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statusnya t)

SINGA4AIA - Kualitas asp4
di Termifral penarukan, kirfir
semakin, memprihatinkaIr
saja. Sejqk pamornya mul4 i

meredup di tahun 2005 silanl
Terminal Penanrkan jaranp
difungsikan. Kini terrnina
itu berallh menjadi lokasi
transit kendaraarr angkutan, ;;
f:lTil ;iJuk 

nensanskut 
ll

Dari paptau an lawa potll
Radar Bali siang kemarin ll
aspal di Tgrminal penarukar: ll
i;,1{;5 J;L'"fr;',1;il'# j | |
suk, lambgng baratierminal, ll
serta jalur keluar terminal Il
menuju Ialpn Sam narulanei. ll
Ketika ditewati truk_trit< ll

material, qtamanya aenean ll
tonase be{ar, tak pelakis_ ll
pal .semakln rusak. Bant.ak
bagian di larnbung barar ter_
mina.l, aspql rak lagi nampak
dan bergarlri meniadi bitu
kerikil. pa{a musim peng_
hujan nantf, dikhawaiirkin
aspal kian r{sak dan berubah
menjadi ku$angan air.

terminal bisa diperbailii as-
palnya. "Kami priorita$kan
jalur yang memang s(ring
dilintasi truk saja. Mis{lnya
di pintu masuk, lam$ung
barat, dan jalur manuv$r ke
Jalan Sam Ratulangi spja,"Jalan Sanr Ratulangi spja,"
kata Gunawan. Maritan
Camat Sawan itu mengirng-
kapkan, alokasi angg{ran

'erminal

Megabqrfln

"I-<a.,lau nggak hati _hati
ya 

,DLsa terguling truknya.
rvtaKanya harus pelan_pelan.
taKutnya nanti kalau hu_jan, salah ambil jalur malah
Xufnl. yang rusak,,, ujar
Ged.e Darma, salah seorang
sopir yang kerap mellntasi
terminal penarukan.

^Kepala 
Dinas perhubungan

Buleleng Gede Gunawan Apyang dikonfirmasi terpisah,
mengakui kipi kondiii as-pal di Terminal penarukan
memprihatinkan. pihaknya
sudah mengajukan arlokJsi
anggaran perbaikan aspal
paoa tahun 2016 mendatahg,
oengan pagu anggaran sebe"_
sar Kp 1,6 miliar.
Meski,anggarannya terbil _

ang.besar, Gunawan men_yatakan tak semua bagian 
i

rbatas, karqfra
ral yang di$trr

tipe C, sfhingga pengelo-
laannya pda dibawah Di-
nas Perhdbungan Buleleng.
Saat ini Tdrminal Penarukan
menyumbpng 90 persen dari
total target retribusi terminal.
Dari target Rp'70 juta, seban-
yak Rp 65,1 juta disumbang-
kan retribusi dari Terminal
Penarukan. (eps/gup)

i pelapis akan
'i sebelumnya.
ki spesifikasi .

k lcendaraan
besar.

ahui, Termirial
ni dialihkdn
jarli terminpl
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Mobil Lama nadun$;

Bobroh Tanpa

MANGUPURA-TiI
sus kebbkaran di
buat Dlnas Pemad

penam$ahan penga
operasi$nal. Hanya
operasipnal yang
nilainyp sangat besar.

m€rencanakan

Nyomatq Adnyana didam
gi Kabag Humas Pemk4bgi Kabag Humas Pemkql
dung A.Al Gede Raka Yuda :

' Semoga saja masih bis{ diper-
baiki, karena tidak rhudah
memperbaiki mobil $eperti
itu. Onderdilnya dan teknisi
khusus" imbuhnya. Dijql askan
lebih jauh, pengadaan mobil

aamu, r[i
lm sang€f

gas selaltl k

Salaf si r

bilDamkar

r4M
,L_

gatakan, belanja mobil tidak
melalui lelang karena mobil
sudah terc

damkarber-

ngga di Badung yang teljadi pada bangunan
bertingkat kantor sebuah bank
di Kuta. lPetugas damkar tidak
bisa berluat banyak lantaran
tidak memiliki mobil pemad-
am bertangga. (san/han)

entihg. PasNffia,
i pefistiwa $fla-
gbeningkatfle{u-

ahan. 
]

nya kebakdrfn

dalam katalog

mobil
E-katalog). Sehingga
dibeli di manalpun.

