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Pembang

SINGARAJA, NusaBali
Dinas Koperasi Perda

Perindustrian Pemkab Bu
gaku kewalahan dalam menerir
pembangunan pasar desa. Ba
tidak, untuk memenuhi puluhan
vitalisasi pasar tradisioal yang a

ini, masih terkendala masalah a
yang masih minim. Akibatnya
aiuan tersebut harus masuk dr

karena anggarannya belum ada. I
juga sedang melobi untuk mend;
jumlah anggaran yang lebih ban
ujar Kepala Didkopdagrin Bu

butkan secara pasti
berapa jumlah ang-
garan dan ajuan

, dari desa apa saja
| )rrng akan direal-
i isasikan tahun 2016isasikan tahun 2016

mendatang. "Belum
berani saya pasti-'
kan, karena belumkan, karena belum
ada kepastian, ka-
rena anggarannya
cukup besar, kami
sedang lobi, sabar
dultr," tegasnya.

Namun Arnika

tuan rea,liasa-
r

20 1 6, masih memprioritr
diantara desa-desa y'ar
Sementara untuk realisa
pasar desa tahun ini, su,
tus persen. Diantaranya

desa tahun
kebutuhan
ngajukan.
rbangunan

Bengkel dan Munduk.
Tiga pasar desa te mem,akan

anggaran total sekitra Rp 1, 6 miliar.
Masing-masing,Rp 267 iuta untuk pasar
desa Munduk, Rp 199 iuta untuk pasar
desa Bengkel dan Rp 1,4 Miliar untuk
pasar desa Gerokgak.

Seme4tara dengan anggaran )rang
masih terbatas, Arnika mengatakan'
realisasi pembangunan pasar clesa
akan dilakukan secara bertahap. Ia pun
berharap, dengan adanya pasar desa diberharap, dengan adanya pasar desa di
masing-masing desa dapat meningkatkan
roda perokonomian masyarakat Bule-
leng. 6 k23
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kerusakan R,p

menunjukkafi

masalah pad; r

SekretariN [.ti
Dewa Made l[Lrt

Sutarta. Kon
tersebut sud
paket bus ke b u

Namun |qen

Biaya Sie

Kapal Rdr

SEMARAPURA, NusaBali
I Kapal Roro Nusa Jaya Abadi
(NfA) milik Pemkab Klungkurrg,
yang baru saja pulang dari dok-
ing, kini kenrbali mengalami
kerusakan. Akibatnya, kesiapan
kapal ini bisa beroperasi mq5ih
mengundang l.anda tannya.

Padahal, krpal ini digadang-
gadang menanggulangi luberan
penumpang yang diyakini me-
ningkat menyusul pujawali di .

Pura Penataran Ped, Nusa Peni-
da, Buda Cemeng Kelawu, Rabu
(1.1, / tt). Informasi di lapangan,
kerusakan teriadi pada pompa
gear box rrresin sebelah kanan
yang menyebabkan oli tak bisa
terpompa. Akibatnya, kapal tak
bisa maju- mundur. Padahal
Roro NJA ini baru saja selesai
doking di Surabaya selama 40

dikontak, nart u
ban. Namr,rn
masal:rh pad;

sak suldah [i{i

Sutarta.
Kerusakan

ponenl porppFr
kapal fak !is;[

a

g1

laporBq
<kon{i{

ggu (8/11).
memerintafr-

ng dilaku\fn

r, karena
lu besar.
bisa di-

Roro NJA bisa

wa Sutartq,
r yang rusak
nasuk dalam
rena saat ltu
masih bagus.

tiba di
rusak.
NfAmasu{

isRp2

minfo Klung-
takberha-

masinyaterleit
NJA. Ponselnya
rda aktif, ketika
tidak ada jawa.

tian adarlya
dibenarkan

ran yang ru-
ke Surabaya,

ng" ujar Dewa

ti pada kom-
r, sehingga

.ju-mundur.:"

rya, mengm-
pang jelapg
nataran Ped,

;uki perairryr 
t

i," r.lcap De\4F,i
n yang rusd<
kirim dengah

{oking pada Senin, 28 Septem-
ler 2015. Doking dilakulian dl
9ufabaya, selama 40 hari.dengan
biaya Rp 2, 0ll miliar. Doking
tprsebut wajib dilakukan setia!
tahun untuk mengecek kondiii
kFpal.

