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Badung Setop Proyek Pemkor
Walikota Dianggap Tak lzin Fernhab
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MANGUPURA, TRIBUN telah berkoordinas,'O."nut
EALI - Proyek Penataan I-a- Kepala Dinas perumahln,
pangan Lumintang yang di- Kawasan pemukiman dan
garap Pemkot Denpasar Rp Pertanahan (perkim) Denpa-
19 miliar dihentikan Bupati sar, selaku penanggungja-
Badung. Pemkot Denpasar wab proyek. "Kami minta pak
dianggap tidak meminta izin Kadis Perklm menghentikan
dalam penataan proyekyang proyek tersebut, dan pihak
tanahnya milik Pemkab Ba- Pemkot berjanji akan meng-
dung ini. hentikan sementara proyek

Bupati Badung, Nyoman itu," ujarnya.
Giri Frasta memerlntahkan Dikatakan kemarin kata,
Kasatpol PP Badung IGK
Suryanegara menghentikan
proyek tersebut secara lang-
sung. Alasan pengehentian
proyek Pemkot senilai Rp 1,9 ,: , ; i

miliar tersebut, lantaran be-
lum mendapatkan izin dart n^___.r_ r^
Bupati Badung, ini r.arlil BapaK bUpati

nffffi i:ffiiTffffi* memerinrahkan
'Bapak bupati m.*e'in- kami agaf

tahkan kami agar menglrenti-
kansementarip.oy.rit..".- menghentikan
but, samPai semua proso.l".
dipenuhi termasuk -.;;;- Sementafa

::ffi1'&l$"uJff&3:, provek tersebut
Rabu (25l7).

Menumtnya, Satpol PP te- SUfyanegafa
lah dua kali ke lapangan dgn Kasat pol pp Badunq

dia mereka sudah melaku- kai dart Pemkab Badung ke
kan penarikan alat-alat ser- Kota Denpasar berdasar-
ta pembersihan. Kepala Ba- kan pinjam pakai nomor :

dan Pengelolaan Keuangan 030/I395/persetda dan no-
dan Aset Daerah (BPKAD) mor :028/629.a/pAD/2Ot6
Badung Ketut.Gede Suyasa yang ditandatangani Bu-
menjelaskan, tanah Lapang- pati Badung I Nyoman Giri
an Lumintang adalah milik Prasta selaku pihak perta-
Pemkab Badung dengan ser- ma, dan Walikota Denpasar
ffikat nomor 28 tahun 2003. Rai Dharmawijaya Mantra

Ia mengatakan tanah ter-
sebut berstatus pinjam pa- BERSAMBUilG HAt ?

Kami Berkewajiban Menata
KEPALA Bidang Pertamanan Denpasar, Putu Sandika memoe-
narkan tanah Iapangan Niti Praja Lumintang milik Badung.

"Tapi kami berkewajiban menata. Memang kita pinjam pa-
kai dan ada MoU-nya," ujarnya. Dalam penataan lapangan ini
pihaknya belum meminta persetujuan Pemkab Badung. Ken-
dati demikian, pihaknya melakukan penataan ini karena me-
nurutnya Pemkot memiliki tanggungawab memelihara dan
menata lapangan, sebagai bentuk ucapan terimah kasih ke-
pada Badung.

"Yang jelas fungsinya memang dari pemerintah kota yang pa-
kai itu berkewajiban menata, menjaga kebersihan, keamanan
dan merawat untuk kepentingan publik," katanya. Dalam penata-
an lapangan ini kata Sanditidak mengubah fungsinya. "Kita me
nata untuk lebih baik, untuk kepentingan masyarakat luas, baik
Denpasar rnaupun masyarakat Bali dari kabupaten lain," terang-
nya. (opu)

DIKoMPLAIN- proyek penataan Lapansan Lumintans yans disarap pemkot J::r.H:il#''il;
sementara, Rabu (2517). Pemkot Denpasar dianggap tidalirireriint5 izin dalam penatian proyek yang
lokasinya milik Pemkab Baduns ini.
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Badung Setop Proyek...
selaku pthak kedua.

"PerJanJian pinJam pakai
ini berlaku untuk Jangka
waktu 5 tahun dari tahun
2016 sampai dengan tahun
2O21, dan dapat diperpan-
jang atas kesepalatan para
pihak," ujamya.

Dikatakannya, sesual de-
ngan Permendagri No 19 Ta-
hun 2016 tentang Pedoman

Fenggunaan Barang Milik yang nyaman, pemkot Den_
D,aerah, Jika melakuan per- pasar melakukan,penataan
ubahan fisft atau perubahan
fungsi atas aset yang diplr-
jam pakai, harus mendapat
persetujuan dari pemilik.
'Ya sesuai Permendagri-kan
harus ada persetujuan dari
pemilik," terangnya.

Sebelumnya, dalam upaya
mewuJudkan ruang publik

lapangan Lumintang Faman
Kota Denpasar). penataan
Iapangan Lumi:rtang inl di-
lakukan mulai dari area je
ging tock dan sejumlah fasi:
litas lainnya. Penataan area
publik ini menelan biava
sekitar 1.9 mtlliar dafi APBD
Kota Denpasar.

Sambungan llal.8

Penataan tni sampat pada
pada pembuatan fasili-
tas lainnya sepertl 2 totlet,
termasuk Juga penyedlaan
ruang operator. Dlsamplng
menyedtakan fastlitas toilet,
Juga akan dltata saluran
ldgasl dengan sistem plum-
btng untuk penylraman la-
pangan saat muslm kema-
rau, (guelopu)


