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DENPASAR, NusaBali I

Masyarakat umum yang be-
raktivitas di Lapangan Prlrpu-
tan Margarana Niti Manpala
Denpasar (Lapangan Re$on)
akan makin dimanjakar defgan
fasilitas-fasilitas ugnum uftuk
rekreasi dan kebugaran Kelpen-
terian Pekerfaan Urnum mpng-
gelontor dana Rp 10 miliar uptuk
mempercantik area civfc cqntre
tersebut. .i 

I

Pemprlov $ali. 'Ada beberjpa
kawasan l{gi yang akan ditfta
oleh pusa!. Tetapi masih ppr-
encanaan. fami di PU Bali ifut
koordinasi saja. Kalau per{n-
canaan pefrataan kawasan ftu
sepenuhny{ kewenangan pus}t,"
pungkas Attawa Riadi. 

I

Ser4enthra kalangan arf g-
gota DpRQ Bali menyebut{an
penatdan {uang hijau terbLlka
de4ga4 pulsat rekreasi murlah
petlu lebih ibanyak dibuat un{uk
masyarakaf di Denpasar. Hal ftu
diungkapkan Ketua Komisl II
DPRD Bali I Ketut Suwandi. Di-
katakan, w{rga Denpasar su{ah
haus tempa[ hiburan yang mu{ah
dan ruang hijau terbuka. Kar{nd
makin habisnya lahan hijf u,
krama Balilbutuh kawasan y:{ng
bisa menJadi tempat aktivifas
murah. "Lapangan Puputan Mpr-
garana Renon setiap sore penfrh.

Kadis lPekenjaan Umum
Provinsi Bgli I Nyoman Astawa
Riadi dihu$ungi disela-sela nang-
kil di Pura lMandara Giri Semeru
Agung, Lufnaiang, ]awa Timun

contohnya{di Lapangan Puputan
Badung {ota Denpasar," ujar
Astawa Riddi.

Itu buktinya masyarakat butuh
tempat nyaman untuk olahraga.
Ya kawasan seperti ini perlu dit-
ambah," ujar Suwandi.

Suwandi menvebutkan di
Denpasar kini sudah dibuka
banyak kawasan yang menjadi
tempat rekreasi dan aktivitas
warga kota. Seperti Lapangan Lu-
mintang yang dibuka dan ditata
untuk masyarakat. Ketika dirinya
menjadiWakil Ketua DPRD Den-
pasar usulan penataan kawasan
kumuh untuk aktivitas warga
ini menjadi usulan setiap tahun.
Baru sekarang bisa mulai dilak-
$anakan. "Di Denpasar terutama
cli Lapangan Puputan Badung
depan Pura fagatnatha Denpasar
kan sesak. Itu buktinya bahwa
masyarakat memang kekurangan
terhpat hiburan," tegas politisi
asal Banjar Sadmerta Kecamatan
Denpasar Timur ini. 6 nat

Mandala Denpasar-falan Moha-
mad Yamin. "Saya lupa arealnya
berapa itu. Tetapi proyeknya
memang sudah mulai. Pagu
anggarannya Rp 10 miliar dan
sudah tuntis tahun depan," ujar
birokrat asal Desa Lebih, Keca-
matan Blahbatuh Gianyar ini.

Apa saja isinya dari proyek
rekreasi dan hiburan ini? Astawa
Riadi mengatakan ada permain-
an anak- anak, ada sepeda ga-
yung untuk olahraga. Di kawasan
ini .luga diperindah dengan po-
hon perindang. "Sekarang kan
kawasannya agak kumuh. Pro-
gram pusat itu menata bangun
dan dan lingkungan termasuk
tempat parkir supaya tidak ku-
muh," ujar Astawa Riadi seraya
menyebut pengerjaan proyek itu
sekitar 6 bulan.

Menurut dia, kawasan yang
ditata merupakan aset milik

Penataan di sebelah
timur Pospol

Renon itu nantinya
ada permainan
anak-anak, alat

kebugaran, ddngan
taman yan$ asri.

