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Denpas

masih mengantongi $kitbr
kilometerjalan rusak. Hal ini
butuhkan biaya yang tidak se

perbailanjalan yang
rusak tersebut tidak I

anggaran sebesar Rp 496 mili
Dikatakan, total panjang

yang menjadi kewenangan
pasar yakni 486,084 Km. Dari
panjang jalan tersebut, masil
sepanjang 70,945 Km jalan
rrrsak. Sementara jalan yang c

kondisi baik sepanjang 26i
Km, dan kondisi sedaug sepa
146. 168 Km. Jalan-jalan yang
tersebut tersebar di empat ke(
tan di Denpasar.

'Untuk perbailan kite sud.at
kan anggaran 2016 sebesar R

skala prioritas. Sementafa urtul.

Kantong.i v
alan Rusak

miliar. Namun, karena
anggaran Dinas PU hanja mendapat
alo"k'asi tlqna sebesar Rp gr mil'iar
saja. De4gfn demikian lita memang
tidak bis4 melakukan perbaikan
total," ujadnya. Dengan londfsi ang-
garan yang kurang met
but, mengakibatkan

t€rse-
but. me,ngakibatkan y'enarlgana r-
jalan nis{k di Denpasar lu.mayan
lamban. Dfakui Dirgayasa. setrap ta-
hun din{s fU hanya bisa melaku}an
perbaikan jalan rusak sepanjang. l5
Km. 'Karena perbaikan jalan tidal
bisa secara sekaligus. maka kita
rancang perbaikan lecala bertrhap
dan ber$elanjutan," ujainya.

Icbih lanjut Dirgayasa mengata.
kan, Denpasar di tahun 2015 seiat
inya sangat beruntung karena se
jumtah jalan Nasional yang awalnya
dalam kondisr rusal mulai diperbaili
peneridtah pusat, seperti di jalan
Sesetan] Jalan Gatot Srlbroto, Jalan
Sutomo dan sejumlah jalan IarnnYa
Dengan perbai.kan-perbaikan terse-
but, kata dia, maka saat ini hampir
tidak adajalan Nasional di Denpasar
yang sedang dalam kondisi msak.

"Kond isi jalan nasrona I di
Denpasar untuk sadt ini total
sepanjang 5q,576 Kmi Dari total
tersebut, sepanjang 43.996 Km
dalam kondisi baik, sedangkan
sepanjang 6.580 Km dalam kondi-
sr sednng.' rambahnya. (|pb l2)
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Kabel Saluran Udara Tegaigan'
melintang perlu dibenahi. Naiiun.
cana pemindahan kabel dari titik r

k-e 3r{ barat, dan disambung ke t
oleh -PLN dengan warga Kanipung
gal tiga bulan ke depan. tepatnvi
itu masih kokoh rhelintang di atas ritu masih kokoh rhelintang ai atasjuga belum ada rencana plha[ ter
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Waktu tiga bulan bukan
yaktu singkat memindah-
kan kabel SUTT. Saat ini
terpasang dan hendak d.ibo_
ngkar. untuk_ disilangkan ke
aran barat dan disambung
kembali ke selatan. Itu dil
Iakukan untuk menghindari
perhntasan di atas pemuki-
man Kampung Barokah.'l'.un!" tidak sedikit biaya
digelontorkan untuk menun-
lq*r.l proyek listrik terbesar
dr ualr-yiing memakai bahan
bakar batu bara ini.
- Tokoh masyarakat Mu-
hammad Sadli. yang juga
tretua l,embaga pember_
dayaan^Masyarakat (LpM)
lJesa Celukan Bawang.
mengatakan sampai sejauh
ini belum ada rencana pe-
mindahan tower dan ka-bel

marin.
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n
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, dikonfrimasi
terpisah kan, ia ber-

rya
did

rg tinggi kata
menjadi penicu

sama t
lapanga

proses pemin- lajur a
SUTT dfta nanti

kedua tans. PlNdibel-
likitnya mlr$-kirak

butuh
hi

masangan fi
tower

b
u uvwcr l,strypllr-
yang beradh dikau warga. Mereka

watrr sisa waktu
titik I ukiman w

kabel itu
sulit dilaku-

n PLN. Did]lr*,u
rena biay4hffa
rncapai
illia r.

o
I

pat infor#dbi
lau PLN ffiCliada kompensasi karerla

kauel SLiTi tnt G".J
harus dipindahkin,"
pinta Sadli, Minsgu

mengaj
lke

, .Lvlrnggu
(8/11) ke- ,
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I
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TU Celuhsn Bawang mclintans di;';r":;;i:' Celuhsn Bawang m.elintang dari arah
w arg a Kampung B a roh ah, Di sa C eluhan

z

Pusat, untuk memindahkan
kabel kini," ucapnva.
__ Persoalan kabei SUTT di
Kampung Barokah ikut men_
Jadr perhatian Kapolres Bule-
lu"g ${_eP Harry Haryadi.
{epa{a Kapolda Bali Irjen pol
Llrs. Sugeng Priyanto. S.H.,
MA.. usai melakukan kuniun-
flr:t P:_+gla pembenta ngan
ka-bel SUTT harus dicarifan
sol.usi terbaik Jangan sam_pai menimbulkan teributan
dr masyafakat bawah.
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Gianyar (Bali Post) -

