
Sub Bagiarr Hu as dan Tata Usaha Perwal<ilarr ProvinsiB Pt(

ftad ar

denganPemkot
Terkait Izin Puskesmas

DENPASAR - Mulai 20 16 semua
puskesmas harus memiliki izin ,
operasional untuk mengelola'
puskesmas secara mandiri, ter-
masuk juga mengenai pengadaan
obat dan pelayanan kesehatan.
Dan, sebagai salah satu syaratnya
plrskesmas harus sudah terbebas
dari segala izin termasuk juga izin
mendirikan bangunan (IMB).

Kenyataannya, hingga saat ini,
dari I 1 puskesmas yang ada di Kota
Denpasar temyata semuanya be-
lum mengantongi izin operasional.
Padahal Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia telah men-
gultimatum semua daerah yang
diatur dalam Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor 75 Tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyamkat (Puskesmas) s
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puskesmas yang belum mengantongi IMB.
"Kalau ternyata ada puskesmas yang

belum mengantongi IMB, ini contoh
yang tidak baik kepada masyarakat.
Memang secara aturan tidak diwajibkan
gedung pemerintah untuk dipungut
retribusi IMB; tet4pi wajib gedung pe-
merintah memiliki IMB. Dan, izin oper-
asional harus segera diurus pemerintah
Kota Denpasar," tegasnya.

Kekecewaan, itu pun diungkapkan ang-
gota DPRD Kota Denpasar Wayan Mariana
Wandhira yang juga wakil DPRD Kota
Denpasar. Ia menilai selama ini tidak ada

, inisiasi Pemerintah Kota Denpasar dalam
memaksimalkan p.layanan kepada mas-
yarakat. 'Apalagi ini pelayanan kesehatan
yang memang merupakan pelayanan
kepada masyarakati' ujarnya.

Ia juga sangat menyayangkan jika mas-
alah izin saja sampai sekarang belum bisa
diurus padahal tugas pemerintah sendiri
adalah melayani. "lni kan patut diduga

selama ini pemerintah lalai," pungkasnya.
Dikonfirmasi kembali, Kepala Dinas

Kesehatan Kota Denpasar Luh Sri
Armini mengatakan bahwa seluruh
puskesmas di Denpasar sudah men-
gantongi IMB. "Kalau IMB sudah ada
di ll puskesmas yang ada di Kota
Denpasar. Untuk izin operasinal di
Denpasar sudah menyiapkan. Karena
tahun 2016 diharapkan sudah ada izin
operasional," jelasnya.
Menurut Armini, sebelum terbitnya

Permenkes 7 5 /2014, maupun terbitnya
Permenkes 19 /2014, puskesmas cukup
didaftarkan di Kemenkes RI dan diberikan
tanda registrasi puskesmas. "Biasanya
setelah dapat tanda registrasi, puskesmas
sudah bisa beroprasi di seluruh Indonesia.
Bukan di Denpasar saja," jelasnya singkat.
Terkait izin operasional sendiri dalam
Permenkes 7 5 /20t4 dijabarkan dalam
pasal 26-28 Bab V tentang Perizinan dan
Registrasi. (hen/yes)

Ini Contoh Buruk
dari Pemerintah
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per Maret 2016 mendatang harus sudah
mlingantongi semua izin untuk menjadi
unit pelayan kesehatan secara mandiri.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang
anggota DPRD Kota DenpasarAA Susru-
ta Ngurah Putra berang dengan adanya
kabar mengejutkan tersebut. Apalagi
2016 menjadi kewajiban pemerintah
untuk mengurus iZin operasional dan
salah saJu syaratnya harus puskesmas
yang bepangkutan mengantongi IMB.
"Kenapa baru terlihat persoalan ini? Apa
yang terjadi sebenarnya? Apa selama ini
masyarakat dibohongi?" tanyanya, saat
ditemul, kem arin (27 / 9).

