
PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

                                                                                        Jalan Ngurah Rai no 5 - 7
GIANYAR - BALI

NO TGL NAMA PELAPOR LOKASI ISI PENGADUAN PENERIMA TINDAKAN YANG PELAKSANA TGL KET

a). Meninjau ke lokasi, pada saat itu  
tower belum berdiri tetapi sudah ada 
rencana dasar tower. 

9/12/2013 -

b). Bertemu Kepala Desa untuk 
mendapat informasi lebih jauh.

30/12/2013

c). Memediasi para pihak, dengan hasil 
kesepakatan:  

1/8/2014

- Rencana pendekatan/mediasi didesa

- Pihak tower akan mendata ulang para 
penyanding yang berhak mendapat 
kompensasi.

2 1/9/2014 
lisan

Perbekel Pering Tjampuhan River Permohonan untuk meneliti 
lebih jauh Izin Perinsip yang 

Sekretaris & 
Kabid Info 

Mendatangi Kantor PT Pesona Dewata 
untuk mengetahui perkembangan dan 

 BPPT 1/9/2014

PENGADUAN TINDAK LANJUT

Kabid Info 
pengd BPPT

Keberatan dengan 
pembangunan tower celuller 
atas dampak yang 
ditimbulkan

Tower BTS 
Br.Roban, 
Tulikup

Br. Adat Lebaan 
Tulikup

1/2/2014  
tgl surat : 
12/20/2013 
(Lnjutn)

Tim Terkait 
Pengaduan 
BPPT

1

PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2014

lisan lebih jauh Izin Perinsip yang 
dimiliki PT Pesona Dewata ( 
Tjampuhan River )karena 
hingga kini masih melakukan 
perluasan.

Kabid Info 
pengd BPPT

untuk mengetahui perkembangan dan 
Kepada manajemen perusahaan 
tersesebut disarankan untuk segera 
datang ke kantor BPPT untuk 
menyesuaikan perijinan yang dimiliki.

3 2/6/2014 Slamet Riyanto 
(Pemborong 
Waterboom Bukit 
Jati)

Samplangan 
Gianyar.

Laporan ketidak sepahaman 
antara peborong dengan 
investor.

Sekretaris & 
Kabid Info 
pengd BPPT

Kedua belah pihak datang bersama 
sehingga mediasi bisa dilaksanakan 
saat itu juga. Karena mediasi yang 
dilaksanakan saat itu tidak menemukan 
titik temu sementara persoalan ini 
sebenarnya merupakan persoalan 
intern antar kedua belah pihak maka 
disaran untuk menyelesaikan persoalan 
ini secara intern juga.

 BPPT 2/6/2014 -



4 2/19/2014 
Surat tgl : 
2/17/2014

A. A Gde  Dalem 
Udayana 

Kendran, 
Tegallalang 
Gianyar

Berbagai bangunan fisik 
yang muncul dilingkungan 
desa adat kendran dan 
sekitarnya. 

Kabid Info 
pengd BPPT

Peninjauan lokasi, bangunan yang 
dimaksud setelah dikroscek dengan 
bidang monitoring rata- rata sudah 
memiliki izin , walaupun ada yang masih 
dlm proses . Untuk usaha yang belum 
memiliki izin disarankan untuk segera 
melengkapi perizinan yang diperlukan.

 BPPT 3/6/2014 -

5 3/24/2014 
Lisan

Kades Singapadu Celuk/Singapadu 
Sukawati

Tanah yang yang berlokasi 
di Jln raya Celuk sebenarnya 
merupakan wilayah desa 
Singapadu. Keberatan 
dengan beberapa bangunan 
yang berlokasi di celuk yang 
seharusnya masuk wilayah 
singapadu secara 
administrasi perijinannnya 
dilakukan di Desa Celuk. 

Kabid Info 
pengd BPPT

Kepada yang bersangkutan disarankan 
untuk berkoordinasi dengan Kepala 
desa celuk terlebih dahulu, agar tidak 
terjadi kesalah pahaman terkait batas 
wilayah dimaksud. 

 BPPT 3/24/2014 -

6 3/24/2014 
Lisan

Kades Sebatu, 
Tegallalang.

Pujung Kaja, 
Tegallalang.

Menyampaikan pertanyaan 
dari beberapa masyarakat 
mengenai ijin pemasangan 
Reklama milik hotel Puri 
Gangga di Desa Pujung 
Kaja.

Kabid Info 
pengd BPPT

Meninjau lokasi dan Reklama dimaksud 
dipasang dipinggir jalan raya yang 
cukup sempit sehingga kurang indah 
dipandang untuk hal tersebut pemilik 
berencana memindahkan reklama 
tersebut dan dari BPPT menyarankan 
agar pemasangan Reklame tersebut 

 BPPT 4/24/2014

agar pemasangan Reklame tersebut 
dilengkapi dengan perijinan yang 
diperlukan.

Permintaan agar rencana 
Pendirian tower Celuller tsb 
dihentikan dan Izinnya tidak 
dikeluarkan : 

- Lokasi dipemukiman,
- Status Tanah tidak jelas
- Adanya ketidaksepahaman 
antara masyarakat dengan 
pemilik   tower.

  

BPPT 6/28/2014Peninjauan lapangan dan dilokasi 
sudah mulai ada pengerjaan dasar 
tower. Menurut informasi dari warga 
setempat para penyanding ataupun 
warga disekitar tower tidak 
mempermasalahkan hal tersebut karna 
sudah ada kesepakatan dengan pihak 
tower.Sedangkan masalah Perizinan 
akan dikeluarkan sepanjang sudah 
memenuhi persyaratan dan tidak ada 
permasalahan.

7 6/4/2014 
Tgl. Surat : 
5/20/2014

Komnas PAN 
DKD Gianyar. 
Pande Mangku 
Rata

Br. Cagaan 
Kelod, Pejeng 
Kangin, 
Tampaksiring.

Kabid Info 
pengd BPPT



8 6/16/2014 
Tgl Surat : 
6/13/2014

Rachmat Utan Kedewatan, 
Ubud

Keberatan dengan 
konstruksi bangunan yang 
mengganggu kenya manan 
yang bersangkutan & 
mempertanyakan izin yang 
dimiliki sebab  pembangunan  
tersebut tidak mendapat 
persetujuan dari Yang 
bersangkutan.

Kabid Info 
pengd BPPT

Peninjauan lokasi, dilokasi ada sebuah 
bangunan villa dimana didepanya sudah 
terpasang IMB no 596 th 2013, akan  
tetapi saat itu pihak yang akan 
dikonfirmasi tidak berada dilokasi 
sehingga, kepada yang bersangkutan 
disarankan untuk datang langsung 
kekantor BPPT untuk didapat informasi 
lebih jauh.

BPPT 6/18/2013 -


