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BupatiArtha:.
Proyek

Jangan Sekadilr
Rampung

Negara (Bali Post) -
Realisasi :r::eri .. r. 1:'oyek cliharapkan bukan

sekadar tutn, r;, uetapi jurg.r berkualitas. Termasuk
pengaspalan jalan di gang-gang kelurahan yang
memasuki pengujung tahun ini sudah rampung 85
persen. Hal tersebut ditegaskan Bupati Jembrana I
Putu Artha saat melakukan pengecekan ke'sejum-
lah proyek yang tengah dikerjakan, Minggu (18/10)
kemarin.

Bupati Artha dengan ber-
sepeda menyusuri jalan-jalan
gang yang sedang dikerjakan
di Kelurahan Loloan Barat
dan Loloan Timur. Sejumlah
jalan gang di dua kelurahan
tersebut kini sedang dilakukan
proyek pengaspalan hotmix.
Bupati mengaku sengaja meli-
hat langsung realisasi penger-
jaan proyek guna mengetahui
kualitas pengerjaan.

Selain itu Bupati juga
mengecek langsung potensi
gang-gang kelurahan yang
layak untuk dihotmix dalam
perencanaan tahun anggaran
berikutnya. Bupati juga mem-
inta kepada masyarakat ikut
mengawasi pengerjaan proyek
di lapangan dan melaporkan
apabila terjadi penyimpangan
serta kualitas pengerjaan yang
tidak sesuai standar.

"Saya minta tidak hanya
sekadar selesai, tapi juga

berkualitas sehingga memuas-
kan masyarakat yang meng-
gunakannya," tandas Bupati.

Di sisi lain, Kepala Dinas
PU Jembrana I Gusti Putu
Mertadana didampingi Kabid
Cipta Karya Ketut Antara
mengatakan program pen-
gasplan gang di 10 kelurahan
sudah 85 persen rampung
sejak pengusulan pertama
kali tahun 2013. Ditargetkan
program yang dianggarkan
dari APBD Jembrana sebesar
Rp 11 miliar ini awal tahun
depan bisa tuntas.

Menurutnya hingga tahun
ini sudah ada 385 gang kelu-
rahan diperbaiki. Baik jalan
gang lebar dua meter dengan
hotmik maupun jalan beton
untuk gang yang lebarnya
kurang dari dua meter. Jalan
gang yang padat rumah warga
dan jalurfasfitas umum men-
jadi prioritas. (kmb26)
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Lagi, Bangunan Wis ata

di Pantai Keramas

Diduga Tak Berizin
Gianyar (Bali Post) -

Bibir _pantai sepertinya selalu menjadi incaran
p_engusaha_untuk mendirikan akomodaii pariwisata.
4eski sebelumnya sudah ada satu restora-n di pantai
Keramas _ya_lg dipastikan tidak mengantongi izi;,
dan sudah ditutup izin ope,rasinya oleh S"ti"f-iF
Gianyar beberapa waktu lalu, kini kembali t'erlitrat
p_embangunan tengah berlangsung di bibir pantai
Keramas, Blahbatuh, Gianyar. Berdasarkan pan_
tauan Bali Post, Minggg (18/f0) kemarin, nanipak
g_ejumlah akomodasi ryiqala di sepanjarrg fa;tai
Keramas b9_rdr1i t!"tg bibir pantai.

Diketahui sejumlah restau-
ran dan vila tersebut sudah
mengantongi izin, karena bediri
sebelum tergerus abrasi. Meski
sebelumnya sudah ada satu
restauran di Pantai Keramas
)'ang dipastikan tidak mengan-
tongi izin, dan sudah ditutup
rzin operasinya oleh Satpol PP
Gianyar beberapa waktu lalu.
Kini di Pantai Keramas, Desa
Keramas kembali dibaneun
satu akomodasi yang ber-ada
sangat dekat dengan bibir pan-
tai. Di lokasi tersebutjuga ter-
lihat belasan buruh bansunan
lang sedang beke{a. Delwan
ombak pun terlihat dengan jelas
dari bangunan yang sedang
dalam pengerjaan tersebut,
sebab jarak bangunan dengan
bibir pantai kurang lebih hanya
20 meter.

, Sementara di sebelah barat
can alomodasi yang sedang da_
ram.pengerjaan tersebut. sudah
p9T-.dqljun vila menghadap
ke Pantai Keramas. Namun di_

-mat 
dari,bentuk bangrrnannya.

vua tersebut didugajuga belum
rampung.

Kepala Satuan polisi pa_

ffiff""JX'#J#ffi:ffi*
mengenai adanya bangunan
aKomodasr yang sedang dalam
pengeqaan di pinggripantai
lteramas ini. mengaku akan

melakukan pengecekan, Senin
(19/10) hari ini. "Besok (Senin
(19/10) ini. red) kami turun,
kayaknya sih belum ry.re4gan-
tongi izin," katanya dalam-per-
cakapan telepon kemarin.