Susruta mengatakan bahwa pemerintah
Kota Denpasar sendiri telah lalai dalam
hal pelayanan. Menurutnya, sudah kewa-
jiban pemerintah untuk segera mengurus
izin operasional maupun IMB jika ada
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DokingRoro
BengkakfadiRp 2M
Hari Ini
Diberangka&an
Menuju Surabaya

SEMARAPURA - Kapal Mo-
tor Penumpang (KMP) Nusa
faya Abadi atau Roro akan
melakukan ngedok. Doking
akan dilakukan di Suraba-
ya. Hanya saja yang cukup
mencega.ngkan karena biaya
doking yang mengalami pem-
bengkakan cukup besar. Yakni,
mencapai Rp 2,01 miliar. Ini
mengalami kenaikan cukup
besar dari tahun Jalu yang
besaranya sekitar Rp I miliar.
Menurut Kepala Dinas

Perhubungan dan Informa-
si (Kadishubinfo) Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab)
Klungkung Nengah Sukasta,
pembengkakan ini terjadi kare-
na adanya penambahan item
pekerjaaq*$tsiasa kapal sudah
tua (Kapal Roro, Red) biaya
perawatannya cukup mahali'
ujarnya. Sementara doking
akan dilakukan di Surabaya
oleh PT Yoshinori. Perusahan
ini merupakan pemenang
tender dan juga merupakan
pemenang tender tahun lalu.

Roro akan bertolak ke Sura-
baya hari ini. Doking akan
dilakukan sampai 7 November
mendatang. Selama tidak ada
kapal Roro, penyeberangan
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Biasa kapal sudah
tua (Kapal Roro, Red)
biaya perawatannya

cu_kup m-ahal."
NENGAH SUKASTA

Kadishubinfo Pemkab Klungkung

kembali akan dilayani penye-
berangan tradisional. Kare-
na Pemkab Klungkung tidak
menyiapkan kapal pengganti
untuk roro selama doking. Se-
belumnya memang sempat ada
kapal Inerie yang beroperasi
melayani Nusa Penida-Padang
Bai. Namun sekqlang ini sudah

tidak ada lagi.
Untuk itu, Sukasta mengaku

sudah melakukan sosialisasi
dan meminta masyarakat un-
tuk kembali ke penyeberangan
tradisional yang ada. Sejauh ini
diakui tidak ada kendala yang
berarti terkait penyeberangan
ke Nusa Penida selama Roro
melakoni doking.

Sementara itu untuk meng-
hindari pgnumpukan angku-
tan penumpang dari Padang
Bai.Nusa Penida, Roro sempat
melayani extra triP dari 25
sampai 27 September kemarin.
Hal ini diakui Kabid Angkutan
Dishubminfo I Dewa Made
Sutarta. Doking sendiri akan
dilaksanakan selama 40 hari.

Sementara itu sfkalipun
kapal pengganti tidak ada, na-
mun kapal khusus pengangkut
bahan bakar minyak (BBM)
untuk stasiun pengisian ba-
han bakar umum (SPBU) di
Nusa Penida tetap ada. Kepala
UPT PenyeberangBn Nusa
Penida I Dewa Ggde Agus
Swama Hendra me4gatakanr
dokingnya Roro tidak akan
mengganggu penyeberangan
ke Nusa Penida. ferlebih
sekarang ini penye[erangan
ke Nusa Penida ada dari berb-
agai jenis, seperti boat cepat
dan perahu tradisional. Se-
lama doking dilakulan tidak
ada pelayanan penyeberan-
gan dengan Roro. (tta/djo)
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moda transportasi masal
ke seluruh Bali.

Pengelolaan terminal di Bali
rupanya tak sebanding dengan

cost yang digelontor membangun
sarana transportasi masal ini. Berat

d[ongkos, hasilnya sangat minim.
Bagaimana nasibnya kini?

FAKTA menunjukkan, sejumlah terminal
- di Bali kondisinya kini terbengkalai' Len-

gang dan tak terawat. Tak berfungsi
. sebagaimana mestinYa n
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Kendaraan Pribadi Tak

Terkendali, Pemerintah Tekor

Baca di Halaman 22

minimnya penumpang yang

menggunakan jasa angkutan umum.

Kepemilikan kendaraan

. Perlu

lungsi menjadi Pasar
Tumpah dan Pasar
Senggol
* Pungutan retribusi di

stop lantaran tak ada
kendaraan umum masuk.

berkelas.

" 
Menggandeng Pasar

Tradisional untuk
tingkatkan layanan arus

be{uahn @gang musiman karcna angkot sudah tak laku.
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jayanya, terminal ini meniadi
pen ghubung utamc transponasi
dari Singaraja ke Denpasar.

Begitu iuga dengan Terminal
Banyuasri serta Termina.l Seririt.
Terminal Seririt kini sudah beralih
frmgsi. Sejak Pasar Seridt terbakar
setahun silam, Terminal Seririt
kini menjadi pasar darurat. Se-
mentara Terminal Baryuasri tiap
malam dijadikan pasar nrmpah.

