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Giri Prasta dan Wabup Suiasa SYrahkan Hibah Rp 9a Nliliai

MANGUPURA - Setelah Petang,
Abiansemal, dan Mengwi, Pemkab
Badung kembali serahkan hibah
2018 kepada kelompok masyarakat
Kuta dan Kuta Selatan, pada Jumat
kemarin (4/5).

Penyerahan hibah ini bertempat
di Balai Desa Adat Jimbaran. Diser-
ahkan Bupati Badung I Nyoman Giri
Prasta bersama Wabup I Ketut Suiasa
dan Ketua DPRD Badung Putu Par-
wata. Hadir pulaWakil Ketua DPITD
Nyoman Karyana beserta anggota
DPRD Badung Daerah Pemilihan
(Dapil) Kuta dan Kuta Selatan.
Nilai hibah ini mencapai Rp 94,3

miliar lebih untuk 104 penerima. Ter-
diri dari; Kuta Rp 31,8 miliar lebih, un-
tuk 40 penerima dan Kuta Selatan Rp
62,5 miliar lebih untuk64 penerima.
Bupati Giri Prasta menjelaskan,
pemberian hibah ini sebagai salah
satu implementasi Program Nawa
Cita Presiden Joko Widbdo dengan
Reuolusi Mental, Indonesia Hebat.
Program ini seiring Pola Pemban-
gunan Nasional Semesta Berencana
(PPNSB) dengan lima program
prioritas.

"Konsep kami adalah pembangu-
nan tuntas. Di mana, dengan ban-
tuan yang kami berikan nantinya

masyarakat tidak perlu lagi menge-
luar*.an uang untuk pembangunan
balai banjar atau lainnya dan dana
masyarakat bisa digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi
masyarakat itu sendirii' paparnya.
Gira Prasta juga memaparkan rencana
pembangunan di Kuta Selatan ke
depannya. Selain lingkaa juga master
plan penataan Pantai Jimbaran.

Terkait pembangunan ekonomi
masyarakat, pihahrya saat ini sedang
merancang pembangunan Oa ter Ring
Roa.d ataujalan lingkar luar Kuta Se-
latan. Termasuk juga untuk kawasan
Tanjung Benoa. Pembebasan lahan

untuk pembangunan ffi astruktur ini
sudah selesai. Dia berharap dengan
pembangunan infrastruktur jalan
tersebut akan mengangkat ekonomi
masyarakat Badung Selatan, khususn-
ya yang bergerak di sekor pariwisata.
"Ini sudah berjalan, pembebasan
lahan sudah ditangani (trn appraisal,
termasuk juga yang di Sawangan dan
sejauh ini tidak ada kendala/' pung-
kasnya. (adv/dwi/dio)

UNTUK BADUNG SELATAN: BuPali
Giri Prasta dan Wabup Suiasa serah'

kan hibah ke masyarakat di Jimbaran.
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Pasang Gelontorkan

Dipasang 1.200 pengadaan LpJ. pemasangan
LPI di t.2oo titik itu dikhus= s_
kan di wilayah Kuta Selatan.
jenala tsidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan

' PenataanXuang Badung, Sang

lVgmq Oka permana, meng_
kaui sudah masuk tahap tender
terkait pengadaan tpl. wilui
pagu anggaran yang dipatok

Rp 20 miliar sudah termasuk
pengadaan lampu serta pe_
masangannya. Sesuai tender di
LPSE yang akan berakhirpada
lumat (+/S) hari ini. Lampu
yang digunakan nand aaatah
LED. Hingga Kamis kemarin
tercarat di LPSE Kabupaten
Badung sudah ada 17 reianan
yang meniratakan berminat

Titik di Kutsel
MANGUPURA_ Lampu pen_

erangan Ialan (LpI) di Kabu_
paten Badung acap dikeluh_
kan karena dibeberapa tirik
aoa yang mati. Nah, saat iniyemkab Badung menyiapkan
anggaran Rp 20 miliar untuk

atas proyek ini. ,,pemasangan

dianggarkan Rp 9 miliar riie_
liputi tiang dan kabelnya. Se_

lgngkan pengadaan ia-pm
LED senilai Rp l l miliar. Untuk
pengadaan l4mpu LED sendiri
sudah berdasarkan e-katalogi,
jelas Oka Permana yang dikon_
firmasi, kemarin (3/5).

Mengenai pemasangan Lp|

laru ini rencananya dipasang
khusus di wilayah Kecamaran
Kuta Selatan. Oka permana
rnenyebut, total ada f .200 tirik
LPI yang akan dipasang. "yang
jelas semuanya lampu LED ini
juga salah saru program pemeri-
antah untuk menggantikan bola
larnpu yang ada sebelumnya, ,,

pungkasnya. (dwi/do$
t-

20 Miliar
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SINGARAIA - penanganan lingkungan di
.?*u: lyry, BuJeleng membutuhkan biavaI*l lgqil*g fantastisl nur ui wluyurr-iu"nlli
( BWS) Bali-penida menvt

* l ir ;jlfi;ffi:?,ffi:T lHffiT;
ff y:ll_lirssa penataan, sehingga a" "",

Melanti Bantuan Pengisap lumpur
r lIRSllil(AI...

