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DisdlkporaKucurkan

MANGUPUM, NusaBali
Dinas Pendidikan pemuda dan Ohhraga

fDisdikpora) Badung, sahh satr instansi di pemkib
Bacfu ngyang banyak mendapat anggaran unUlk kegiabn
nslK sepertl pembangunan ruang kehs. Tahun 2015
saja Disdikpora jadi leading secrbr puluhan kegraan
flslK.sepertl pembangunan ruang kelas baru (RKB)
unilk puluhan SD, sekaligus melakukan penahan dan
pembangunan fasilias penun.iang seperii ruang UI(S,
oan pembangunan toiht bagi sekolah yang belum
memilikinya.

^. 
tllruk p_embangunan RKB, ungkap Kepala

Disdikpora.Badung I Keut Widia Astika, Minggu'(5/
3), paling banyak untuk SD. Menurubrya, iSmpai
sekarang cukup banyak sekobh yang kekuringan ruang
Keas, senln juga karena ada beberapa ruang kehs sudah
kurang hyak sehingga harus dibangun baiu

"Umumnya banilan pembangunan RKB ahun 20 j.5
u nilk SD. Karena memang ada kehs yang sudah kurang
hyak. Tapi tidak semua karena masahh iur, ada sekob[
yang memang kurang ruang kehs karena mungkin
dulunya hanya membuka satu sekarang dibuka menjadi
dua rombel (rombongan behjar)i' jehs Astika.

fumhh siswa SD dari hhun ke hhun meningkat Tak
ayal .banyak sekohh 

_ya_n 
g_ setiap ta h un menlga j ukan

pembangunan ruang kelas baru Rarena juga te;benu.rr
masahh lahan, sehingga harus disiasati dengan cara
pembangunan bertingkaL "Yang jelas pembingunan
$plni sesuai dengan kebutuhan. Tapi maaf saya tidak
hafal berapa sekolah yang mendapatkan bantuan
pembangunan RKB hhun ini. Karena saking banyaknya.
'l'a_pi anggaran yang dikucurkan sekitar Rp AO miliaf',
tukasnya.

UnUk dikehhui berdasarkan data yang dihimpun
dari Layanan Pengadaan Secara Elekftonik fLpSEl
Pemkab Badung, tender milik Disdikpora berkenaan
d".ng.ul pembangunan RKB dan fasilitas penunJang
sekolah hinnya memang cukup banyak, Di-anbranya,
pem.bangunan RKB, padmasari, tembok panyengker
candi benEL dan penataan halaman SD No 2 tvtambal

\p 2,SZ miliaS, pembangunan RKB SD No 2 Sembung
Rp 1,94 miliar, penataan halaman sekolah dan
pembuatan papan nama SD No 3 Legian Rp227 ,69 pr.,
pembangunan ruang perpushkaan, penahan hahman
SD No 4 Kerobokan Kelod Rp 329,8 jua.

. .S."tlj3gylpembangunan RKB SD No 2 Geasan Rpr,oJ mltlar. pembangunan ruang kepala sekolali,
perpushl<aan, UKS tembok panyengkir sekohh, tembok
panyengker padmasari SD No-4 Tlman np giS,Z tua.Pembangunan ruang guru, kepah sekohhl ruane UKS
dan kamar mandi/ WC SD No 1 Abianbase Rp 5"3A,OO

lyh.^PgTPSngunan RKB dan ruang kepah sekohh Sn
No 2 Bhhkiuh Rp 2,72 miliar. pehblngunin-RXe,
perpustakaan, dan penataan hahmjn SD No 2
Bongkasa Pertiwi Rp 1,44 miliar. pembangunan RKB
SD No.1.L^ukluk Rp 1,66 miliar. pembang'r;i;'nxB,
ruang UKS, dan tembok panyengker SD No 3 Taman
Rp- 3,13 miliar. pembanguiran RI(g dan penataan
sekolah SD No 6 Abiaisemal Rp 1,6i rnlfi"..
Pembangunan kamar nrandi, kintin sekolah,
l?lo-ratorium, tempat parkir; dan p"nataan tr"Lman
ly_Ig 1 seminyak Rp 95Z,2I juh. pembansunan
RKB clan penataan hahman SD No 2 Munggu Rp 1,01
miliar. Pembangunan RKB, UKS, dan""pen'ituun
halaman SD No 2 Dalung Rp 3,0S miliar.
lgTlqngunan kantor dan UKS SD lrio 4 Sembung Rp
731,74 iuta. 6 as

RpBgMuntukProlgklrk
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GedungE /

RSUDuntuk
LayananWP

Disediakan 40 unit
kamar VIP dan 2 kamar

VVIP di gedung E
RSUD Badung, yang

kini pembangunannya
sedang berlangsung.