Gede Daging menambah-
kan. hari ini jajarannya juga
berencana kembali mendatansi
lokasi pembangunan vila di
Tukad Pinda. Banjar pinda,
Desa Saba, Blahbatuh Gian-
yar. Sebab sejak dijatuhi Surat
Peringatan pertama beberapa
waktu lalu, pembangunan a[o-
modasi yang sampai mengurug
sqbengah badan sungai tersebut,

hingga kini pihak vrla belum
memenuhi panggilan ke kantor
Satpol PP Gianyar. ,Termasuk
yang ngurug sempadan sungai
rtu juga belum menghadap. Ee_
sok (hari ini - red) kimi daiangr
hgr," uJarnya.

Selain sejumlah akomo_
dasi di Pantai Keramas, di
sep.qnjalS nqntai Gianyar yang
me_liputi wilayah Keiamatan
Sukawati. Blahbatuh dan Kota
Gianyar terdapat belasan ho-
tel. vila dan restaurarr yang
su.dah berdiri mepet dengan
brbrr pantai. Dominan dari
deretan akomodasi tersebut
sudah mengantongi izin karena
berdiri sebelum derasnya geru_
san abrasi di kawasanpantar_
pantai tersebut. (kmb35)
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Optimalisasi Jaringan lrigasi t
Tahun20l6,Pu V

Usulkan Rp 5 Miliar
Gianyar (Bali Post) -

Kualitas saluran irigasi menjadi bagian penting dalam
peningkatan sektor pertanian. Untuk itu, tahun ZOtO pem-
kab Gianyar masih tetap fokus pada program pembangunan
d_an peningkatan jaringan irigasi. HaI itu diungkipkan
Kepala- Dinas Pekerjaan lJmum Kabupaten Gianyai Ida
B-agus Sudewa,IVlinggg (18/10) kemarin. Menurut piia yang
akrab disapa Gus Sudewa ini, terdapat 17 daerih irigasi
yang menja4i kewenangan tingkat kabupaten. Dalam pen-
anganan, pihalnyq melakukannya secara bertahap di mana
tahun ini total alokasi dana APBD yang digrinakin untuk
optimalisasi jaringan irigasi adalah senilai Rp b,6 miliar.

Unluk tahun 2016, pihaknya kembali menSustrlian 6n**^-
ran se.kitar Rp 5 miliar untuk program optimalisasi jaringan
irigasi. Anggaran tersebut, menurut rencana dizunakan baik
untuk pembangunan baru, peningkatan dan pemeliharaan
jaringan yigasi. "Baru itu dalam artian dulunya mungkin
saluran irigasinya tanah, sekarang kita akin buatlan
permanen," kata Gus Sudewa. Dikatakannya anggaran itu
relcananya diarahkan untuk peningkatanlari
di hampir semua kecamatan diKabupaten Gianyar. Nam-"un,
memang proyek nantinSra didominasi daerah hulu seperti
{i Xgcgryr.tan Tampaksiring dan Kecamatan Tegallaiang.
Pemkab Gianyar berharap program pembanguna"n dan p3-
nataan jaringan irigasi tersebut akan mampu meningkatl-an
kualitas p-engairan di Gianyar. Gus Sudewa meny-atakan,
nepprintah terus berup_aya memfasfitasi kebutuhan petani,
salah-satun_ya menya,ngkut kualitas jaringan irigasi. Dari hai
ini diharap\an gairah petani dalam mengembaigkan sektor
pertanian akan semaLin meningkat.

Lebih lanjut diungkppkannya, hampir semua proyek
peningkatan jaringan iriigasi di tahun ini telah terselesai-
kqq.latrun ini, total anggaran dari APBN, APBD Bali dan
APBD Gianyar mencapai Rp B0,Z miliar lebih.

Dana sebesar Rp 5,6 r4iliar dari APBD Gianyar diarahkan
g"t"k j9"i" kegiatan berupa optimalisasi pemeiiharaan rutin
$gn berkala 68 jaringan serta rehabilitasi-2b jaringan irigasi.
Kemudian,-yang sumbernya dari APBD Provinsi Balisekitai Rp
4,4 miliar digunalan untuk peningkatan tiga jaringan irigasi
lintas kabupaten yakni Gianyar dengan Bangli. Semeniara
pembangunan irigasi yang bersumber dariApBN senilai total
Rp 20,6 mitiar diarahkan untuk kegiatan peningkatan jaringan
rlisasl digqtaranya dikawasan DAS TukadAlung, DAS Tu[ad
Oos, D.dS Petanu dan DAS Tulad Pakerisan. (kmb25)
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