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Hadiri Karya Tawur Balik Sumpah di Pura Dalem Cerrgkok

Bupati Serahkan Dana Upakara Rp 7,2 h4iliar
MANGUPURA, NusaBali

Tilerh Kasa pada Wraspati
Pon Krulut, Kamis (t2/7),
Bupati I Nyoman Giri Prasta
didampingi anggota DPRD
Badung I Nyoman Satria meng-
hadiri Tawur Balik Sumpah di
Pura Dalem,.Banjar Cengkok,
Desa Adat Cengkok, Desa Baha,
Kecamatan Mengwi. Karya ini,
merupakan rangkaian Ma-
mungkah, Ngenteg Linggih,
Muprlk Pedagingan, Padu-
dusan Agung Menawa Ratna
medasar Tawirr Balik Sumpah
Uttama di Pura Dalem, DeSa
Adat Cengkok yang puncaknYa
pada L8 fuli mendatang. Guna
mendukung karya tersebut,
Bupati menyerahkan bantuan
dana upakara secara simbolis
sebesar Rp 1,2 miliar.

Bupati Giri Prasta meny-
ampaikan terima kasih atas
terlaksananya karya agung
di Pura Dalem Desa Adat
Cengkok. Hal ini sangat se-
jalan dengan prioritas Pem-

. IST

BUPATI I Nyoman Giri Prasta didampingi anggota DPRD Badung I Nyoman Satria
menghadiri Karya Tawur Balik Surnpah di Pura Dalem, Banjar Cengkok. DesaAdat
Cengkok, Desa Baha, Kecamatan Mengwi, Kamis (12l7).

bantuan dana upakara, seh-
ingga masyarakat tidak lagi
mengqluarkan urunan maupun
peson-peson dana.

Bupati akan memback-ttp
rencana pembangunan Pura
Desa dan Puseh Desa Adat Ceng-
kok hingga tuntas. Untuk itu, Bu-
pati mengajak krama Cengkok
tetap bersatu dan meningkatkan

bangunan di Badung dalam
upaya melestarikan seni, adat,
agama, tradisi, dan budaYa
yang berlandaskan Tri Hita
Karana. Hadirnya pemerintah
di tengah-tengah masyaiakat,
sebagai bu\ti bahwa pernerin-
tah membantu meringankan
beban masyarakat sePerti
pdmbangunan pura maupun

ras:r segilik. segttltrl<, selttwung-
lurvung scbayantal<a.

Panitia I{alya I Nyoman
Rana nrelirporhan l<arya agung
ini dilalisunakan serangkaian
relah selesainva pembangu-
nan pura rlalam yang telah
rarnpung 5 tahtrn lalu. "Karya
ini telah l<anti renc:rnakan tiga
tahun lalu. Kami rrtatur suksma
l<epacla tsirpak llupati Badung
vapg tclah menrbanttt kalYa ini
sebesar Rp 1,2 miliar," jelasnya.

Selain pembangullan pura,
klama Cengkok iuga nangiang
tapakan batnng ket Yang semPat
hilang l5 tahun lalu. Nangiang
tapakan ida bhatara,.meruPakan
bantuan Penglingsir Puri Ubud.
Ditambahkan, krama desa adat
Cengkok berjunrlah 15 sePaon,
44 KK dengan jurnlah penduduk
sebanyak 225 jiwa. RencananYa
krama akan melartjutkan Pem-
bangunan di Pura Desa lan
Puse'h. Untrrk itu pihaknYa akan
kembali memohon bantuan
l<eprda Peurkab Badung. @ asa
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DPRD Berharap pemprov ,'

Hibahkan Aset yang,,Ngunggtrr,'
Bqngli (Bali Post) -

Keberadaan aset milik
Pemerintah Provinsi (pem-
prov) Bali'di Kabupaten Ban-
qli-b_anyak yang "nganggur',.
Salah satunya bangunan eks-
RSU Bangli yang simpai saat
ini tak jelas pemanfaatan-
nya. Prihatin melihat banvak
aget Pemprov yang nganggur,
Ketua DPRD Bangli\gi-kan
Kutha Parvata beiharap aset
tersebut bisa dipinjampakai-
kan atau dihibahkan untuk

' diqlrnakan Pemkab Bang1i.
Ditemui di Kantor Opnl

Sangli, Selas a (I0 lT) kemarin,
Kutha Parwata menyebutkan,
ada sejumlah aset milik pem-
prov Bali di Kabupaten Bangli
yalg nganggq dan kondisinya
tak tenrrus. Selain bangunan
eks RSU Bangli, aset milik
Pemprov Bali yang juga ter-
be-ngkalai berupa bangunan
bekas di=belakang RSU Eangli
baru. Pihaknya fun mengafu
prihatin melihat kondisi-aset
tersebut.

