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GIANYAR - Objekwisata Taman Kupu-Kupu di jalan raya

Kemenuh, Sukawati yang dibangun di kawasan jalur hijau

dan belum mengantongiizin, harus segera ditutup' Hal itu
Jii"gurtutt tretui cardi Penerus Pejuang-Aspirasi Rakyat

(c,ti.ppnn) Ngakan Made Rai, Senin (6/3)'
' 

NgaUn nai riengatakan, Taman Kupu-Kupu sudah jelas-

iela"s melanggar aturan, karena didirikan di kawasan jalur

i-riiu" au" biJa dipastikan tidak mengantongi izin' Kalau

ofiytt *itu,u tersebut dibiarkan tetap operasi, maka akan

Luiluut rnu.t.ul pelanggaran-pelanggaran baru' Untuk itu'

riupl pun yung idu dibelakang Taman Kupu-Kupu harus

;tff6 r"ttt,ittyu harus melilui mekanisme yang adL
;oit"tup sesuai iengan SOP baik itu Surat Peringatan I' II

dan penyegelan," ujarnYa.
f-eUiir-teU]tr, supati Gianyar dan juga Ketua DPRD Gianyar

dengan tegas meminta agar perda.ditegakkan' semua pe-

lang"garan-terhadap perda harus diberikan tindakan tegas'

"nu"[ati dengan tegas meminta Satpol PP agar menindak

,.gu, ,"-,,ipelan!garan perda' fadi Satpol PP selaku ek-

.""k rtot harus berani bertindak tegasi' paparnya'

Ngakan Rai sangat menyayangkan, Satpol PP batal

meiakukan penyegelan bangunan yang melanggar aturan

di Batuan, karena pemilikbangunan mengacam akan me-

nelepon bupati dan demo ke kantor bupati' fang-an sampai

kareha ancaman seperti ini, justru sikap Satpol PP melunak'
;C"nuiut"yu satpof w bertindaktegas, apalagi sudah jelas-

;ritas metanggu, utrrtun. Kalau neg4ra takut dengan flemo'

nanti situasiJi Gianyar semakin runyam' Pelanggaran akan

muncul di sana sini," tegasnYa.

Pria asal Sampiang, Kecamatan Gianyar ini, meminta

f"r"tp"f PP yang biru, agar tidak hanya mengobok-obok

n.o"tt*, to*aut"autt pelanggaran-pelanggaran kecil' Tetapi

i"iu"rt-* yang besar danJelas, seperti Taman Kupu-Kupu

iifti*6" UobpeLsi tanpa izin. "Kami tunggu keberanian Sat-

;;1PP ;;dp Tamankupu-Kupuj' tant'ang dia' (dra/gup)
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NEGARA -Pemerintah Kabu-
paten Jembrana gagal mem-
buat terminal cargo untuk
kendaraan yang rencana akan
menggunakan lahan kosong
di,Kelurahan Gilimanuk. Na-
mun, areal yang sudah di-
siapkan tersebut akan diganti
menjadi tempat parkir untuk
kendaraan lintas Jawa-Bali
dengan anggaran Rp 3 miliar.
Rencana, parkir tersebut bisa
digunakan paling lambat pada
bulan November mendatang.

Terminal Cargo di Gilimanuk Batal

,Liilen,ladi Tempat *S Kalau mau dibuat cargo, pusat yang

parkiqDianggarkan;;"-ili:"]ffi:iff 
:*,1r11*edangkankami

Rp 3 Miliar iruroe owr;31aXf1rf"^*

Kepala Dinas Perhubungan,
Kelautan, dan Perikanan
(PKP) Jembrana I Made Dwi
Maharimbawa menjelaskan,
batalnya rencana pembua-
tan terminal cargo tersebut
karena masalah kewenan-
gan. Pihaknya saat datang ke
Kementerian Perhubungan,
dijelaskan bahwa jika akan
digunakan sebagai terminal
cargo maka anggaran dan ke-
wenangan pengelolaan ada

di pemerintah pusat. "Kalau
mau dibuat cargo, pusat yang
rnenangani sepenuhnya. Se-
dangkan kami menginginkan
dikelola sendiri," jelasnya,
Senin (6/3) kemarin.

Oleh karena itu, renancana
pembuatan terminal cargo
tersebut langsung dialih-
kan meniadi tempat parkir
bisa untuk kendaraan lintas
provinsi. Tahun 2017 ini,
pihaknya sudah mengang-

garkan urituk Penataan dian-
iaranya dengan Pengurukan
dan pemasangan PaPing
sebesar RP 3 miliar' "Nanti
fungsinya sePerti Parkir bi-
hsa, temPat soPir untuk isti-
rahat sebelum melanjutkan
perjalanan," tandas dia.

Selain untuk Pembuatan ter-

minal parkir di Gilimanuk' Pe-
merintah kabuPaten juga akan

membuat terminal PenumPang
di Desa Kaliakah sebagai Peng-
ganti terminal cargoYang ada di
kota Negara dengan anggaran
untuk terminal PenumPang ini
sebesar RP 6 miliar. Sementara
terminal carSo Yang ada di
Kota Negara akan difungsikan
sebagai temPat Parkir Pasar.
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Pembangunan Parkir dan ter-
minal ini, masih dalam Proses
persiapan tender sehingga
jika sudah ada Pemenang a$ar

segera dikerjakan. Karena tar-
seinva, terminal dan Parkir
ieleiai paling lambat Pada
bulan November.

Rencana Pembuatan terminal
cargo ini, sebenarnYa melen-
ceng dari rencana semula Yang
dibuat untuk mengurangi ium-
lah kendaraan berat sePerti truk
yang menuju DenPasar. Kend-
araan Yang membawa muatan
berlebih akan dikumPulkan di
terminal carSo dan akan dibawa

oleh kendaraan Yang lebih kecil
asar tidak merusak ialan Gili-
rianuk-Denpasar. (bas/gup)
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