasan^fl,ryUrwarga 
yang dipakai jalan menqu aerrrnga"

Penyertifikatan lahanwarfa itu, belum juga adi titlt t..urrg.
Sejumlah warga masih tetap membayar pajak tanahnya

yang tak kunjung

dah rampung, makaakan berman_
faat bagi masyarakat, termasuk juga bagi lingkungan.
'Apalagi Kota Denpasar saatini sudahmulai men[ak-
tifkan city tour. Iadi (DSDB Red) ini akan baik dariiegi
penataan lingku4gan dan Kota Denpasari' terqtpya.

DSDP 2Or

Terkait molornya proyek DSDR pemer_
intah Kota (Pemkot) Denpasar derdalih

akibat minimnya dana, sehingga pemban-
gunan harus dilakukan bertahap. Namun,

optimistis pada 20lB tuntas. Sementara
pembangunan Pelabuhan Cruise Tanah

Amp,c ditarget kelar 2017.

semua tersambung dengan saluran
DSDfl ' ujamya. Mengenai infras-

trukturnya sendiri, khususnya
yang sudah dikerjakan lebih
dulu, Winarta mengakui
terjadinya beberapa keru-
.sakan. " Ya, ada.kerusakan
memang. Tetapi tetap men-

jadi pantauan kamii' katanya.
Menurutnya, jika semua su-
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TERBENruR ANGGARAN:Proyek untuk saluran DSDP di Jalan Pulau saelus, Denpasar. sayang proyd< ini molor hingga 6 bhun.

yang sudah dijadikan jalan raya oleh pemerintah. Rp 2,8 miliar. uang itu, temyata masih kurang lagi RpMeskidemikian, PemkabKzLrangasemtetap optimistis,2 lJ miliar. ekhi-yi, aiprrturi.";;,ril;geser ke 2016.tahuntagi,dermasaitubakalberoperasi."optimistis, rahun "paaazoia aite4"k;;,;;;,i;;il##"rasi. Thpiitu2017 bisa berop."{1li/' jelas l.epala Badan Perencanaan untuk jangka pendek' tegas sedana Merta.Daerah (Bappeda) Karar-rgasem Ketut sedana Merta rvrakJud";an'gka pendek itu, kata dia, lantaran adaKepada Jawa Pos Radar Bali, Sedana Merta I

gakui, saiah satu renaara d";"4 it" ;;il;1i3; qffil,"r::i"1";fr1:i?Xy;;?p* ffi:??g"J#?berfungsi lantaran belurn ada pe"mban |..u;,i:r^y "u" aa,itpl";ing atau diperlebar. ,,Itu 
untuk jangkaramdor' Ponron yang seberumnya digunikan di der- panjang, masiir menyusun DED. rangka pendeknya,maga itu rernyata tidak bagus, dan berbahaya. iq,{yri" nangunanjetty ramdori,imbun Sutapa.. Pihaknya optimistis bahwa dermaga iiu bakal " s"4"il"-ia""rd'pun menegaskan, ketikq dermagaberoperasi 201 7, lantaran sudah ada sinyat positif d,ari itu oeiol";;;, ;;k" 

"k*;;Gil;;ilas terhadappemerintah pusat untuk penrbangunanTe ity ramdor. 5gT"g"'dl^nipertirata., sekitar 44-55 persen bakalDidampingi Kepala DinasPerhuSungti a* Pemad- dinid;;i;a-s;rakarKarangasem. Halitu, bisa dili-
,ffiI:j,#nf:'9,:ltl;lHXt#"t:j'iio,* *':t:.'.9l, r,", i-"Ci..rilvangsuaan dilakukan sekitar 12 kari.
l::"%:#':;::Hifi',"iJl#flrui;:nil"":si il;"'.#''##ii"'*1'T"1il?#5xx'-""T;il1?:c1;
Kementrianperir.rru.,eun.tranvampmzc2,.,--::J: |:ilF P-"llPp,ans,-D1n, sebagai besir turun dari
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