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Bali

Akibat Penutup
MANGUPURA - penutupan Bandara

lg ef"j.",ry,p:i Gununs Birujari, anak
$njani di I\TB menim6uttan au-put.
dahsyat. Perekonomian sekor pariwisaii r
fpmr rln rl oLil-.-r -^--.,* ----- rterpukul akib at penurup an b*.dar;. p;;;'tu
yang terjadi gejak Selasa (3/ll) hingga Ka
sore kerirarin (5/ I I ), kerugian aipertirilan n
capai Rp 200 miliar tebih)Oata
dari baialnya kunjungan ,";r-k;F;i; i
Kerugiar Rp 200 mjliar tersebut beltuh terma
potensi kehilangan penghasilan dari lsektor t

Ketua,\sosiasi Biro perjalanan Wsata (As
Bali KenrtArdana menjdlaskan, biro perjjai
wisata dj Bali sangat merasakan damlotp".
llT lm{g". Pasatny4tprir yupg t"tut ..r".,
gendakantiburant" nfui ta"gri,ii?n

*ij$^t:,f.t{. rerughn np foo
ini didasarkan paaa peitrttungir nfii, t"
sebanyaf 4.000 sampai 5.000 orang Sp haKerugian tersebui juga dihitun!
paKer wrsata yang diiual rata_rata
Splqin mo-k^r; -,"r-^lSelain membeli pakei perjalanan, wisata,
yang berliburke Bali juga mengeluarkan bi
seperti membeli oleh-oleh s -
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fi ke Bali juga mrfngettlirkan
seperti membeli oleh-oleh.
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"Sehingga pengeluaran men-
jadi rara-rata USD S00, dika_
likan jumlah wisatawan yang
datang. Itu )ang menjadi pol
tensi-penghasilan yang hilang.
Iadi, kira-kir:r ada kerugian R!
200 miliar lebihi' jelas Ardana
kemarin (S/l l).

Sementara itu, Ketua pHRI Bali
Tjokorda Oka Artha Ardhana
Sukawati mengatakan bahwa
penutupan llandara Ngurah
Rai ini menyebabkan Balimen-
galami kerugian hingga USD 1,5
juta lebih per harinya. Sebab Bali
terpaksa kehilangan rata-rata
jumlah wisatawan sekitar 4-S
ribu wisatawan per hari karena
p€nutupan bandara sebagai
akses utama ke Bali ini.

"fadi, saya lihat pembatalan
keberangkatan ke Bali masih
diimbangi dengan pembatalan
keberangkatan keluar Bali. Ker:
ugian Bali perharinya akibathal
tersebut setelah saya cek sebesar
USD f ,5 juta lebih per hari. Ker-
ugian iru karena tidak ada yang
masukke Bali," ungkap priayang
biasa disebut Cok Ace tersebut.

Cok Ace menjelaskan, meskj
banyak wisatawan yang ter-
tahan di Bali akibat peristiwa
tersebut, namun hal tersebut
tidak menguntungkan Bali.
f(lususnya untuk bisnis industri
penginapan. Sebab menunrtnya,
wisatawan yang berlibur di B-ali
tentunya sudah menyesuaikan
lama tinggal dengan kondisi
ekonominya. "sehingga saya
harapkan kepada anggota dapat
memberikan diskon. Wsarawan
tenebut kan tidak bertrarap untuk
selamainitinggal di Bali. Bisa saja
uangrya sudah benrl-betul habig
karena dia sebelumnva sudah
perhihrngkan dengan lama ting-
galnya di Bali," jelasnya.

Dikatakan Cok Ace, dampak
dari penutupan bandara akibat
erupsi Gunung Barujari tidak
serta merta pulih \etika bandara
dibuka kembali. Menurutnya,
meski dibuka dalam waktu
cepat, potensi wisatawan mern-
batalkan lcrnjrurgannya ke Bali
karena erupsi dan penutupan
bandara cukup besar. "Karena
dia (wisatawan, Red) sudah
merefi canakan'keTafr ; tamun
melihat yang terjadi, bisa saja

pukul 14.30,
A247ei 15Q)\4
NBOBafrdara

debu Bartrja{i

mengatur kopdisi di bandara.
Dia memastiftan secara bisnis

.lfelgan nas$ ada. Namun, pi-
I hak bandara Herusaha mem6r-

i l 
ikan pelayanair malcsimaf SaUfr

' sarunya dengan mbnggratiskan.
.ongkol. atau biaya parkir pe_

.,laYat. "Pesalyat yang ternrnda
| | 
keberangkata+nya akibat erupsi
jnarujari kam{ bebpskan biaya

