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Siagakan AIat Berat

Pompa Air Raksasa

ANTISIPASI MUSIM
PElTGHUIAN

Badan Penanggu.langaf Ben-
cana Daerah (BPBD) plovinsi

I Rakor lintas intansi diqelar untuk wilavah Bali.
r P8rangkat antisipasi b€ncana dari personel

hingga peralatan sudah disiapkan di sembilan
kabuDaten/kola. _

! Pemetaan wilavah rawan baniir dan lonosor.

r l\,lenempatkan alat berat di sejumlah lokasi
seporli Karanoasem. Tabanan, dan Banoli,

Bali bersama tim penang-
gulangan bencana daerah

melakukan rapat koordinasi
(rakor) bersama membahas

(EPALA BPBD Provinsi Bali Dewa

I Pemb€rsihan Dari lBTiti( Baru Xll:-'*i:l llili'*'#i,1i.l:iliI Pemb€rsihan gorong-gorong, beton dralnas€,
dan merevilalisasi sungai.

menegaskan rakor yang
dan merevitalisasi sunqai.

I Untuk antisipasi, selain menoanooarkan n, . I - J _--o

sebesar Rp 20 mitiar, khusus-BP6-o iuoa SlSa Ullanganl

ti+ penanggulangan bencana itu

sebesar Rp 20 miliar, khusus BPBo iuga s* oii;sr'"i" trf:,'"1:l";:il*?:fl ;Tfi lilr?:;
meneriunkan s€kitar 500 personeLlebih.

mf rin ta h dalam mengantisipasi
anba ma n bencana saat perubaha n

Baca hbtaman 22 ;;;;;;",s;'" 
rdd( Pcruud'drr

> Baca Siagakan... Hat 31
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Gelontor Rp 76 Miliar untuku
Antisipasi Banjir di Samigita
r snctltx.- .
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Ifijelaskan, sesuai prakiraan
BMKG Wilayah III Denpasar
pergantian musim dari kema-
rau ke musim penghujan akan
terjadi, pada awal Desember
2015 dengan puncak hujan
terjadi antaIa Ianuari-Februari
2015. "Untukitu, sebagai upaya
antisipasi dm penanggulangan
bencana telah melakukan
rakor dan mempersiapkan
seluruh perangkat/' tegasnya.
Disebutkan, se.ju ml ah

perangkat untuk antisipasi
benaana khususnya bencana

lanah longsor dan banjir di
$ kabupaten/kota se Bali itu,

$akni di antaranya pe$iapan
$ersonel, peralatan (pera-
lhtan berat dan ringan), lo-
distik, obat-obatan, tenaSa
+edis, sistem komunikasi,
dan iusa anssararr. "Sehinssa
s[at m"usim"6ujan tiba nanii,
sfluruh kelengkapan dan sa-
rfna pendukung sudah siap,"
t{mbahnva.
["rmurut, sebagai bagian

+d antisipasi, BPBD Provinsi
Blli bersama tim penanggu-
l{ngan bencana daerah di
tifrgkat provinsi dan kabupat-
ef/kota juga telah melakukan
plmetaan terhadap kawasan
y{ng rawan atau berpotensi
tdjadinya bencana. Bahkan
alFt berat sudah disiagakan di
kawasan rawan longsor seperti
Bedugul, Tabanan (Penempa-
tan alat berat di Pancasari);
Karangasem (Kubu); dan Kin-
tamani (Bangli).

Sedangkan untuk banji! im-
buh Dewa Made Indra, pihak
BPBD Provinsi Bali, bersa-
ma Balai Sungai .iuga telah
melakukan antisipasi dengan
pembersihan gorong- gorong,
got, pemasangan beton drain-
ase, dan merevitalisasi. selain
Pemprov Bali di pihak kabu-
paten/kota telah menganggar-
kan dana sebesar Rp 20 miliar,

untuk personel, khusus BPBt)
telah mempersiapkan seban-
yak500lebih personel di setiap
posko dengan siaga 24 jam.
Di bagian lain di Badung.

Anggaran Rp 76 miliar digelon-
torkan untuk menanggulangi
banjir di kawasan Seminyak,
Lcgian, dan Kuta (Samigita).
Proyek melawan banjir itu
berada di Kecamatan Kuta.
Yang terbesar adalah penataan
muara lukad Mati dilingkun-
gan Patasari, Jaba Iero, Kuta.
Proyek penataan muara Tukad
Mati ini menghabiskan dana
Rp 47 miliar Jenis pengerjaan
meliputi pembuatan long stor
age atau penguatan dinding
sungai sepanjang 500 meter,
Selain itu juga dilakukan noi-
malisasi. Tukad Mati disulap
menjadi sungai dalam dan
lebar

Selama ini muara Tukad
Mati dianggap menjadi biang
keladi terjadinya banjir di
Kuta hingga Nusa Dua. Tukad
Mati berubah yang semestinya
mengalirkan air sungai menuiu
Teluk Benoa justru meniadi
daratan baru. Tidak hanya
sampah biasa, bahkan kasur,
bantal dan guling menumpuk
di muala Tukad Mati. Alhasil
air sungai meluap ke daratan
dan menggenangi rumah pen-
duduk "Karena itu kami beru-
saha keras agar Tirkad Mati ini
tidak mati lagi. Saya yalin jika
Tukad Mati ini lancar, maka
kecil kemungkinan terjadi
banjir di wilayah Kuta," papar
Kepala Dinas Bina Marga dan
Pengairan (BMP) Kabupaten
Badung, IB Surya Suamba
belum lama ini.