Sambungan dari hal l
Permasalahan di Danau Buy-

an terbilang kompleks. Selain
mengalami pendangkalan,
danaujuga ditutupi dengan ta-
naman eceng gondok. Enceng
gondok menutupi areal da-
nau seluas 65 hektare. Belum
lagi masalah serangtrn pupuk
kimia dari lahan pertanian,
yang turut menyuburkan en-
ceng gondok.

Kepala BWS Bali-Penida Ketut
Iayada mengatakan, pihaknya
sudah menyusun rencana aksi
p-emulihan karn'asan Danau Buy-
an. Selain melakukan pengeru-
kan sedimentasi.dan penang-
gulangan gulma balai juga akan
membuat kantong lumpur.
Nantinya kantong lumpur

utfGKUlfcArf

EKA PRASETYA/ AADAR BALI

TERANCAM KELESTARTANNYA : Danau
Buyan yang mengalami pendangkatan danseful enceng gondok perlu dana miliaran.

uena. bunar m"ump, il"rik #ffiff;l'

berfungsi sebagai kolam
pengendapan. Air limpahan
menuju danau, akan tertam-
pung di kolam tersebut. Se-
lanjutnya lumpur akan men-
gendap, sedangkan air akan
dibuang ke danau. Hal itu
diyakini mampu mencegah
pendangkalan di danau.

"Iadi danau bisa lebih sehat.
Cukup melakukan pengerukan
rutin di kantong lumpur, tidak
di danau lagii'kata Iayada.

Selain itu balai juga meran-
cang pembangunan tanggul
di sekitar danau. Nantinya
tanggul akan di.lengkapi jog-
ging track yang membentang
dari wilayah Dasong hing-
ga Pura Ulun Danu Buyan.
Tanggul juga bisa mencegah
luapan air danau menuiu
pemukiman penduduk.

Lantaran butuh biaya besaq,
fayada berharap Pemkab Bule-
leng bisa mendukung rencana
aksi tersebut. "Kami mohon
Pemkab bisa back yp kami
lewat jalur aspirasi daerah
ke pemerintah pusat. Karena
ini butuh dana cukup besar,
sekitar Rp 150 miliari'tegasnya.

Kini BWS Bali-Penida hanya
bisa melakukan penanganan
rutin di areal Danau Buyan.
Sejauh ini penanganan yang
dilakukan adalah penang-
gulangan gulma. Dari lahan
seluas 65 hekrare, kini hanya
tersisa 25 hektare lagi. Balai
juga tengah menanti bantuan
alat berat pengisap lumpur
dari Kementerian Pekerjaan
Umum. Sehingga pendang-
kalan danau dapat segera
ditanggulangi. (eps/pit)
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Peranti command center Dianggarkan Rp 30 M,

MANGUPURA- Untuk
membangun gedung com-
mand center saja pemk-
ab Badung menganggarkan
milirian rupiah. Begitu juga
melengkapi peranti center
control (CC) room gedung
command center juga akan
dianggarkan Rp 30 miliar
melalui APBD 2018.

Wayan Weda Dharmaja se-

laku Kepala Dinas Komuni- nan CC room berserta Der-
lengkapannya) sebesai Rp
30 miliar," ujar Weda yang
dikonfirmasi, Rabu (2/5).

Pejabat asal Desa Sembung,
Mengwi ini mengaku rna-
gih menunggu administrasi
pepdampingan dari BpKp
(Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan) Provinsi
Bali, termasuk dari Inspek-

kasi dan Informasi (Komin-
fo) Badung mengatakan,
untuk gedung command
center tersebut berada di

.lantai I kantor Diskominfo
yang baru. Kata dia, saat ini
untuk mengisi peranti masih
tahapan persiapan dokumen
dan administrasi pelelangan.
'Anggarannya (pembangu-

torat. Seperti penentuan dan
perhitungan HPS. "Dalam
pelelangan dan pengadaan
kita mendapatkan pendamp-
ingan dari BPKP Prdvinsi Bali,
agar prosesnya sesuai dengan
prosedur," terang mantan
Kabag Humas dan Protokol
Badung ini.

Kata dia, setelah semua ad-
minitrasi dan dukumen siap,

barulah dilakukan pelelangan
melalui LPSE. lika tidak ada
permasalahan, dipastikan
tahun 2018 ini, Badung sudah
memiliki CC room canggih.
CC room ini akan rnenjadi
ruang kendali Smart City
Badung, termasuk control
CCTV yang telah terpasang
di ratusan titik strategis di
Badung. (dwi/dtt)