Ktmia [2817] mengatakan, dana
Rp 10 millar tersebut diwujud-
kan deng{n proyek penataan
bangunan ldan lingkungan. "ltu
program fusat yang labelnya
penataan lbangunan dan ling-
kungan. Pdnataan ini sudah ada

MantanlSekretaris BKD Pem-
prov Bali ipi mengatakal pena-
taan bangirnan dan lingkungan
yang dilakukan Kementerian
PU ini berhda di sebelah timur
Monumed Perjuangan Rakyat
Bali yang ldipufai dari Pospol
Renon sanlpai di depan Konsulat
fepang falpn Raya Puputan Niti
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AMLAPURA, NusaBali
Megaproyek Pembangkit

Listrik Tenaga ,Surya (PLTSJ
di Banjar/Des{ Baturinggit,
Kecamatan Kubrh, Karangasem
mangkrak. PLTS berkekuatan L

surat ke pemqrintah pq
untuk melapor$an kerus{
inverter. Dikatdkan, Peml

an,
er-
sat I

:an I

:ab
ah

kerusakan. i

Sutrisna mPnerang
pada tahun 2015 telah

2013-Oktober 15 dengan total
241,056 miliar.

n ke PAD
aset masih

diliuasai pusal
n1 ada 5 PUIS

bantuan dari enterian
4 PLTS aset-

ke Pemk-
telah pula

diserahkan ke pok pen-
gelola di ma
PLTS itu masi

rakat. Empat
-masing PLTS

berkekuatan KVA dibangun
4 berlokasi dipada tahun 20

Banjar Bukit mbuh, Desa

rkan setrum yang diproduksi
PLTS di ttanjar/Desa Baturing-
git langsung konek ke jaringan

KVA tahun 2013 di Desa Datah,
Kecamatan Abang.

Terpisah, Deputi Manager

Kubu, PLTSI 15 KVA tahun
2013 di Banj{r Cegi, Desa Ban,
Kecamatan l{rbu, dan PLTS 15

Komunikasi dan Bina Lingkun-
gan PT PLN Wilayah IX Nusra,
I Gusti Ketut Putra, membena-

induk PLN. "setrum langsung
konek, tet4pi aset itu masih
milik pusat," katanya, 6 k16

N

T

DesaT.ianyar

Proyek PLTS di Baturinggit Mangkrak

pusat mela
i'PLTS itu t(

fuli 2015, PtN
memproduksili:
atau26.784jut''

pemasukan Rp
Hanya saja pen
masih nihil kar

Tianyar Teng
Kubu. PLTS
2013 di Banj

""i

;;trr" ,t"';, "",' 
rl, recamatan ruo'' rarangafm [ans lelantar'

setrum dan ung lang-
n induk PLN,"

ungkap Sutris Untuk men,
getahui daya
disarankan bt

dihasilka,
nya langsung

ke PLN.
Disebutkan

rusak dari 50 i
gunakan. 18 inverter itu
sebesar Rp juta. Diterang-

terjadi sejak 6kan, kerusakan

n perbaikan.
menghasilk3n

inverter yang
:rter yang di-

telah
k26.784MVA
selamaMaret

, Kecamatan
KVA tahun

Taman Sari,
Kecamatan

: Jr.tr..c'[ ,l ]{ zuri ptoEdisi

Hal



II
Sub Bagiap Humas dad Tata Usah BPK Rl Perwakilan Frovinsi Bali

an Sahkan
ASAPBD 2016
rpat Ranperda

.IST
an antara Bupati Badung Gipi prasta
. Penandatangan nota kesepakatan did-

dan Sekkab Badung Kompyang R. Swandika.

Ran-

9l9ylq-{ilgncang menjadi Rp
5.010.523.583. 567 ,25 "Hasii pembd-
hasan ini setelah
kesepakatan bersama akan
pedoman dalam

dalam

tahun 2017," katra pirwatra.

. Dalam SiOang earifuma
juga dilakukan

r*'1
Fip- |

futu I

nota kesepakatan antara
Badung Giri Prasta bersam

Iupati
Ketua

Dewan Putu Parwata. ndata-
ngan nota

Badung kaiena telah

an

Prasta.

. . 
Peningkatan belanja ini, lanjut dia

didapat da.ri peningkatan pendaf atan.
urmana 0totdang pendapatan pihakn_
ya menggenjot pontensi-potensi
pendapatan, mulai dari intensifikasi
maupun ekstensifi kasi pajak.,,Astung_
kara, dengar sistem online yang akin
kita optimalkan kebocoran ialat< Oisj
diperkecil bahkan bisa noi persen.'
tegasnya. @ asa

ranc€lngan perda menjadi
_ Bupati asal pelala,
?"t"ng, ini juga menieii.ilnlo"n*"
datam pemb-atiasan XLrR rppRr
eksekutif dan legislatif dalam
nannya telah terjadi sedikit pel
sehingga betanj6 Oaeran oiia rfieninq-
kat menjadi Rp5.01 0.523.580.{oz,z5.
"Astungkara, total belanja da
yalS_teErh disepakati yang nan
jadi RAPBD telah mencabai ar
RpS.01 0.523.583.567,29.; kata
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