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ProyekDigarap Mulai zOf B
Singaraja, mulai ada kepastian. (BBplNl Wilayah VIII, DinasPemkab,Buleleng pun mulai ieteiyaan Umum dan pena_
menylapkan dana pembeba.san taan Ruang [pUpR) fabupatenlahan dalam APBD perubahan gri"i".,g,"Oinas perumahan,
20L7.,Pemban-gunan shortcut Xu*aii'n Fermukiman danyang berada di wilayah. Deja pertanahin[perkimtanjKab;_
Wanagiri dan Desa Cltgit, Xe- prtun erf"lung.
camatan Sukasada, Buleleng Sekda pusfiaka usai rapatitudirancanq_secaramultiyeari rn"ng"t"k"n, proyek shortcutmulai tahun 2018. pada"titik5 din O 

"t"r, 
aii"t-

^, 1:l:ln" .pemba.ngunan ianakan Uu.t".inimtunl"nshortcuttersebutkembalidiba_ atau multiyears oleh Xem?n_

li:I:Tl: !9/6J pagi. Rapat tuii"n F"ii".jaan umum Rr,pemDanasan clipimnin _Sek_ yangdiperkirakan mulai tahunretaris Daerah 1s_ekda) xabu- 2ot"g. saat ini masih dirakukanpaten Buleleng Dewa Xetut p"ny"rnpu.naan Detail Ang.u-Puspaka, meli-batkan. pinas ;;r",c 6;;i;n (DED), Lri?""PU Pemprov Bali, Balai Be_ tonrt?utri-8".1 Sno'lt.rt-itusar Pelaksana Jalan Nasional cukup canggil-;B;;i;;i;;;

dari pembenahan DED. ,'Dalam 
dari pembagian pajak Hotel danpemba.ngunan shortcur iru, Restbran gFHnl riarl pemkab

l::I"P^t{eleng sejak awat naoung.Seldamengungkapkan,
punya komrrmen sediakan la- pemkabBulelengmenaipaifHi
han. Berdasarkan DED (masih O".i nia*gr"Uar*npOi*ifi"..
l1:.Trylrka n,red), kubutu - nari totaiFft n itu, sebesar Rp 7,6
nan lahan mencapai 6,6 hek_ miliaryangdapatdimanfaatkan
tare. Sekarang kita upayakan untuk dani pembebasan lahanqananya mulai ApBD peruba_ shortcut, kaiena sisanya sudahh^\?,O]TiterangSekda. dialokasikanuntutpunit"""J"n
, )ekda.puspaka mengungka- pembangunankawisanwisata.

pxan, kebutuhan dana untuk Sekda puspaka berharap,
membebaskan lahan seluas 6,6 ' pemprov Bali'juga itut mem_
!-e\tqre.ifu 

akan dihirung den-gan biayii proses perigadaan lahan
metrbatkan tim independen. shortcut titik 5 dan 6.,,Kita me_

rya,myn,.saat ini dana yang su- mang punya komitmen karena
oan stapRan unfuk dialokasikan lahannyaberadadiwilayahBule-
dalam pembebasan lahan sebe- leng, tetapi ,ry" yug" berharap
sarRp 7,6 miliaryangbersumber agai pemprov"Saii lkut menda'_
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Dana pembebasan
lahan sudah

disiapkan lewat
APBD Perubahan
2017, dan proyek

segera digarap.
secara multiyears

mula, 2018.

SINGAMIA, NusaBali
Kebutuhan lahan dalam

pe.mba-ngunan shortcut pada
titik 5 dan 6 ruas jalan Bedirgul-

Shortcut di titik 5 dan 6 ini pal-
ing canggih yang pernah dibuat
oleh Kementerian pU. Karena
itu dibangun secara Multiyears.
Saat ini DED masih tahap peny-
empurnaa," kata puspaka.

Masih kata Sekda puspaka,
menyusul rencana kegiatan
tersebut, Pemkab Bufeleng
akan menyediakan Iahan sesuai
komitmen awal. Dalam pemba-
hasan, Iuas lahan yang diperlu-
kan dalam pembangunan short-
cut titik 5 dan 6 mencapai 6,6
hektare. fumlah ini iauh lebih
luas dari perkiraan semula
yakni 3 hektare.

Luas lahan yang diperlukan
itu berdasarkan perkembangan

Pembaha san Shortcut Tttak b dan 6

nai pembebasan lahan itu. Kita
masih menghitung berapa dana
yang dapat kita tambahkan di
APBD Perubahan 2017, kalau
belum cukup kita upayakan di
APBD Induk 2018," katanva.

Sebelumnya, Bupati Bule-
leng Putu Agus Suradnyana
berharap pembahasan APBD
Perubahan 2017, bisa dima-
jukan pada bulan f uni-Juli.
"Saya akan koordinasi den-' gan rekan-rekan di DPRD,
agar pembahasan APBD pe-
rubahan nanti bisa upayakan
awal fuli, karena kita akan
alokasikan dana pembahasan
lahan di APBD perubahan,"
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