'qgFt 
rapi, danS faru datang

;tidaK'tegasnila. i

Selain menggratlskan biaya
pqkir pesaw4r, pihalmya jula
he*oordinasi {engan kantor imi-
grasl Tilmu asihg yang memper-
panjang tinggal akibat bencana
Banrjari mend{pat prioritas.
' Perpanjangan jadwal penut-
upan bandaralini, kata Arditha
Perdarnpak pfda pembatalan
ratusan penerbangan dari dan
akan ke Bali. Kemarin ada 362
penerbangan 1l uirg &icet t@l
Fedatangan doFnesqk,f t3ltght,
teberangkatah aofnestit Iog
Iltght, dan kedatang[rl intema-
sional M flight, kebemngkatan
ftrternasional 6l flight. "Kalau
dari hari Selasa hingga tadi
pagi sudah ad[ 692'flight yang
dibatalkani paparnfa. -

, Sementara itq, Iebld Data dan
Informasi BMKG Wilayah III
Eenpasar Nyopan Gede Wiry-
ajaya mengungkapkan, sebarin
{ebu yang mqngarlah ke Bali
ddak separah &bu (ait t). ner-
{asarkan peng[maan BMKG,
{ebu vulkanik qenderung men-
garah ke selatah. "Hhri ini (ke-
qrarin, Red) anginnya ke selatan
Balii jelas l{iralaya. 
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masih

bandara,
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JVirajaya metjelaskan seiak
abu vulkanik mengarah ke Fu-
l4u Bali, beberapa nv,lafah yang

r pating parah terdampak adalah
Fbrangaserrl Klungh$g, dan Gi-
anyar Walaupun bqlifu, u'ilEah
Denpasa4 Badu4g Tagarnn, juga

,mulai terkena flampak "Tapi,
' perkembanganrrya masih kita
pantau terud' tandas \dirajaya
1 pihaknya mengaku sudah
mengimbau kepada BpBD
,Provinsi Bali, untuk memberi-
kan atensi terkait hal itu. Ditanya
ljika turun huja4 bisa membuat
,abu vulkanik hi.lang, pria asal
Gulingan, Mengwi, ini men-
lerangkan tidakbisa serta merta
menghilangkan abu v-ulkanik.

lHanya saja bisa mengurangi in-
Itensitas jurnlah persgbarannya,
ldi udara." (san/{yu/ries) z
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Bali melalui bantuan keuangan
(BKK) Anggaran Pendapata{r
Daerah (APBD) Tahun Angl

2016 akan sgera mencairka4
senilai Rp l{ miliar. Bahkad
renovasi pasar Seririt, harapan
rakat di Gumi Panji Sakti Bule-

ruk memb4ngun Monume$
n lagaragi di Desa lagBragd
terealisad. i

i ditegas$n Wakil Ketu{
Bali Nyomafr Sugawa Korry.
confirmasi dilruang kerjanya dri

iterangnya.
saat reses yang

ketua

PasarSer.
kebakarafi

sebagai
6 sekaligu$

alasan

a desa pekalnan di kabupaterp
Kata Sugawh Korry, selam{

i bahwa sesungguhnya dand

r, menyiasati'pencairan dan{
:urkan lewaf {ana BKK dad
g desa dinasl, (pra/adv) 

I

'{enovasl
numen

ana Desa
Korry di Buleleng
<at Buleleng unnrk segera
menuai fitik terang. PasaL
rp pasar yang sebelumnya
kebakaran beberapa waktu

ikonfirmasi diruang kerjanya dri

I Bali, kemariin {5/ll), ia menj.
:rang realisasilnnsyarakat Bulef
pasar dan mefnbuat inonume{
qa melalcrka4 reses (menyera$
masyarakat hlra[ Bappeda kar-