Ada pula Terminal Kampung
Tinpgi yang sudah lama tak lagi
beroperasi. Kini asetnva sudah
beralih fungsi menjadi paqar
tumpah. Terminal Kampufig
Tinggi tak lagi dikelola Dinai
Perhubungan,"Buleleng. Aset
terminal itu sudah beralih ke
Badan Pengelola Keuangan dan
AsetDaerah (BPKAD) Buleleng,
dan kini jadi pasar senggol.

Kepala Dinas perhubungan
Buleleng Gede GunawanAppun
tak menampik bahwa pengblo-
laan terminal Kampung Tinggi
kini relah beralih. ferminal sel-
uas 1.350 meter persegi itu telah
diserahkan pada t5 Iuli 2014 lalu
kepada selcetariat daerah.

Men u rut Gunawan, tingginya
pengguna angkutan pribacli,
menyebabkan angkutan umum
kehilangan pamornya. 1'Ban-
yaknya kepemilikan sepeda
motor dan kendaraan pribadi,

-Meski tak merinci sejakkapan
clua terminal iru sepi penump-
ang, Kepala Dinas perhubun_
gan dan Pemadam Kebakaran
Karangasem, I Wayan Sutapa,
menegaskan, masyarakat mulai

Kredit ndaraan
Mudah,An

Ditingg
ryk
al

Kendaraan umum lebih ban-
yak ngetem di pinggirjalan raya
menunggu penumpang dan
ogah masuk terminal. Bahkan
telminal terbesar pun nasibnya
merana. Akibatnya, terminal
sepi dan tak dapat memungut
rqfribusi unnrk kas daerah.

Fpp$, tcrminal di Kabupaten
Bt0eleng. Kini terminal su-
ddh mati suri. Beberapa sudah
bfralih fungsi. Tata kelolanya
pgn tat maksimal. Ada enam
tcJninal yang dikelola Dinas
Pfthubungan Buleleng, dari
s{belumnya tujuh terminal.
Ya*ni, Terminal Bany.uasri dan
Tg{thinal Seririt yang dibangun
tffiun 1970, I'erminal penaru-
k$yang dibangun tahun 1991,
lefrninal Sukasada yang diba-
ngun tahun 1993, dan terakhir
Tqirnirral Cargo yang dibangun
pada tahun 2002.

Belasan tahun berlalu, kini ter-
nlinal rata-rata sudah mati suri.
Il*lagi menjadi urat nadr trans-
poft asi rvarga di Singaraja Termi-
nq,l Sukasada misalnya. Takban-
1 Ak angkutan antar kora dalam
prwinsi (AKDP) yang beroper-
asq Iangankan AKDf;, angkutan
k0ta pun jarang. Pada masa

Gunawan yang ditemui di,
g kerjanya, Rabu (2319).

ngaruh besar pada
modafransportasi

penumpang umum,"

begitu, Dinasperhubun-

pendapatanasli

'apa aset terminal harus

terminal Sukasada dan
inal Banyuasri. Itu masih

ogah baik bus, atau angku-
setelah semakin

syarat pembelian

Buleleng masih optimistis
inal bisa menjadi salah satu tan

mu
(PAD) di 

-Buleleng. 
Sejak

201 I lalu, realisasiplDdan bisa
selalu diatas target

y4 Gunawan men- yang

inventarisasikemba- kab
dua

raan pribadi. Misalnva,
licicil, juga dengan uang
atau DP (down payment)

murah.
sepi penumpang pem-

m, tetap merawat
itu. Terbukti; pe-

alih fungsi. 'Ada beberapa
g harus kami limpahkan,

gan adanya Undang-Un-
g RI Nomor 23 tahun 2004,

merintah mengucurka; ;;;
garan Rp lB0 juta, untuk biaya
rehab Terminal Subagan, tahun
ini. Pemerintah berkomitmen
mempertahankan Terminal
Subagan, lantaran ada wacana,
'moda transportasi Sarbagita,
yang saat ini sudah menyasar
Denpasar, Badung, Tabanan,
dan Gianya4, bakal merembet ke
Karangasem, tahun 2017, men-
datang. "sekarang sudah mulai
masuk Gianyar. Tahun depan
Klungkung, lanjut Karan gasem.
Kalau itu jadi, kan bisa pakai
Termhal Subaganj' sebut Sutapa.

Dia rnenyebu&an, setiap hari
rata-rata empat armada bus,

si, mengakibatkan angkutan
umlrm, menjadi tersingkir. Ada
drrq terminal yang dikelola pe-
mefintah. Yakni terminal ang-
ktrtdnpedesaan di sebelah barit
Pashr Amlapura Timur, serra
terminal Subagan. Keduanya
terlninal tipe C.

