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TOL - Kend,araan di otas Tol Bali Mond.

Tol Bali dara MerLfg

MasyilrL LtTombok
Rp 3 Mili r Per Bulan

Menurutnya, pemba-
yaran rrtang yang masih
kurang itu saat ini ditalangi
pemegang saham dari Pe-
merintah Provinsi Bali dan
Pemkab Badung yang men-
guasai 30% saham. "Arti-
nya masyarakat Bali juga
sekarang ikut nombok,"
imbuhnya.

Pemtrangunan jalan be-
bas harnbatan pertama di
Indonesia yang dibangun di
atas perairan itu menelan

ar
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rata ke{rdaraan yang mela-
lui tol flertama di atas laut
yang dilangun anak negeri
itu barri 43 ribu.

"Mapih jauh dari
perkira{n, masih susah ini
dan me{ugi," kata Akhmad
Tito. (airt)
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Denpasar (Bali Post) -
PT Jasamarga Bali Tol meng{la

bulan, soalnya pendapatanjalap Ibulan, soalnya pendapatan jalan
bulan kami harus membayar RP 13
bayar Rp 10 miliar," kata Direk{u
Karim di Denpasar, Jumat (30/10)
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