Banjar, Bdsungbiu, Pupuag
pembangbnan monumenf

reses itu, trsulan masyaraka[

masuk namun lewat rei

Dijelpskan, dari
pemerinatr pmvi

ini ada kesalahad inlbr

kening di de3a di{ras.
desa pekraman {an,
ditrahbfer ke maiing
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perjuafigan, inr
aspirasi masyaft
bupatErdanpu
tokohmaqpraka
fagararaga, Bulel

danprovirsi serta

luntuk dua p0mbangunan iq
ldui BKK akt$mya menyetujd
fa sebesar Rp 29, 5 miliar (Rp 14

dan Rp 15 rhiliar unuk pem-
ini bagiarf dari ilpaya kami
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MANGUPURA - Sebagai Ka_
bupatgn Percontohan penera_
pan Sistem Akuntansi pemer-
intahan (SAp) berbasls Akrual
dalam tahun 2015 ini, telah
menjadi motivasi bagi segenap
Ja;aran pemkab Badung guna
terwujudnya tata kelola keuan_
gan dapah yang baik, efektif,
etisied' dan akuntabel. Men_
yadari bahwa performa dalam
pengelolaan keuangan daerah
ini akan berimplikasi secara
langsung pada upaya terwu_
judnya tujuan penyelenggaraan
pernerintahan daerah yang
sepenuhnya diorientasikan un-
ruk kesejahteraan ralqya! mah
Pemkab Badung memberikan
perhatian serius terhadap pen-
erapan SAP berbasis akrual ini.

Acara penyerahan LHp kinerjh
ini dihadiri oleh Gubemur Bali
Made Mangku pasrika, Wagub
Provinsi Bali Ketut Sudikerta,
pimpinan DPRD provinsi Bali.
Bupati dan Wali Kota $e-Bali,
KetuapPRD Se-Bali, para in-
spektut se Provinsi bali serta
SKPD terkait di lingkungan
Pemkab Badung. Di anlaranya
Kadispenda Adi Arnawa, Inl-
pektur Kabupaten Badung Lutr
Putu Suryaniti, Kabag Keuanr
gan Ketut Gede Suyasa; Kabag
Organisasi Wayan Wjan4 Ka-
bagAsetWayan Puja dan Kabag
Humas AA Gede Raka yuda.

Penjabat Bupati Harry yuda
Saka juga mengungkapkan
bahwa pihaknya bersam4
DPRD Badung akan terus men-
dorong agar _segenap Jajaran
lingkup SKPD di Badung unruk

bfrikht
PPmer
BfK in
organls
pemeri

itu, Kepala BpK
lafi Provinsi Bali Dori

Santosti Sf, MM, di awal per-
temua[r flengan penjabattemuatl flengan penjabat
P"p-uti B{du ng didarripin gi
SekJcalp -{adung m enJam-
Bupati
Sekkal
paikanl blhwa -epx 

dltam
melaksfrrrrftkan Audit akan
selalu lie$rja secara Profe-

.. FntEwa
Penjabat ftuf,ti Harry yuds Saka (tengnh)saat penyerahan LHp k*pria, kemrin.
sional,i .l{n akan tenahtiusu wilayair provinsi Bali ini ber_
membifr]Srn sinergi dan ko- hasil r{rewuiudkan tara kelola
munikrl;ifangproduktif agar keuan$andierah yangefisien
semua lK{bulaten /Kota di dan alfuntabet. (sanlidv)
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Aset Pe

rahan Banyuasri, kini
Aset tersebut hanya di

pemerintah itu. Satu-s

TAK STRATEGIS: Salah satu warga di Jalan Terats

Kelurahan Banyuasri juga menga- strategil
kui jika lahan itu milik pemerintih nyebrar
daerah. Namun warga pun tak tahu dah keli
pasti dari mana akses jalan menuju seorang
l^L---:- ln Ilahan itu."Pak mau cari tanah? yang an Asei Badirr p
disana Itu tanah pemda pak, nggak dan Aset Daerr l.r

EM

lahan Pemkab Buleleng yang tidak memiliki akses jalan.

la jalan. Kalau mau
nanti disana ada

rannya," katq salah
subbid Pengdman-
ngelola Keupngan
BPKAD) Bulbleng,

Made Pasda Gunawan, membenar-
kan lahan itu milikpemerintah daer-
ah. "Memalng lahan pemda. Sudah
ada sertifikatnya. Papan juga sudah
dipasang dulu, waktu masih Bagian
Aser," kata Pasda. (eps/gup)

menuju lokasi itu hanva densan
berjalf n kaki, menyeberingi Surieai

;l Banyumala, melalui Ialan Teratlal.
Dulunya ada akses lain melalui lalan
Ahmad Yani, yang juga har.us ditem_
prrh dengan berjalan kaki. Namunptrh dengan Uerplan kaki. Namun
kini akses melalui lahan milik warga
itu takbisa dilalui lagi,karena dipi_
gari dengan kawat bJrduri.
Informasi yang dihimpun

menyebutkan, lahan itu memiliki
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