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rrora uenp€sar AAN Rai Iswara.
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Mantra ai+q-pl"Si SeHa

Kctua.D_PRD O""p"r* I Gusti
Nguah q)de dan i-ilirnan OpD
r.emKot ll_enpasar. Kehadiran
Mendag egts'sr.ti"rio Lukita

RI 
. 

E $ql$ia".io'f,"fiit", j,il
gat (p/10).kemarin. Kunjungan
jyr.ello_qg d,rsambut langsung
Wali.{ota ;I.1. Rai Dharmawi_

l akan saya ikuti terus perkemban_' q31_reviQlisasipasartradisional
ol llota Llenpasar. $asyarakatDers,u-kur mempunyai WaIi Kota
sepertr Rai Mantra yang peduli
oengan _rakyatnya. karena tidak
oanyak karakter pemimpin pedu-
u. oengan ekonomi kerakyatan,,,
ujar Enggartiasto Lukita."

Lebih lanjut, Mendag Eng-gartiasto Lukita mengaTakai,
Denpasar merupakan" a""yrri
nadrpusat perekonomian dengan
p_embangunan pasar B;ff;;
::D,"c3l pasar rakyat menjadl
pe-rha_ttan khusus presiden RIJoko W.idodo. Mengingat keha_qrran rrtel modern di Indonesia
Iebrh dari 32 ribu outlet, mem-buat persaingan yang tidak
sena.t ctengan_qarung dan pasar
tradrsional.- Hal ini menjadikan
pernatran khusus kepada prasar
tractrsro_nal baik fisik maupun
non-fis-ik. seperti yang teiahdilakukan W;li Kota ni, Vfu"_
fra,yane merevitalisasi pasar
tradrsronal.,'pasar tradisional
or trota ljenpasar kita jadikan
percontohan di tingkat nisional,
oenga{l_ program dan perhatian
Wali Kota Rai Mantra yang
115_rutluo,". dari pasaruutyui
seDa€jar ekonomi kerakyatan,,.

ujarnya sembari mengatakan
aran mengawal program revi_[a[sasr pasar di Denpasar.yang
memberikan *"rrf""t t 

"p"aimasyarakat.

_. Sementara itu, Wali Kota Rai
tvrantTa mengatakan pembanzu_
nan pasar Nyanggelan panJer
mendapat dana Tp ApBN Ke_
menterian perdagangan sebesar
rtp b miltar yang saat ini terus
mengalami kenai-kan omzet men_
capai Rp 6 mihar lebih. Semeniara
itu. Pasar Ba4ung mengalamai
Keoakaran pada 27 Februari2O16
lalu. dengan kerugian mencapai
Rp 66 miliar. pasir,^kt;;;G
beroperasi selama 24 jam iri
merupakan jantung ekonomi ma_

ILT*^I d9"^g3^n ju"glah Pedagang
:eb?l{?{ 1.698 pedagang teidiri
oan Jtt kro-s pedagang. 1.BgZ lospedagang. Capaian omzet pasar
tlactung pagi sebelum terbakar
lnencapai Rp 7 miliar lebih per
narmya, sedangkan pasar Baduns
malam mencapai Rp 1 miliar lebifiper han.

^ 
Saat ini pembangunan pasar

:3d1rTC tahap I dimulai pada
26 Juli sa-pii dengan Zi De_

iJti,",li"l"Jd,:1,J",fi :Iii_fll
gan sebesar Rp 7b miliar?an

rvrenoag uprggartiasto Lukita
luga Irenirljau program revital_
rsasr p.asar Nyanggelan panjer
yang dibangun

Panjer

tuan (TP) ApBIf Ke;enterian

yang drbangun pada tahun 2018tewat dana Tugas pemban_
tuan (TP) APBN Kemenrcrien
Perdagangan a"" epCO pemkot
[renpasar.

,- Mandatangi pasar Badung.
l\Iendag RI Enggartiasto Lukifi
mentnJau langsung progres pem-
Dangunan fisik pasar terbesar di
.t:arr yang saat ini telah mencapai
,19 

persen. Mendag Enggartrasto
Luxrta srap_mengawal pemban-
gunall hsrk pasar Badung. serta
memberikan apresiasi program
revrtatr-sasi pasar tradisfu nalyang dilakukan Wali Kota Rai
.Lvrantrra. 'Dan pembahasan den_
gan Bapak Wali-Kota Rai Mantra.
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PROYEK - Menteri Perdagongan (Mendag) RI Enscartioeto
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"cai' ni7 M;;;;;' ;;;1
meng.unjungi prolek pembangunon fieih paear Bodung, Ju_
mal (6/10) hemarin.

dana pendampingan dari APBD
Denpasar sebesar Rp 15 miliar
lebih. Untuk pembangunan
tahap kedua akan dilanjutkan
tahun 2018 nelalui APBD
Denpasar dengan prosee lelan!
pada Nopember 2017. "Kali ini
yang menjadi kendala terkait

waktu cukup lama, maka pros-
es pemoangunan selanJutnya
akan terhambat. Apabila Bapak
Menteri berkenan untuk melan-
jutkan pembansunan tahap lI
melalui dana .TP tabdn Zbts.
sehrngga perDbangunan dapat
langsung dilaksankan." u iar
Rai Mantra. (ad436)dengan proses hibah memakan

Edisi :

Hal :

lata,r ?- 0rl reft
)



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl

W Bali posr
Perwakifan provinsi Bali

Defisit, pembayarai
Proyek Dibon

,gmfim***N*
ro#n+**e*$*,:fi

flHfl

pf -'ll"l*$i-:"qifiiqiiig$-&il*u

ffi$ffi

3"t"'Y'i.:":lyfl.f*),il*'"op""o"in"i^'[fr'[i]

Edisi :

Hal :



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl

W Bari posr
Perwakifan provinsi 

Bati

Tersangka Korupsi
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menjadi persoalan. 
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auii""
D-ahwa speks kapal itu berbeda dan fidai-
l.-119". {upul pada umumnya. Sehinggaoanruan kapat itu juga tidak bisa ditiii

im-a m_asyarakat nelayan. karena takut
.Jrrta {ipak-sakan akan membahayaka n.
"t\4enqtut Jaya Kesuma, di sinjlah letak-kerugian negaranya yakni bantuan kapal
yang dananya bersumber dari negara tidak
dapat digunakan sebagaimana mestinya.
"Sama misalnya saya memberikan sepeda
motor ke Aspidsus. Jika saya memberikan
bantuan moior dan tidak bisa dipakai. va
bisa iadi ini bentuk korupsi karena meng-

eorr"i^t r,utg n"gara," kata Jaya Kesuma
mencontohkan.- Duu t"t.^ngLu pengadaan,kapal-yang

",.rJuh- 
dit"hun t,,, ;dalah TB dan S lnfor-

t^t't"tg didapat Boti. Post FB adalah

F"^i'd"""r'"". 'Baua Giel dan S adalah

ittuai v^ng merupakan rekanan yang

mengerlakankapal (asa'
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