Menurut Kutha Parwata.
agar tak terkesan kumuh.
bangunan eks RSU Bangli
yang berlokasi di Banjar/

Kelura-han Kawan cocoknya
dimanfaatkan untuk tempit
rekreasi berupa taman kota.
Hanya, Pemerintah provinsi
punya rencana lain.

Sebagaimana hasil koor-
dinasinya' bersama Guber-
nur Bali sekitar dua tahun
lalu, Pemprov berencana me-
manfaatkan eks bangunan
tersebut untuk pembangunan
rumah rehabilitasi peiandu
narkoba. Bahkan iaat itu
gubernur mengatakan, ren-
cana pembangunan rumah
rehabilitasi itu sudah ada
n:Lq! Engineering Design
(DED)-1ya. Demikian ju-ga
dengan bekas bangunan yang
ad_a di belakang FSU ningfi
sekarang, rencananya akan
dimanfaatkan Pemprov untuk
lahan parkir. "Tapi sampai
se5arang pembangunannya
tak kunjung direafisasikan."
ujar politisi PDI-P itu.

Karena belum jelasnya
rcncarn pemberryunan n.uah
rehabilitasi pecandir narkoba
itu, Kutha*Parwafa menilai
Pemkab Bangli masih pu-
nya peluang untuk memohon
pemanfaatan aset tersebut.

Untuk_ itu pihaknya berharap
Bupati Bangli kembali men-
qadakan koordinasi dengan
Gu_bernur terpilih. Apa[ah
Gubernur Bali terpilih mem-
punyai komitmen yang sama
axan.membangun rumah re-
habilitasi narkoba atau tidak.

Jika tidak, maka pemkab
Bangli bisa memohon peman-
faatan eks bangunan nSU
Bangli tersebut dengan sistem
pinjam pakai untulidiiadikan
t_aman kota. Demikian juga
dengan bangunan bekas yang
ada di belakang RSU Bingfi
sekarang, bisa dipinjam palh
untuk perluasan Iahan parkir
rumah sakit. "selama ini be-
berapa masukan dari masvara-
kat di Kawan berharap eks
bangunan R.SU Baneli di m an-
faatkan untuk tadan kota.
Masyarakat -snelak kalau
dijadikan rumah rehabili-
tasi pecandu narkoba.
Hanya saja penolakan

ada disamprikan
secara formal '
ke kami,"
imbuhnya.
(kmb40)
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Dewan Merasa
Dianaktirikan
MANGUPURA- pemberian hibah

menyisakan polemik. DpRD Badung
kompak pakrimik,karena puluhan prol
posal hibah yang difasilitasi sampaiiaat
ini tak kunjung cair.

Ketua Komisi I DPRD BadungWayan
Suyasa meminta hibah tersebul ,eg"ra
dicairkan. Anggota Dewan dari Fraksi
Partai Golkar ini menilai pencairan
hibah sangat pelik waiaupun Dewan
dan eksekutif selalu bicara komitmen.
Meski secara administrasi sudah leng-
kap, hingga kini tetap saja tidak kunjung
cair. Suyagd,meminta Ketua TAPD yang

disalurkan oleh warna lainnya, hibah
sangat sulit untuk cair. "Sepanjang se-

cara administratif lengkap, harus segera

dicairkan. Kami tidak ingin ada kesan

seperti anak tiri," tegas anggota Dewan

dari Kuta Selatan tersebut.
Di bagian lain, Ketua Komisi III DPBI)

Badung Putu Alit Yandinata menegas-

kan, hibah Yang sudah masuk dalam

APBD wajib untuk segera dicairkan'
"Hibah ini kan sudah masuk APBD,

mestinya bisa dicairkani' tegasnya'

Ketua DPRD Badung Putu Parwata

menilai, hibah yang disalurkan Dewan

semua digunakan untuk memenuhi
kepentingan masyarakat. Dia meminta
TAPD peka dan langsung memberikan

tanggapan. "SemuanYa untuk mas-

oo
Sepaniang secara administratif

lengkaP, harus segera
dicairkan. Kamitidak ingin ada

kesan sePerti anak tiri."
NYOMAN MES]R

Anggoto Konisi ll

yarakat baik yang disalurkan eksekutif

maupun legislatif"' katanYa.

