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Kem alikan Dana karena Waktu Mepet
r DERTAGA...

Di Kedonganan juga dermaga langsudg
dari hal 21

KepalaDinas
Perikanandan
Kelautan (Disnakkanlaut) Kabupaten Badung, Made Badra fnenegaskan pemindahan wewenang itq didasarkan pada UU
No 2312014 te
Pemerintah Daerah.
"Iadi, untuk
di Kedonganan kami
belum bisa
karena sekarangwewenangnyapind ke PemprovBali. Berdasarkan UU No
14, urusan di laut
0 - 12 mil menjadi rusan provinsi," jelas
Badra saat dikon
rasi kemarin (30/I1).
Atas dasar itu,
Badra, maka dapat
atau tidaknva ban
dermaga tersebut
tergantungperjuan
pemprov.Namun,
menurutBadra, pe
ngandermaga
Kedonganan
penting. Karena di
Badung satu-satu 'a dermaga nelayan
hanya ada di
ganan. Nelayan dari
.

belierapa tempat
muat dan transaksi

Iakukan bongkar
Kq_donganan-

warga. Selama ini, warga mengaku sudah

terhubung dengan pasar ikan. Sehingla
posisi dermaga Kedonganan sangat stratdis

yakin perbaikan itu akan datang. Ketut
Puja, Bendesa Adat Kedonganan belharap
pemerintah bisa mengusahakan agar dana
bantuan bisa kembali cair.
Menurutnya, warga Desa Adat Kedonganan kembali meminta agar pemerintah
melakukan penataan konsep Kedonganan

unnrknelEran dalam memerruhi kebutuh4n
ikan di Badung. Dari nelayan di Kedongandn
ikan didistribusikan ke kafe ikan bakar, hot{f
dan sejumlah tempat lain. 'Terutama hal{man dermaga sangat perlu ditata. Pengembangan dermaga Kedonganan sangat perlu

minapolitan. Terlebih selama ini warga
sudah mengeluarkan banyak uang untuk
melakukan penataan sendiri. Salah satu
yang ditata warga secara swadaya adalah sisi utara areal Pasar Kedonganan.

sekali," tandas Badra.

Badra menyebut dana Rp 24 miliaryang
dikembalikan ke kas daerah karena alasa{
waktu yang mepet. Dana diterima pada
saat menjelang akhir tahun. Sehingga
untuk mengerjakan proyek selesai padq
akhir tahun tidak bisa. "Karena itu dana
kami kembalikan/' tegasnya.
Sementara itu, warga tetap merasa ke-1
cewa dengan kondisi kelanjutan pengem-l
bangah dermaga Kedonganan. Selain
dermaga, proyek pembuatan break water

(pemecah gelombang) dan penataan
lasar !rydjsional ikan itu sangat.ditunggu

"Bagaimana caranya agar tetap mendapat
bantuan. Sudah banyak uang lang kami
keluarkan. Kami banyak acara adat, keluar uang juga untukmenata sendiri. Jadi
tolong perhatian pemerintah," ujamya.
"Semestinya pemerintah memperjriangkan agar Kedonganan Minapolitan ini
terwujud. Bukan hanya kebutuhan kami
tapi kebutuhan masyarakat, dan pariwisa,

ta secara umumi' pungkasnya. (san/yes)
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Kapal dan Iukung
MANGUPURA - Nelayan di
!es.isi1 Badung Utara hingga
Badung Selatan menuai an-$n
segar. Ini menyusul rencana
.'pemberian

bantuan tiga unit

mendampingi bantuan kapal
Gl pemkab aian
memberikan bantuan 3 unit
jukung (perAhu) lengkap den_
gan kapasitas mesin lS pK.

Tonage). Kapal ini akan diberi_

dinilai tepat bagi nelayan yang

kapal kapasitas

l0 GTJGross

kan ke-pada kelompok nelayan
yang dinilai produkrif tapi ke_
terbatasan alat. Bantuan dari

pemerintah pusat senilai Rp
4,1 miliar

ini akan diberikai

tahun 2016 men.datang. ,Ada

tim khus.us yang menyeleksi
Kelompok penerima nelavan.
Seleki ini harus ketat biar nanti
bantuan ini tidak mengganrung
dan tepat sasaran," ielas Made
Badra, Kepa.la Dinas Fetemakan

Perikanan dan Kelautan (Disnakkanlaut) Kabupaten Badung
kemarin (30/ll).
Pejabat asal Kuta ini mengungkapkan, dengan kapal l0 GT
Itu sggat membantu nelayan.
Pasalny4 dengan mesin l0 GT
jangkauan tangkapan lebih dari
4 mil. Selama ini, nelayan melaut tidak bisa lebih daii + mil.