MANGUPURA, NusaBali
Pembangunan besar-besaran di RSUD

Badung terus berlanjut Tidak saja
menyelesaikan gedung B dan C yang
dihrj ukan untrk masyarakat menengah
ke bawah. Di rumah sakit nrilik
pemerintah ini juga sedang dibangun
gedung baru yang diproyeksikan unblk
mehyani pasien kahngan atas. Khusus
di gedung E kamar yang dipersiapkan
khsifikasi VIP dan WIP.

Karena untuk kalangan masyarat
dengan ekonomi mapan, perawatan di
gedung VIP maupun WIP dilakukan
secara khusus. Kamar kehs VIP hanya
tersedia 40 unit, semenhra unurk WIP
hanya ada 2 unit

"Memanggedung E kehsnya berbeda,
karena khususnya unfu k perawabn kehs
VIP danWlB perhkuannya juga berbedaj'
kab Dirut RSUD Badung dr Agus Binung
Suryadi, Minggu [5/4).

Dahm mewujudkan pehyanan unilk
kehs very important person [VIP) dan
very very imporEnt person IWI P), pihak
rumah sakit akan memberikan nehvanan
spesial kepada pasiennya. Bahkan,
digadang-gadang tidak kalah dengan
pehyanqn rumah sakityang ada di Jakarra
maupun Singapura. Dengan begitu
masyarakat tidak perlu hgi jauh-1auh
berobat ke luar Bali atau ke luar negeri.

Bagaimana &ngan pehyanan kepada
masyarakat kelas bawah? Dokter
Bintang mengklaim tetap optimal.

P_EMBANGUNAN gedung E RSUD Badung di Desa Kapat, Kecama;,iffi:',ilfi iliruU;
(5/4), sedang berlangsung. Gedung tersebut diproyeksikan untuk melayani pasien Vlp
dan VVIP

e-*;; *l,*-J

Khusus untuk masyarakat biasa yang
memerlukan pelayanan maksimal
&ngan biaya ringan, pihak rumah sakit
sudah menyiapkan rawatinap di gedung
B dan C. Gedung ini baru saja selesai
dibangun akhir ahun hlu "Tidak perlu
khawatir kami sudah siapkan di gedung
B dan C. Mahh gedungnya juga baru,"
t(ahnya.

Pihaknya berharap pembangunan
gedung E sesuai dengan perencanaan.
Sehingga hkas sebsai dan bisa diper-
gunakan. Maldum saja, sampai sekarang
RSUD Badung belum meliki ruang
perawabn kehs VIP dan WIP

"Ya mudah-mudahan Agustus
rampung pengerjaannya. Sehingga bisa
kami pergunakan," tandasnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Ciph
Karya (DCKI Kabupaten Badung Ni Publ
Dessy Dhamayanti, mengahkan progres
pgmbangunan gedung E mengalami
kemajuan cukup signifikan. "Unurk blok
E sudah sebsai 88,16 persen, mengahmi
kemajuan 2,4L persenl'akunya. _

Dessy menambahkan, sesuai kontak
&ngan pihak rekanan (PTWaskb Karyal
pertengahan bubn Agustrs 2015 sudah
berakhir: Namun, pihaknya menargetkan
pembangunan akan selesai sebelum
konffak berakhir. "Kontak berakhir
pertengahan Agusus, hpi kami sepakat
ingin menyelesaikan sebelum lebaran
(pertengahn fuli, RedJ, semoga bisa,"
tegasnya.

"Tapi tolong diinformasikan dengan
benar bahwa yang kami selesaikan
gedung dan fasilias gedung. Sedangkan
unt rk bisa dimanfaitkan diperlukan aht
kesehatan dan mebel yang it.r diadakan
obh pihak RSUD Badung'imbuh Dessy

Untuk diketahui, proyek pemb-
angunan gedung E di RSUD Badung di
jahn Raya Kapal Mengwi, menghabiskan
anggaran sebesar Rp 76 milian Proyek
dikerjakan obh PTWaskiA Karya sehma
390 hari. Bertindak sehku konsulhn
perencana PT Pandu Persada dan
konsulan pengawas PT Grahasin& CipE

Trahma. E ar _