tak terkecuali df
Giranyar. Kerugia{

r-nendapat perh{tia

diungkapkan angfgc
IVDPRD Gianvar[.Ii
nadi, Minggu (8/1 1) kemz

Ratnadi mengbngka
masalah gagal-

hadapkan pada m{salaS.
di berbagai daerah. Peta

Menurut pdlitisiPDI-
solusi jangka panfang

di teng4h berbagal a

_ Salafrsatuupa$A

saat ini belum ada
intah. Padahal program i
kaitannya memberikan I
sudah ada asurairsi un

ingrn sgktor pertafrian te
pihaknya mengakuhkan b,
termasuk melakukAn kaiiz

'Kami akan koorf,inasiik
membiayai program itu.
dahulu. Tapi keinginan sr
digarap segera. supaya ti
pilkada-pilkada di masa

i Akibat Gagal Panedr 
1

n
i,

ni

n,
bkan berbagai faktor. Masalah
Terlebih lagi tahun ini di mana
sangat lama dan petani juga di-
Jan irigasi. 'Keke-ringan te"jlai
nyak yang {efugr," katanya.
pemerintah haru6 memikjrkan
mengatasi ler.bagai persoalian
ektor pertanfal. Salah satunva
lani. Para petani harus mendip-
l, agar merekb uampu bertahan
erhadap sektoi pertanian. i

diambil Per4kgb Gianyar, kata
iransi perta4ian. Menurutnj'a.
:rtanian yan! disubsidi pemfr-
nilainya-cukup strategis dalam

paya program semacam inibiba
mpai jadi komoditas politik saht
tang," tegasnya. (kmb25)
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ingin ada prograr{asu

subsidi pemerintahl para
menggarap lahannfa. JiJ
lami kerugian besS keti_k
adanya aswansi tefsebut,
karena kerugian bi$a
dan ragu lagi befive
sudah begini sang{tJah I
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Pemkaffi Siapkan

Gianyar (Bali Post) -
Dinas,Perhubungan, I

menggarap sistem transportasi
dinamakan Trans Harmoni. Se
sistem transportasi tersebut.'saa

n Komunikasi
(DishubihTokom) Kibup"t"tt Ci" r tengah fokus

ra rinci jumlah
nnya. Namundia

me ikan halte akan
n di dekat seko-

lah di tempat umum.
ng strategis se-

baga
Di

intasan bus.
skannya, Trans
i bakal menjadi

jalan-kan sistem transpor-
tasi tersebut. ',Nanti iaja
kalau sudah disetujui,"
katanva.

t e6itr tanlut diungkapkan_
nya, r_ rans Harmoni bertujuan
memberikan kenyamanar:

bagi masyarakat, khususnya
pelajar dalam menggunakan
tranportasi umum. Dalam
merealisasikannya, tidaklah
mudah. Berbagai kendala

ter4asuk pro dan kontra
di masyarakat terhadap
srstem ini selalu akan
bermunculan.

Menurutnya, untuk
membangun sistem trans-
portasi publik yang aman
dan nyaman tidak bisa
dilakukan dalam waktu
singkat. Dalam pengem-
banganny€ pun kemung-
kinan ada yang bakil
merasa keberatan.'Yang
namanya perubahan itu
kan tidak mudah, apalagi
nqengajak masyarakat
[nenggunakan tranpor-
tasi umum; Kita akan coba
dulu. Di arval pasti akan
sulit. Tapi mudah-mu-
dahan dalam tiga bulan,
setahun pengoperasiannya

_ brsa mendapat tempat di
hati masyarakat. Jadi kita
sangat membutuhkan dukun-
gan masyarakat untuk itu,"
ungkapnya. (kmb25)

pengadaan'sarana dan pr,
dan halte penunjarrg.

a
i:

i pelajar yang
ri pendukung
dilaksanakan

hususnya bus

knya juga qkan
annya dengan

umum lainnya,
ntuk menjangkau

asaran

Jadi, ti
dilayanl

ecamatan akan
unit bus. Guna

mendu operasional bus
sekolah

Kadishubinfokom Gianvar
Cotorda Gde Agusnawa, Minlgu
(&1 l)Iemarin mengungkapkaa
untuk tahap awal pemerin-
tah merrgalokasikan anggarsn
untuk bw dan halte dli APBD
Perubahan 2015. Khusus bus.
pemerintah memasang angga.
ran unhrkpengadaan sebany.ak
tujuh unit bus.'Sekarang masih
proses tender. Masing-masing
bus nilainya sekitaiBp 60d
juta," katanya. r- |

Aggsnawa mengatakhn, se- -

sudi instruksi bupati, ketujuh
unit bus tersebut akan disebar
di masing-masing kecamatan.

mensr
angkut
ter

"Unt
rnaln
ran.

k

ku[ sine:[gi
a menyang-
n angkutan

umum lel.n katanya.
' Semetr ra untuk halte,
esus"ai[,i idak menyebut-

opera-
ami sudah ada
ti tinggal hami
.n dengan piihak

ngkutan gratis
jar. Pemkab Gi

kan

siste
bagi

Bati posvded

Cokord,o Gd,b Agusnawa

anya n memberikan
subsid i pengoperasi-

sistem
trans iiniakanmul3i

i pada 2016 men-
wa sendiri

membeberkan

di
I anggaran yarrg
an untuk 6dn-
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