MenanggaPi hal ini, Ketua TAPD Ba-

dungWayan Adi Arnawa berjanji segera

menelusuri di mana letak tersumbat-

nya hibah ini sehingga tak kuniung
cair. "Kami akan berkoordinasi dengan

Bupati sehingga bisa segera dicairkani'
pungkasnya. (dwi/dot)

HibahNgadat,

Ramai-Ramai Palaimik
juga Sekda Wayan Adi Arnawa segera
r.nencairkan hibah sebelum membihas
RAPBD Perubahan darr MptsD induk
2019.Jika tetap tak bisq cair, SuyaSapun
meminta dana hibah bisa di rasional_
isasi. "lni semua untuk kepentingan
masyarakati'tegas Suyasa dalam ra at
pembahasan KUA ppAS ApBD peru_
bahan Badung 20lB dan MpBD induk
2019, Senin (9/Z) lalu yang dipimpin
Ketua DPRD Putu parwata didampingi
Ketua'IAPD Wgyan Adi Arnawa.

Hal yang sag{a juga dilontarkan ang-
gota Komisifl Drs. Nyoman Mesir. Dia
merasakan seperti dianaktirikan dalam
hal pericairan hibah ini. Jika disalurkan
oleh warna tertentu (parpol), hibah
cair dengan gampangnya. Namun jika
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Dewansebut PencakanHibah Pelik V

Mangupura (Bali Post) - hibah yang kami fasilitasi tujuannya sarn
- - 

Affit"fiinng"ar"Amenilaipencairan rurhrkkepentinganmasyanakat,"ungkapnya.
ftif"fr"& wilayalurya .^tti.t p.titqtuttt ""tt Anggotadewan+AlraksiPartaic'olkar
;J;; ;;ilg;i ttiU"fi v."g difasilitasi itumemintaKetuaTAPD segera mencairkan

i;;t k ti"i"ttg *it. fiJ iiu temngkap hibah sebelqm membahas R.APBD Peruba-

J^i"*-*p"tp.-ufiuottrueppeseFen han dan RAPBD induk 2019. "Jika tetap

F"*U"ft* fLdqng 2018 dan RAPBD inaluk tak bisa cair, kami meminta dana hibah bisa

i0i9, S,;"t;ig/?) tE-*i". 
-_ 

dirasionalisasi" katanya. Anggpta Kopsl $-- ili". X"*i!i I DPRb Badung Wayan NyomanMesirjugamerasakansepertianak
S"r".. ai it"dapan Ketua DPRD-Badung lifidalam halpencairanhibah.
ilfi p"f'if,-dfi;pff x"t r tepo e": Haltersebut,kataNvomanN{esirtidakbG
ar"n ur* i"E" Sekk;b frry"r Aai e*r*u Ieh terjadi, karena bantuanyanC diflalurFan

;;;;;=tiln-r"*"b"; r"c;;dicahkan. legislaiorsa-madenganhibahyangdicairkan
pg;*il hibah saatulr r";!"t pelik, wa- efsekttif untuk kepentingan mqs-yarakat'

;;;;t"6 da" ek"ek"tif".eliiu bicara "sepanjang secara administratif lengkap'

[#f#; ffi ;"t^;.-*;" ua.i"i"t*"i, bn'io'dse;dicairka&-Kami tidak ingin ada

;d"h l";gk^thingga kini tetap saja tidak kesansepertianaltirL"uqlpnla: -- ----cair.IGmisangat-urryuy"ttsir;-r,ft""tt" Sementara i1.l Kefua Komisi trI DPRD

Badung Putu Alit Yandinata
hibbh yang sudah masuk dalam APBD
wajib untuk segera dicairkan. "Hibah ini
kan sudah masuk APBD, mestinYa bisa
dicairkag' tegasnya. IGtua DPRD Badung
PutuPar:watamenilaihibahyangdisalurkan
Dewan semua digrrnakan unhrk memenuhi
kepentingan masyarakat. Untuk itu, dia
mlirta tepO peta dan langsung memberikan
tanggapan

'Smuanya untuk marva:nkat baik yq4g
disalurkan'eksekutif maupun legislatif'"
katanya. Menanggapi hal im, IGtua TAPD
Badrure Wayan Adi Arnawa berjanji segpra
menelisuri-di mana letak tersumbatnya
hibah ini sehingga tak kunjung cair. Pi'
haknya akin berkoordinasi dengan Bupati'
sefrinega bisa seeBra dicafukan. (hrt27)
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