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DENPASAR, NusaBali Provinsi Bal rlelalui ApBD rapat paripurna pengesa-

Rib*t-ribut soal usu- Induk 201h, h]erakhir tten- lah ndnpeiaA apbn liaut
lan penyertaan_modal tRp gan.l<orrrpr,r lll. penyertaan 20l6diGedung Dewan, Nrti
50 miiiar di PT Jami(an modal Rp 5( nliliariii akh- Mandala Deniasar. Rabu
Kredit Daerah (JdmkriFa) rrnya'drluf.,{kan dalam (4/ll),setelahKerudDpRD

,lil
BaliNyqman AdiWiryatama sebelumnya $.rfpat dito- dalam APBD Induk 2016.
dan Gubernur Made Mangku lak Fraksi PDI:' DPRD Bali, Hal itu terungkap dalam
Pastika ikut turun tangan. karena dianFgrp nyelo- laporan yang disampaikan
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Gubernur Pastika (kiri) saat rapat pa purna

"Sugawa Korry dan Made
Budastra berdebat sengit.
Akhirnya, ini diselesaikan
di level teratas, babe-babe
turun tahgan," ujar sumber
tersebut. Babe'babe vans di-
ma ksu d sumber tadi aditatr
Ketua Dewan Adi Wiryatama
dan Gubernur Mangku Pastika.
Karena turun Nangannya Ketua
Dewan dan Gubernur, akh-
irnya deal peoyertaan modal
Rp 50 mlliar di PT lamkrida
masuk APBD lnduk 2016.

Padahdl sehari sebelumnya,
Selasa (3/11), Sekda Provin-
Si Bali Tjokofda Ngurah Pe-
mayun sebagai Ketua Tim Ang-
garar Daerah sempat menel-
epon Ketua Pansus Ranperda
APBD Induk 2016 DPRD Bali,
Ketut Kariyasa Adnyana, serta
Sekretari5 Ko!nisi II DPRD Bali
Made Budastra. Tujuannya,
untuk nlenggolkan penyerta-
an modal Rp 50 miliar di PT

ran),I Made Ilu Sugawa
Korry meru I a pentora4
Golkaryang sf
gusulkan lya penyer.

miliar di PTtaan modal
Jamkrida APBD Induk

Made Budas-2016. Sedang[
tra adalah an6|
yang sebelun[r
keras masuktr
modal Rp Stl <e lam-

tak adakrida,
payung

SAME|JNOAN DANI flAL,AiiIAN I

Ketua Pansus Ranperda APBD
lnduk 2016 DPRD Bali dari
Fraksi PDI P, Ketut Kariyasa
Adnyana.

Selain penyampaian lapo-
ran oleh Ketua Pansus Ran-
perda APBD Induk 2016, da-
lam rapat paripurna di Gedung
Dewan, Rabu kemarin, juga ada
penyampaian Pansus Rencana
lnduk Pembangunan Pariwisa-
ta Bali 2015-2029 oleh Ketua
Pansus IWayan Rawan Atmaia
fdari Fraksi Golkar) dan pe-
nyampaian Pansus Pemberian
lnsentif - Kemudahan Penana-
man Modal oleh Ketua Pansus
I Gusti Putu Budiartha (dari
Fraksi PDIP).

Rapat paripurna pengesa-
han Ranperda APBD Induk
207.6 yang mengakomodasi
masuknya penyertaan modal
Rp 50 miliar ke PT Jamkrida
kemarin, dipimpin Iangsung
Ketua DPRD Bali Nyoman Adi
Wiryatama (Fraksi PDIP), di-
dampingi Wakil Ketua Dewan
Nyoman Sugawa Korry (Fraksi
colkar). ICB Alit Putra IFraksi
DemokratJ, dan Jro Komang
Swastika (Fraksi Gerindra).
selain Cubernur Bali Made
lV a ngku Pastika iuga hadir
Wagub Bali Ketut Sudikerta,
Sekda Provinsi Bali Tiokorda
Ngurah Pemayun, dan KaPolda
Bali Irjen Sugeng Priyanto.
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Jamkrida ini.
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Senrentara itu, Ketua Dewan
Adi.Wiryatama menbgaskan
tidak ada tarung praksi pDlp
vs Fraksi Golkar dalarp ter[<ait
pembahasan anggara]n dalam
prose$ penyertaan moflal R$ 50
miliardiJamkrida ini. "(alau di-
katalgn tarung jelas kami pDIp
yang Fqnang. fumlah ftami 24
orangldf DPRD Bali. T!pi, sodl
penyertaan modal di lhmkrida
ini, saya sudah panglil unsur