Dengan berlayar lebih dari
4 mil maka peluang tangka-

pan semakin besar. Untuk

6(4, \ g4srnvu{ )nlJ

kapasitas l0

Iukung sepanjang 7 meter iru

metaut selama satu hari penuh.
l' Tujuannya adalah merringkat-

kan hasil tangkapan neliyan.
Sehingga stok ikan di pasar-bisa
terjaga;'imbuh Badra.
D.itambahkan Badra, pihakn_
ya Juga mengusulkan bantuan
30 unit mesin tempel kekuatan

30 PK. Sama dengan pemberian bantuan kapal, mesin tem_

pel juga akan diberikan pada
kelompok nelayan yang potensial. Di Badung sendiri ida zO

kelompok nelayan tersebar dari
Pantai Cemagi hingga Uluwatu.
Flanya saja, tak semuakelompok

tersebut produktif dan potensial. Karena inr, pihaknyi perlu
menyeleki ketat calon penerima
bantuan. "lGlau banruan perahu
dan mesin ini sumbemya ApBD
Badung 2016. Selama tidat ada

koreksi dari dewan, tapi kami
harapkan sih ddak ada toreksij'

pungkasnya. (san/rid)
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Suparta Resmi Gantikan
Mas Sumafii
AMLAPURA - Setelah sempat
melakukan pembahasan, DpRIf
Karangasem mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belania

Daerah (APBD) Karangasem
Ialrun anggaran 2016 sebesar
Rp 1,5 triliun. pengesahan itu
melalui rapat paripurna DpRD
Karangasem, yang dipimpin

Ketua DPRD Karangasem

I

Nengah Sumardi, Senin (30/l l).
Paripuma kemadn juga dihadiri

Peniabat Bupari Karansasem.
lda Bagus Ngurah Arda. "
Meski semua fraksi menyetu-

jui

APBD tersebut, namun
masing-masing fraksi memberikan sejumlah usul dan
saran terhadap APBD 2016,
danpenyertaanmodal kepada
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang disetujui
sebesesar Rp 4,5

lam

miliar "Da-

penyusunan APBD s€-

laniutnya mengadopsi aspirasi
dari reses yang dilaksanakan
oleh DPRD," demikian saran
Fraksi PDIP, yang disampaikan
anggota DPRD Karangasem,
I Komang Mustika laya, yang
bertugas membacakan laporan
gabungan k0misi.

Terkait penyertaan modal
PDAM, yang disetuiui berdasarkan usulan eksekutif,
Fraksi Nasdem mengingatkan
PDAM bahwa pentingnya pen-

ingkatan system pelayanan
secara terpadu, dan efisien
kepada pelanggan, serta mem-

perluas jangkauan pelayanan.

"Terkait APBD, satuan kerja
Dinas Pekerjaan Umum perlu
penambahan anggaran untuk
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FEZEKI NOMPLOK: I Nengeh Suparta meniadiipAW I custi Ayu
Mas
Jumarfl oan diambit sumpahnya kemarin.

pemtrangurran jalan baru pada
daerah-daerah yang rnasih terisolir sehingga dapat mempcr

lancar perekonomian daerah
setempat;' ielas Nlustika Jaya,
menyampaikan pand anga n
Fraksi Nasdem.
Sementara Fraksi Partai Gol-

kar menyarankan eksekutif

agar pelaksanaan program
mendapat pengawasa n Vang

lebih ketar, sehirrgga h isi

lebih efektif, efisien, ierukur

tupalan gabungan a nqgo ta
DlltD dari pKpl darr'liinu-

ra, itu Inengingatkan pemer
rnran supaya segera men) osialisaf ilan Sambungan
il|f set)anyak 1.500 unit seDaga lmal|a rencana PDAM
setelah penyertaan modal
Itp 4,5 mili.ar iru disetu.iui.
Senlentara itu, pada kesempa-

tan kemarin, juga dilakukan
sumpah terhadap I Nengah
Suparta, selaku PAW IPenggan-

dan terarah. Begiru juga fraksi Gerindra, me nyaran ka n
agar eksekutif menggunakan
anggaran secara efektif untuk kepentingan masyarakat
Karangasem. "Pembangunan
inflakstrultur tepat guna, tepat

rian Antar Waltu) dari I Gusti
A),u Nlas Suinatri. Dengan pen.gambilan sumpah itu, Suparta

waktu, sesuai kebutular. Pendidikar dan kesehatandari sisi

nrencalon4an diri menjadi bupati Karangasem. Meski sudah

anggaran agar ditingkatkan.
Intinya, APBD 20t 6, berguna
bagi masyarakat Karangasern,"

pinta Fraksi Demokat, seperti
dibacakan Mustika laya, yang
seorang politikus Partai G olkar

