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Dewan Sidak Dugaan
Aset Pemda Diserobot
TABANAN, NusaBali yakni I Made EW membawa bukri

Gabungan Komisi I hingsa -pipit.

Komisi lV DPRD Tabanan beseria 'Maka dari itu yang berhak
instansi terkait melakukan sidak menjawab ini adalih pit rf nrr,i,
ke tanah aset pe.m€rintah daerah yang dalam waktu deiat ini akan
!ge,maa) 

yang diduga diserobot iiplnggil untut men;ef astin.
oten anggota dewan setempat,,,Tetapijikamasihadasalingklaim

" I Made EW, di kawasan pantai permisalahan akan Oiseletailan
Nyanyi, Banjar Batugaing, Desa iecara kekeluargaan, dan ke oen_
Beraban, Kecamatan Kediri, Ta- gadilan agar kasus clear,'bilabanan,Jumat(23/3)pagi. lerluharrisaiUuaif<anpi,isus,;
.. nasllnya, masih tetap saling tegasnya.
klaim antara pemkab dan yang -Ketua 

Komisi I DPRD Tabanan
S!_nS_aku pemilik lahan, I Made t puru Eka putra Nurcahy"AiJri"
EW. Di samping itl, saat $dak mengatakan, permasatahari iii
Badan Pertanahan Negara (BpN) harui ada penegasan dari BpN.

Ii:Cj:fy.ning.dalam menjelas- Meskipun d-ari kedua belah pihak
Kan noaK ada. Karenany.?, pel: sama_sama punya data dan saling
masalahan akan diselesaikah di klaim.
meia rapat. Begitu juga dari nelayan ada

^ Selain dewan, Satpol pp, Dinas surat 
-perniofionan 

kepada pihak
Pariwisata,_Bagian Aset, Dinas MadeEWselakupemifif.fiftJnun_
Perikanan Kabupater.Tabanan, tuk pinjamkan t'empat membuatjuga hadir, karena laha.n yang ban!sa[. Dan satu siii tahun 2014
diduga diserobot adalah bangsal j-uga-ada MoU pinjam p;k;aJ";i
fl:lqrl l:t:takkan iukung ne- i,e"mkau rabani" ri.pr,i, n.iryan
layanr.yang sekarang {i.9llgu.n. untuk gunakan tempat daiam
Pemilik lahan, I Made EW hadir pembarigunan bangsaf
membawa bukti-bukti kepemi- Seme"ntara Maie EW bersi-
likan tanah mulai dari bukt-i pipil kukuh bahwa tanah seluas i aie
hi,ng.gl su.rat perjanjian antala yang saat ini dibangun 6;;9;;l
pihak Made EW dengan nelayan dan-nantinya di bag"ian atas"nva
unruk pembangunan bangsal. akan dibuat pelinggih Ratu fidul
, ^ I:dS !:latr 

pihak baili dewan 
$_a1 

Dalegle'gara idatatr miiilnyi.
oan uaglan Aset menanyakan Hal ini didasari atas surat-suiat' bukti-buktiserrifikatyangdibawa dimiliki. Din tanah dimaksud
pemda melalui tsagian Aset dan dimiliki dari tahun 1990 serta di
milik Made EW. Maiie EW dibantu t"pr"ii" ,.i,ang pitrat<nyiyinj
kelian dinas setempat menjelas- mbng[arap.
Kan o.engan membawa pipil dan Kepala Dinas perikanan Ta-peta bahwa tanah seluas 2 are bananlMadeSubagiamenyatakan
tersebut_miliknya, bukan milik bangsal yang dibind; t0iili
qemfla. ?.q.1 vSng mitik pemda aras'tan;h a"set perida. Seiefafr
oan dlsertrfikatkan adalah sungai. tahun 2014 lalu-pemda menata
_ Anggo.ta Dewan I Nyoman ulang aset terse'but, ;Vi iirnl
Arnawa alias Komet mengatakan baru-tahu itu adarah tinrtt prrai
lliuan.c:k ke lapangan untuk setelah bangsal aiUangun.'Sebib
men€etanui kebenaran tanah. sebelumnya pembangunan bane-
pgT!.gb dan ranah mitik.I Made sat ditem'pad t"i .aii,.ii.t,i".""
EW Menurutpenj€lasan ail pgtt- dari desai sehingga iaat itri di_
gamatanya ada saru lahan dimiliki setujui buat barEial. tit<a tiOit
d.ua.orangantara lain pemda dan I ada persetujua" d';; (;r, ii;;i'
11119 

EW..*tunya lagimembawa akan berikan bangun Urngr.iinii;
Dukri sertihkat, dan satunya lagi akunya.6 d