"Mobil
dibeli ini
Mahal
bil
tanSga
ditemui

1(ini mobil berada di kantor
Damkar di Jalan Kebo Iwa
l)enpasar. Kenapa tidakitu saja
<liperbaiki? "Mobil tangga ygng
rusak juga akan kami perbaiki.

Edisi : Ecif , , \8 I 
trnp nnl,r p*h':

Hal :eq I



o'nl"'"Sub Bagian Humas Usaha K Rl Perwakilan Proyinsi Bali

Radil Bali

IIAH+]J_
Pen an Dana
Rp ar

DENPASA
segera cair,
cairan dana

pencairan d
Hal senada

paling barat.
terpenuhi, da
mentara mas'

PemprovllBfli yang di-
fasilitasi an DPRD Bali senilai Rp 4l
miliar masih g alias tak jelas.

1'ak pelak h
Bali waswas.
gah'lhmba, i ngadatnya pencairan dana

)na proses administrasi pen-hibah, itu
cairan dana Provinsi Bali masih sedang
perbaitan. sejumlah anggota dewan

ukan komunikasi denganharus gencar
konsti adanya.banyak perbaikan
administrasi.
mengajukanl

adanya kesalahan saat

Politisi
rsal sebelumnya.
asal Jembrarn ini menyebut-

kan, hampir pencairan dqha hibah ini
tidak pernah
pula dengan
APBDBaIi.D
pemah tahpnanggaran
perubahan sebelumnya bAnyak dana
hibah yangtid dicairkan n
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i

membuat aFggota Dewan
KomisiIII DPRD Bali, Nen-

berjalan muluF. Demikian
ahasan alok4sildana dalam
un ke tahun, ladjutrya tidak

rDi tuhkan

Ngadat
iempat dijrfhf ikan akan
un hingga Falat ini pen-

lar.rL administrasi tidak
iclak bisa dicairkan se-
kal terus menanyakan
bah," katanya.

Tllik?.ls.fry lra\i

I

n|nl' (\r'r*akat
rvr0.ft v (tt_

Y --ttJ

K$erarf gan Terdaft ar (SKr)i katanya.
Slrrat Keterangan Terdaftar tersebut diawa-

li dari pemyataan dari pihak mengajukan
pefmohonan dana hibah. Pengurusan SKT
ini juga harus dilalukan'dari lembagayang
p4ing bawah, mulai dari kelian banjar,
kefala pesa, dan camat. Lebih-lebih bagi
mdlreka yang mengajukan permohonan
di luar desa adat minimal yang diusulkan
mfndapatkan bantuan itu sudah berjalan

"Kami berharap tahun 2013 lalu tidak tgr-
ulang kembali dan tahun ini bisa lancar d{n
cair iemuanya meski saat ini masih dalafn
proses," ujamya.

Dalam proses penyelesaian adminis-.
trasi diharapkan pada masing-masi$g
SKPD dapat memberikan Penjelas{n
secara detail pada pemohon dana hibap.
Bagaimanapun lanjutnya, pengurus+n
administrasi proposal dibutuhkan waldu
cukup lama apalagi yang mengusulkan
atau memohon dari kabupaten di ujupg

Partai ntl nati ttyoinhn Suya-
sa, Politisi asal angasem ini rfienyebut-

ana hibah belum bisakan, pe
lancar seperti yang menjadi harapan

li. Sementarl adminis-anggoth DPR
uasrnya masl
diselesaikan
yangharus di
pastian dan peraturan gubernur
(pergub), st mulaimeng[ulus Surat

mQndapatkan bantuan ltu sudan berJaran
dqh tahun. "Bagaimanapun dana hibah ini
sairgat penting dan sangat dibutuhkan mas-
yafakatl untuk pembangunan. Terpenting
peirggufraan dananya jelas dan dapat diper-
talgggu+gjawabkani' puagkasnya. (pra)

Sebut San

Lyak yang lelpm bisa
lagi adanyalk{salahan
kan. "Seiakad[nyake-

Robu, i I t\,cPvbe' aori 
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