- Di tempat terpisah I Wayan
Misna, salah seorang anggota
DPRD Klungkung, singat me-
nyayangkan rusaknya Roro NfA.
Padahal baru saja usai doking.
Ivtisna pun mempertanyakan
pposes doking yang menggunak-
af bersumber dari APBD. "Kok
bfru qsai doking sudah rusak;'
Kpsan4ya seperti awag-awagan "
pToEs,Misna, asal Nusa Penida.

Dia mengaku akan menan-
y4kan hbih jauh soal proses dok.
inp tersebut kareria menyangkut

. a,{eljgmkab dan kepentingan

m{syarakat. " Pasti kami akan
tadyakdn lagi," tegas Misna.

lSem$ntara karena mengalami
kerusaltan Roro NfA pun hanya
ngangg$r di Dermaga Nusa Peni-
dal Pad4hal, jild normal, kapal ini
hafus rirelayani penyeberangan
keiNus:i Penida lewat Pelabuhan
Pafl angbai, lhrangasem. Luberan
pehumpang dipastil<an memblu-
dtft karena jelang pujawCli di Pura
Pefrataran Pe4 Nusa Penida.

luntuk diketahui, Kapal Roro
NfA merupakan kapal bantuan
Gupernur Bali pada inasa Gu-
befnur Dewa Made Berata tahun
20p6. Bantuan kapal roro terse-
but untuk membantu pengang-
kufan barang ke Nusa Penida
dafi sebaliknya yang sebelumnya
terbatas hanya dengan sampan
dah boat. 6kl7
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i Pbriksa

bersama
Tabanan,

/ayan Sugii
BPK yang n
rgai daerah

menyambut
(9/1 1 ).

peme
lama yang
Meskipun,
tidak ada

mengapa Tr
iadi daerah

maupun
yang

BPK M
Pengg

tim BPK Perwakilan Bali di

TABANAN, NusaBati r
Badan Pemeriksa Keuangan. (BpfK) kr

Perwakilan Provinsi Bali menu"runkin tini nke Kabupaten Tabanan untuk melqkukan ;ke .Kabupaten Tabanan untuk melakukan
pemeriksaan dana desa. Distribusi dana
desa seperti diamanatkan Undanq-undano
Nomor 6 Tahun 201 5 tentang Desi di Kabu--
p-aten Tabanan mendekati Seratus persen.
Kabupaten Tabanan bersama Buleleno
menjadi kabr.p_aten pertama yang dapa-t
pemeriksaan BPK.

Ketua Tim Pengendali Teknis pemeriksa
BPK Penivakilan Provinsi Bali sekalious
pimpinan rombongan, Amri Lewa menla-
watr pertemuan dengan Peniabat Buoati
Tabanan Wayan Sugiada di k-antor buiati,
Senin (9/11). Sekkab Tabanan Nyoman
Wirna Ariwangsa bersama Asisten I Wavan
Yatnanadi, dan Asisten lll Made Sukada.
Inspektur Gede Urip Gunawan, Kepala
BPMPD Gusti Ngurah Supanii serta Kdbaq
Keuangan Wayan Arimbawa lkut menvam--
but kedatangan tim dari BPK.

Inspektur Tabanan, I Gede Urip Gu-
nawan menjelaskqn, tim dari BPK'akan
melakukan pemeriksaan selama 35 hari.
"Dan, kegiatannya dimulai sejak Senin ini,"
jelasnya. Sementafa itu, penjabat &rpati

Edisi : 9"\af4 , lo trbv ?oti^

,^Jlenurutnya, sebelum berlakunva Un_
:.a. 

