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MESKI saat ini dari data pemberangkatan
warga untuk transmigrasi ke luar pulau Bali

san[at kecil, namun untuk transmigran asal

Bali"yang akhimya memutuskan untuk men-

etap-sangat banyak. Untuk itu, Dinas Tenaga

reiia ain transmigrasi (Disnakertrans)
Provinsi Bali terus melakukan pantauan dan

membuat trobosan unruk memperjuangfan
piua warga transmigrasi asal Bali. Salahf-Garu

gagasan Disnakertrans BaIi yalni mengusli'kan
bantuan bleganiur bagi warga transmlgran
asal BaIi. Munculnya gagasan unruk bantuan
blesaniur baei warga asal Bali itu, kata Ngurah

Sud'arsana yikni melihat dari kebiasaan dan

adat istiadat Bali. 'Ada kebiasaan yang tidak
bisa ditinggalkan masyarakat Bali' Mereka

biasa bedielompok' Untuk itu kami memiliki
sasasan agar mereka mendapat banruan deli
Xp"sp u"n kUleganjur. Mudah-mudahan tidak

terbentur pada anggaran," jelasnya'

Menurut Ngurah Sudarsana, terkalt Dan-

tuan bagi transmigran. Selama ini, dari
APBN rata-rata pemerintah mengang-
garkan antara Rp 1,5 miliar hingga Rp 2

miliar. Selain itu, untuksetahun pertama,
kata Ngurah Sudarsana, para transmigran
juga m-endapat pembiayaan' "Semua ke-
'bu-tuhan hidup semua ditanggung selama
.setahun,"tegasnya.

Bahkan, Uagi para transmigran, pemerintah
juga menyiapkan lahan j' Bag para fransmigran,
pemerintah pusat juga memberikan Jatan
iahan seluas saru hektarg. Rinciannya 25 are

untuk pekarangan dan sisanya untuk lahan
pengol'ahani' teiangnya. Selaniutnya, setelah
iima"tahun, pemerintah juga berencana untuk
mensertifiliatkan tanah bagi para transmi-
eran."saat ini kondisi cukup bagus, dan dari

f, asil kuniungan kami banyak dari mereka yang

mengaku s".tatg. Bahkan mereka juga..sudah

banyik yang memitih untuk menetapi'punS-

kasnya. (pra/SuP)
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Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten
Morowali, Prwin$i Sulawesi Tengah

Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten
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