\ _--|
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i koordinasikan secara in-
ke provinsij' kata Gunawan.
Karangasem juga tak ka-
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pukrl 04.00, pukul 09.00 sudah
sepi, bagaimana mau dapat
lanyaka tegas mantan fepila
Bagian Tllta pemerintifi an,ltu.

, Selain sepi penumpang,
ternyata Terminal Subagan,
yang dibangun di lahan se[itar
2 hektare tahun 2001, itu masih
menyisakan utang. Besarannya
mencapai Rp 525 juta Kata Suta_
pa, saat pembangunan terminal
yang menghabiskan sekitar Rp 3
milia4, uangaya merupakan ha_
sil pinjaman BuIp (Eali Ilrban
lnfrastructure proj ect).,,Iya, ter_
mhd itu masih ngutang.Ba$an
Keuangan membayar rp 25 juta
per tahun," pungkas Sutapa.
Di Kabupaten Tabanan ter_

dapat tiga terminal. yalad Termi_
nal Kediri, .Terminal Thakilang
dan Terminal pesiapan. Gedun!
kantor terminal Kediri dibangun
pada tahun 1g99, gedungkaritor
terminal Tuakilang dibangun
tahun 2000, dan Terminal pe_
siapan asetnya adalah milik
Pemerintah provinsi Bali.

Menurutnya, adanya pasar di
terminal bukanlah suatu mas_
alah. Malahan, konsep terminal
modem seperti di Negara_neg_
ara maju adalah terminal yg
memiliki lebih dari satu funfsi
alias tidak hanya berfungsi Je_
bagai terminal. "Contohnya
terminal dengan apartemen dan

mal seperti di maju dan. BlokMdilakarta. tersebut
biasa disebut Mi, Land Use

Kepala Seksi Tr

I malah
," terang

Perhubungan
I Dinas
I Gusti

L adalah

dimana fungsi
akansemakinn

Ba-gus Satriyadi.
Yangmenjadir{

apabila fungsi ter

pasar dikarenakan I
Mulaidariminimnva
yarakat meng4naica

u"t.,- ll-uiyu op"rurio'ur
terminal menjadi Sajah satu
laktor rerminal juga dijadikan
pasar. "Selain itu juga untuk
memberdayakan pel ekono_
mian masyarakati, imbuhnva.

Di kabupaten Bangli rnisalnya
yang hanya memiliki satu termi_
nal.juga tidak beroperasi dengan
baik Kepala Dinas perhrrbun[an
Itubupaten Bangli yatari f lede Ar_
tha mengalcri terminal di Bangli
sedang terbengkalai kegunaann _

ya. Akibat hal tersebut, beberapa
pedagangmemanfaatkan rebaCai
tempat untuk menjajakar barang
jualannya "saat inidiiadikan teml
pat beiualan, karenapaAxtempat
mereka berjualan masih dalam
tahap perbaikani laniutnva.

Sedang Iembrana siat ini
memiliki tiga unit terminal.
Terminal Negara Terminal Gili_
manukdan Terminal Kargo. Ter_
minal Kota Negara merupakan
yang terUa dari ketiga terminal
tersebut. IMenurut KJpala Dinas
Perhububngan, Komunikasi
dan Informatika ( Hubkominfo )
Iembrana, I Gusti Ngurah Bagui
Putra Riyadi. Dari kitiea termi_
nal lersebut hanya Tirminal
Gi.limanuk dan Terminal Kargo
yang dikelola sesuai perunru_
kannya. (eka prasetya/kadek
mertawan/zulfika rahmani
donatus openg/rid)

hit-
angdanberubah adifungsi

"Olehse-lain contohnva
babinrlahtungsi harus
tetap ada dan

Satiyadi
terminal yang ben

kuf.-St
menjadi
ryak hal.
natmas-

utnum, mudah dan urahnya
mendapatkan priba-
di, perencanaan
@erubahanland
memperhatikan
tasi yang ddak bisa
dari lsnd use int hing-
ga ke kondisi sosial,
dan budaya menjadi
menurun hingga bei
ftrngsi termina.l.

tidak

Sementara itu, Kepa.la Dinas
Perhubungan Kabultaten Ta_
banan, I Made Agus Hartawi_
guna menambahkan, terminal
di.Tabanan yang berfungsi
seDagar pasar adalah di ter_
minal Pesiapan. Merturutnya

t_
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