j'_q-ynd,ans. Desa, pemr<ao il6irij|

el'ffiffii:l,lffi$frifr:ififfi
l1f-ggi:. se;l un ini-iJirsasinya
,."?.iilfl-!9 persen.. Sisanya ini
::yler:el.lalus sudah tereaiisasi.
tngrngat akhir tahun sudah semakin
3^199ry?k hari ray_a, kami berharJp
:saan Ini,berjalan efektif. paling tid-[(:?fn €fektif bertangsung selama

ujqr I ryq.
rl1r3llt, Amri Lewa berharap,
peme. riksaan yang dilakukjn
ii4_,!6: xru!'s sR s$iJ,:i i

L..c

Dana Desa

ffii;:Jtii'

dari
arasan
Buleleng

hegiatan
pihaknya
leading sc

yang,d.iterima Oesa, oin oipai;' ;ti,? #;saja," bebernya. Dia juga mengungkapkln
oanwa tidak 

?..9a alala-n knusus riengapiraDanan dipilih sebaoai naaran ^64^*^
oud dtasan Knusus mengapara_Danan dipilih sebagai oaeran pertamayang diperiksan selai-n eurereng."i;il;il

ora memperkirakan, Tabanan dai Brrtcroi^

yan_g otpenksan selain Buleleng.,Nil;;
oernemperkirakan, Tabanan oan ellei;jnb'
iTg,ll lgjl:1ls-lglg. !a 1q,oes9 yang cukufl
ffe{ rydiiffii'ri,i',i firliif, l:l'fHil:Boesanya yang bergitu oesai. taizi,-""-"

; wilayah dan
besar. @k21
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SINGAMIA, NusaBali
Rencana Induk Pengernbaneaf fhtp)

Pelabuhan Celukan BaWang, i:;ilasi
(10/11) hari ini dibahas oleh Dir[,*brar
fenderal (Ditjen) Perhubungan l,duiil Ke-
menhub. Pemkab Buleleng yang l<{r} ai-
undang dalam pembahasan tersebI t1{!tatr
menyiapkan opsi penganran pemba [, g{nan
di wilayah Celukan Bawang, Kec.[nf$tan
Gerogak. I I X

Opsi tersebut berupa perda ffiRW
Provinsi dan Kabupaten. "lntinIai [<ita
hanya ingin RIP itu mengacu padif f$rda
RTRW" ujar Kadis Perhubungan Kal'{rrf}ten
Buleleng I Gede Gunawan AP, yang d | <[[rfir-
masi sebelum bertolak ke Bogor - [ei{pat
pertemuan Senin (9/11). ; ll

Dalam pertbmuan Selasa hari in [i[be-
lumnya disebut SeninJ, Pernkab B'ulel]eng
mengutus Kadis Perhubungan Gupraiivan
dan Kepala Bappeda Buleleng I Cbae
Dharmaja untuk menyampaika[, dpsi
dalam pembahasan RIP tersebut. difi;en
Perhubungan Laut juga mengundan,[ l)frnas
Perhubungan dan Bappeda Provins: J{am
pertemuan tersebut, termasuk darl 11ftak
Pelindo lll Surabaya cabang Pelafrrlr[ran
Celukan Bawang dan Kesyahbari lflf.an
dan Otoritas Pelabuhan (KSOB) C[lfftan
Bawang. I I

Kadis Perhubungan Gunawan mt{ r}[ta-
kan, sesuai Perda RTRW bahwa pela{lr{rfran
Celukan Bawang dimanfaatkan f rfrfuk
pelabuhan orang dan bong[ar muBt. l[a-
rena itu, rencaqa pembangqpan der rffiga
curah cair di Pelabuhan Bulel$ng, di:l r![ap
tidak susuai dengan Perda RTRW 'K{mi

Har5r.4 saja pertemuap yang akan berlang-
sung Selasa hari ini, bukan pertemuan yang
bersifaf {inal. "Kementerian Perhubungai
pasti ptrnya pandangan tersendiri, dan"itu
perlu ltami sampaikan kepada pimpinan
dulu. Kami ingin pemahaman yang sama
masalah ini. Itu yang utapa. Ketika pemaha-
man sama, nanti kan sanfa-sama membahas.
Mutlak nanti dari Kesyahbandaran melaku-
kan ekrydse di depan pimpinan daerah," kata
Gunawan lagi.