Fraksi Bhineka, yang mer-

fog.nl'a-2.otr

yang politikus PDIP itu sah

menjadi arggota DPRD Karangasem, menggandkan Mas

Sumatri, yang memilih maju
sah menjadi anggora DPRD
Karangasem, namun Suparta
belum meqdapat posisi di alat
kelengkapfan dervan. "Nanti
Fraksi PDIP yang mengusulKan, karena Suparta dari PDIpj'
ujar Sumardi. (wan/gup)
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Tunjangan
PeiabatBadung
Dibatalkan
MANGUPURA - Pemkab Badung akhirnya
lolos dari lubang jarum deadlinepembahasan
Rancangan APBD (RAPBD) 2016. Melalui
rapat alot dan ketat selama seharian, akhirnya RAPBD Badung 2016 disahkan oleh
dewan Senin petang kemarin (30/l l). Sejak
pagi eksekutif dan legislatif sudah melakukan lobi-lobi. Dewan tidak terima kenaikan
tambahan peqghasilan pegawai (TPP) vang
mencapai Rp 408 miliar. Dalam rancangan
eksekutif mengusulkan TPP sebesar Rp 408,3
miliar, naik Rp 90 miliar dari tahun 2015 yang
sebesar Rp 318,3 miliar lebih.

Informasi yang dirangkum koran ini, dewan
mau menyetujui kenaikan tambahan penghasilan asal tunjangan perumahan dewan
juga ikut dinaikkan. Dewan meminta kenaikan
tunjangan perumahan sebesar Rp 9,7 miliar.
Karena mentok tidak ada jalan kelual eksekutif akhirnya membatalkan kenaikan TPP. Tapi
eksekutif juga tak mau kalah begitu saja. Ekse-

kutif juga menolak menganggarkan kenaikan
perumahan dewan.
Pembatalan kenaikan TPP ini diakui Sekkab Badung Kompyang R Swandika. "Setelah
dilakukan pembahasan s
) Baca Tunjangan... Hal 31

ahan Dewan luga Batnl Naik

Pe
T

s a m b u n s a n da ri

rencanakenaikan tersebut

hat
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di perubahan dipasang," tqrang Satria.

::"$ fiBt"i:#|fi ,GfilHiff:: n#if, Sjl;
hibah kepada banjar adat, [esa adat dan subak
diarah- "ff

kan
dengan

atan-kegiatanyangberhubungan sebesar Rp 19,9 miliar lebih juga masuk dalam
ntingan masyarakat," jelas Ketua MPBD 2016. Mengenai pencoretan TPB ke-

Tim

n Pemrintah Daerah (TAPD)

dung,

R

Swandjka usai

rapat.

Ba-

naikan tunjangan perumahan anggota dewan,
termasuk masalah hibah ipi disetujui seluruh

Kompyangalasanditarilrryausu- anggota dewan.
lanTPP
Anggaran

erti
irigasi

Lebih
TPP saat
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Nyoman
peru

lebih
dibata
adanya

kajian

masfdrakat

Dengan keputusan tersebut, maka bisa dika2 - I melawan legislatif.
ffiastruktursepertipembangunan Pasalnya, meski TPP dibatalkan, tapi eksekutif
publik "Ini lebih prioritas berhasilmembuatrencanakenaikantunjangan
perumahan batal. Dana hibuh y*g selama ini
menaikkan TPP,'
unruk kepentingan

diarahkanmasukbelanjapubliksep- takan eksekutif unggulu

papamya

.jut ia menjelaskan, dengan

nilai

dijadikansenjatadewanmdngancamtidakmau

pihaknya masih sangat bersyrkur membahas RAPBD juga tidak bisa dicairkan.
:ang adalah HUT Korpri dipastikan Secara umum postur RAPBD 2016 pendapatan
rrja pegawai tidak akan menurun. daerahyangsemuladirancangsebesarRp3,5triKetua Komisi.III DPRD Badung, Iun berubahmenjadiRp3,Ttriliun.Belanjadaer-

tria mengakui, untuk tunjangan

ah yang semula dirancang sebesar Rp 3, 6

triliun

dewanyangdirancang Rp 9,7 miliar berubah menjadi Rp a triliu4. "Dengan demikian
raik sekitar Rp 42S juta lebih juga makaranperdatentangAPBpKabupatenBadtrng
"Hal ini dilakukan karena belum ThhunAnggaran2Ol6dapatpisepakati, untukserp yang mengatur dan perlu adanya lanjutrya dapat ditetapkan s{telah dievaluasi oleh
t-eitaiimasaah itu. Kemungkinan Gubemur Balii' tegas Satria.l(san/yes)