Selain muara Tukad Mati,
proyek besar juga dilakukan
di Jalan Dewi Sri Kuta, yang
masih satu alurdengan muara
Tukad Mati. Proyek pembua-
tan rumah pompa penyedot
air. Untuk proyek membuat
pompa dan kegiatan lain di
Jalan Dewi Sd Kuta menelan

dana Rp 26 miliar. lalan Dewi
Sri dan sekitarnya selama ini
iuga dikenal sebagai langganan
$anjir setiap tahun. Masifnya
pembangunan, pendangkalan
qungai hingga sampah meniadi
iemicu terjadinya baniir
Tiap kali musim penghu-

jgn kawasan rawan banjir di
kawasan Kuta salah satunya
adalah di Jalan Dewi Sri. Pas-
dlnya, kawasan ini dulunya
rperupakan loloan atau daer-
a[r buangan 3ir. "Namun kini
ftngan himpitan pembangu-
riari menyebabkan pembuan-
ghn air menuju Tukad Mati
terganggu. Sehingga disana
memerlukan alat untuk mem-
buang air menuiu Thkad Madi'
papar Suamba.

6ementara itu, Kabid Pen-
gairan Dinas BMP Kabupat-
e4 Badung AA Dalem men-
jelaskan, pompa ini nantinya
akan menyedot air drainase

Air akan dibuang ke
sehingga air drainase

meluber ke ialan dan
Pompa mulai

Kamis (26lIl) lalu.
pompa tersebut

timteknisi
Korea Selatan, tempat asal

penyedot air dipesan.
lanjutia menjelaskan,
raksasa untuk men-

gatasi banjir tersebut bisa
menyedot air hingga 1.500
literper detik. Sehingga pihak'
nya optimistis pemasangan
pompa dapat mencegah ter-
jadinya banjir seperti lumrah
teriadi selama ini. Program
pehanggulangan banjir tak
saja mengandalkan pema
sarlgan pompa semata. Tapi
juga dilakukan normalisasi
alur sungai sudah digalakkan
pemerintah jauh-jauh hari.
Termasuk megaproyek pem-
ba48unan long storage pen-
guatan dan pelebaran dinding
Muara Tukad MaU telah diker-
iak4n. (didtk/8andi/hendd/
mehawan/gup)
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TambahanModal
BankBPD Ditolak

TABANAN - DPRD Tabanan
menolak penambahan pemyer-
taan modal di Bank BPD Bali.
Pihak " Dewan Sangggulan"
tidak menyetujrli penyertaan
modal baru ini dengan alasan
belum adanya ketentuan ten-
tang seb erapa besar penyertaan
modal yang dialokasikan dari
masing-masing daerah.

"Berdasarkan pembahasan
di masing-masing komisi dan
pendapat fraksi dalam rapat
Paripurna Intern, Ranperda
Pe$yertaan Modal pada BPD
Eali tidak disenrlui karena belum
ada ke'tenftlan tentang seberapa

besar penyertaan modal yang "Setplah persetujuan ini,
dialolGsikan dad masing-masing dia j u tan ke 6 u b e rn u r B a I i
daerah," ujar Seketaris DPRD guna dvaluasi dan selanjuorya
Tabanan I Nyoman Susila usai ditetapkan menjadi Perda.
sidangparipumakemarin. Diharapkantahapaninidapat

IaeskimerdakpenFltaanmod- dilaksanakan sesuai dengan'
d di bank BPD Ba[ DPRD Ta- wakq yang telah ditentukan
bananmenyetuidduaRanpeda sehinfga penetapannya bisa
Yakxi tentang pen)rertaan modal segeraldilaksanakan," lanlumya.
pada P[ Iamkida Bali lvlandara Terklit pengesahan Ranper-
hwitsiBalidanRanperdabnffE da APBD 2016, DPRD Tabanan
MPBD tahm 20IG Hal itu ditun- melalti Sekwan merekornen-
jukkan dalam penandatangan dasikafr beberapa point kepada
antara pen abat Bupati Thbernn Pem$b lbbarnn Di antarany4
dan pimpinan DPRD Tabanan DPRq menyarankan unit-unit
aaarirsiaLnglangdipimpinl(enrt pengdasil agar melakukan in-
"Boping" Surladi. tensiftasi penerapan e-ticketing

l1d_1"_1l:ll:.blt pariwisara, )ans rerdiri dad pajak *o r$,orc 
V

:991tq:, terbatasnya sumtet milar, retribusi daerah'sedesar
pendanaan yang rersedia. Selain Rp43,362. miliar lebih, hasil oen_inilpglslarifjuga menFJakekseku_ gelolaan t"t"v* J""r"f, irr"uoersama.siuramemalsimalkan dipisahlan sefesar. np Z,fZ mitllobyJoby ke.frovinsi dan pusat i-,a-Uirr_fuinpnO-n-,i-Jn,
mengugal setama ini bantuan 124,073 miliax Total, pend"aData;
yangorlarollkan dari provinsidan daerdh dipalokRp 1,75 filituldan
pusar masih sangar kecil. belanja .iut"rn ApSD-Ro I,g;d

" Ka rena,di salu sisi lira sangat ritiun, ynng,"rai.i auri 
.U*iui.,iu

mcmerjukan dana_dana lerse_ langsungRp62l,l39miliaabetan-
bul unru_k membiayaipemban_ p tik r"id-e."bu*r:ED-Di'9

ftHi#ffJi:;li:?ffiyilf;}" H#ffiH*aerisirsebixl*o
Dalam Sidang Paripuma disam- ,'Besarnya defisit terselut

paikan PAD Kabupaten Tabanan akan dituiupi a".i Sirpafia
sebesar Rp 270,77? miliar lebih 20lS,,,t"t"r,iy". f*"Zyrif, 

"'