marin, Gubern
nyatakan tak
dengan atura
ertaan modal
PT Jamkrida.
tika, APBD I
mengakomod
modalRp 50
merupakan i rla Pimpinan Dewan. Sava ambily- sikap bahwa.lamkrida pentins

d. juga. Sebab, dari pen[iertaai
rn modal ini kita dapat deviden

proses penga
ertaan modal r

Sedangkan
(soal tafsir P di setiap tahun. Kan bagus itu,"

ly- tandas politisi senior PDIp ini
y: |:ltl,I"P"t Paripurnla, Rabu

mana harus
ertaan Modal
untuk tanam
miliar ke PT J

50 kemarin. Iata Mantan Bupati Tirbanan
Pastika, itu dua kali periode ini men-
"Yang ini (APl
adalah ibunya.
diributkan itu

6) egaskan, intinya penyertaan
modal Rp 50 miliar di Jam-
krida yang sempat membuat
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aturan;" kata Adi Wirvhrama.
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terpisah, Rabu kema

Soal kompromi d
sukkannya
Rp 50 miliar di PT fanli 75 itu beda-beda juga. {4emb-

ingungkan, apakah kith urusProvinsi Bali dal
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Pasar Seririt gera Ditenderkan,

Bakal Di ngkapi CCTV
dilapisi penyfngga dari kontruki kerangl<a

baja guna m(mperloat struktur
Namun ftmbangunan itu lebih mene-

kankan padal penapaan pedagang sanitasi
dan lainnya, terniaquk perrrbahan drainase
pembuangan ai; sdringga arcal pasar tidak
lagi terendanf air disaatmusim penghujan.
'Kita tidakm+lihatbentulola dulu, tapi per-
baikan nanti 4lan diikuti dengan penetapan
zona pedagarig ini pentingagar ada sirlarlasi
dan sanitasi yfng baikdi dalam pasan Nanti
juga drainas(nya kita atur, sehingga tidak
lagi merenda{n areal pasat''ungkap Bupati
Buleleng Putq Agus Suradnpn4 usai final-
isasi DED PasdrSeririt, Rabu (4/11) diruang
pertemuan K4ntor Bupati.

Dalam finhlisasi DED dihadiri Kepala

pastikan tender proyek itu perlangsung fulan

Dinas Koperagi Perdgangan Perindustirian

fDiskop$gferin), Ni Made Apilo, Direktur Utama Perusa-

haan Dadttf Fasar I Gede Pqtu Satwika Yadn],a, serta dari
pihakrelbmn PTTri Mira SFlfti.

Selain itu, Bupati Putu Agus juga menyebut, akes
keluar rt1azuk akan dikurarpgi dari yang ada sekarang.
Bagi Bufrti, dengan banya$ pinhl masuk, situasi paqr
meniadi rapan. "Napti kitN akad tutup beberap pintu
masuh kprena saya lihat te{lalu hanyak pintu masuk di
pasarSefirit, sehingga ini clkup rawan," irlrbuhnya,

Menurut Bupati, perbaika{ pasar Seririt akan dilalsana-
kan diawal tahun 2016. Karenh tender zudah bisa dilalarlcan
padabdan Desembertahun 2015. "Kita alanlalarkantender
lebih awaf sehingga diawal tallun 2016, pelariaan itu zudah
bisa dilalsanakanj' kata PutuAgus

Sementara Dirut PD Pasat I Gede Putu Satwilapdnya
menyebut setelah pCIar dipeft aiki, pihkanp akan meleng-
kapi pasaritu dengan kamerapengrntai di getiap sudutrya.
Selain itu, fidran air juga akan {itamball termasuk alatyang
bisa memTncarkan air ketika 4da Arpda bahaya kebakaran.
"lni kiu ufayakan nanti" sehi4gga ppsar Seririt nanti lebih
amaniteri4gnya.6kl9 ;__ttl

ll

SINGARIA, NusaBali , I'

Perbaikan Pasar Seririt, pasca terbal<ar buhn J{ i {1+Perbaikan Pasar Seririt, Sasca terbal<ar bul4n
lalu, dipastilcan dikerjakan diltahun 2016. PBrnl<ab

natain pedagang Pemkab Buleleng juga

CCfl lcrmera pengintai di setiap sudut;
Dalam Detail EngineerinEDesim (DED

baikan pasar Seririttidal
bentuk bangunan pasar

atas kondisi bangunan pasar. Hasil

2015 ini Diperkraka4pert|ilcn itu
hingga Rp 14 miliar lebih, DJlam per

nan masih sangat lmat menopang befa
perombakan total pada atap bangunqn,
yang digunakan sebagai rangka atap st
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