Sementara Kepala Badan Satpol pp
dan Linmas Buleleng, I Made Budi Astawa
kembali menegaskan, tudingan meminta
uang dibalik penghentian sementara
proyek dermaga curah cair tersebut tidak
mendasar. Justru. rudi+gan itu dianggap
sebagai pembunuhan khrakter.

"ltu fitnah, kalau ryrenrang ada data
seperti yang ditulis di, Koran, buktikan.
Saya ingin ta,hu orangirnya, kalau tidak
benar saya ingin lapoi' l<epolisi karena
telah mencemarkan nama baik pemerintah
dan saya selaku Kasat polpp," tegasnya.
Budi Apt4wa juga menegaskan, jika ada
salah s4tu anggotanya yang terbukti akan
menindak tegas sesuai dengan peraturan
yang ada. lGr k19

j uga belum megetanui, j eiis;;I; t';$;;
bongkar muat di dermaga curah c;[rri fta-
rena sampai saat ini belum ada keief riln,"terangnya. 
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nanti ltongkar mut

Karena mengacu padh-Perda yang ada,
bongkanmuat minyak dan olahan lainnya
itu berada di wilayah Karangasem. "Kaliu
yang di$raksud didallamnfia itu adalah
minyak ptau hasil ol{han lainnya, mari
sepakati$esuai Perda RTRW Provinsi Bali.

itu berada di wilavah
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Pemkpb B arap Kepastian

Status A$ibt Pemprov

diberikan kepada masyara
penggara{, sehingga ada p

Tabanan (Bali Post) -
Aset merupakan masal$.h vital

yang mendapat'perhatiar{ serius
pada saat pemeri-ksaan oleh tim
BPK RL Untuk memastikan
kelengkapan aset di Kabupaten
Tabanan, Ketua Tim Panstrs Aset
DPRD Provinsi Bali Wayan Gu-
nawan bersama tim dan KePala
Biro Aset Provinsi BaIi I Ketut

AN - Panriue
herja he Pam

dan 40 b

jelas Pen
Wayan S

Pihak
yrrng tel
Tabanan
yang jela
karona
haraan.
Iahyang
s:rat ini
pakai.
Tabanan

li
direalisa
kedata:
beri so

I

I
Bali Posvist

t DPRD Bali melaksonahan
Tabanan untuh memostihon

kerja sama yang jelas, kepastian
hukum, dan tertib administrasi
dalam pe4g{lolaan aset. fa ber-
harap adf sinkronisasl data
antara Pemkab Tabanan dan
Pemprov Bafi. (kmb28)

m
KUNJ

,kunjung
helengha
60 untuk
penggarapl uJarnya.

_ Menurrlrt _Gunawan, pe
Surat Izih Menggarap yz
diberikan kepada masyara

faatkan
srrnya

da hal pemeliharaan.

MuseumTanah,
r aset propinsi
ten bisa segera

oa.
berharap aset-aset
imanfaatkdn oleh

memiliki dtatus

6,8hektarsampai

mi b$rharap
pansus akan mem-
an manfaatl dlalam

penyelesaian masalah aset,"
tambahnya.

Sementara itu, Wayan Gu-
nawan mengungkapkan, asas-
asas pengelolaan aset antara
lain fungsional dan kepasatian
hukum. Dalam asas fungsional.
aset harus dimanfaatkan sesuai
fungsiny4. Sementara dalam
asas [<epaptian hukum. saat ini
masih ditlmukan konflik dengan
masyarakat seperti saling klaim
wilayah. "Mud4h-mudahan di
Tabahan tidak te,rjadi k6nflik,"
tegashya. Sementara yang ketiga
adaldh nilai aset meliputi nilai
trandaksi yang masih menjadi
suatu persoalan.

Tanah-tanah sawah di Kabu-
paten Tabanan cukup banyak di
garap oleh rnasyarakat. Namun,
kontribusi kepada provinsi untuk
ikut mendongkrak Pendapatan
AsIi Daerah (PAD) sangat kecil.
"Selafna it'ri pe,mbagian hasilnya

usnya masihlplnjam
karenanya, feinkab
rk',bisa menghrlggar-
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