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Terkait dengan dibangunnya gedung baru, saar

ini Kantor Camat Sukasada dipind*ahkan"sementara,
kurang tblin zoo meter dari'gea"rsl;"r;'i."^".rt
u_tara, atau di depan SpBU pertamina Sukasada.
Kantor akan kembali ke lokasi lama apabila pem_
bangunan sudsh selesai dikeriakan.
. Khusus untuk pelayanan dbkumen kependudu-
kan, ia pun mengaku telah melakukan koordinasi
deng.an Dinas Keperduduk'an dan Catatan Sipil,
untuk membantu pelayanan selama masa pembin-
gunan kantor. Terutama untuk proses peiekaman
K'TP,elektronik yang biasanya diiakukan di masing_
maslng kecamatan.

"Kami sudah lakukan koordinasi dkepada Dis_
dukcapil untu membantu proses pemUua'tan aotu-
men.kependudukan, sampai kantor kami selesar,
dan beberapa staf kami sejak pembaneun"; ;A"
yang bertugas disana," katabwi.
, Sgmentara, edaran mengenai pemindahan
Kanror sementa,ra juga telah diimbau kepada
masing-masing desa yang berada di bawah naunsan
Kecamatan Sukasada, agar masyarakat vang in"sin

1n_9ngu 
r u;. d o ku m e n ke p e n d u du ka n ti da k bin gu"n g

oan kesulltan mencari Kantoi Camat. Terhitune se_jak hari pe.rtama di bongkar; ia mengatakan Uejum
aoa Kenoala terkait pelayanan administrasi kepada
masyarakat. e k23

Pembangunan Kantor

Camat Sukasada

Dianggarkan Rp 3,1 Miliar

SINGARAJA, NusaBali
Pembenahan di bidang infrastruktur kepemer-

intaha.n terus dilakukan Pemerintah Kabupaten
Buleleng. Kantor Camat Sukasada, salah satunya
kantor yang mendapat giliran untuk diperbaiki.
Sesuai dengan perencanaan, Kantor Camat Su-
kasada, yang beralamat di Jalan felantik Gingsi4,
Kelurahan Sukasada, Buleleng, dibudget anggaran
sebesar Rp 3,1 miliar.

Seperti yang terlihat, Jumat (12 / 6), lokasi Kantor
camat, masih rata dengan tanah, dengan beberapa
puing-puing bangunan yang masih nampak di atas
tanah. Ko4disi bangunan yang sudah nampak rapuh
dan using, mengharuskan Kantor Camat Sukasada .

harus dibangun kembali dari awal. Yang dikerjakan
oleh rekanan PT Cahaya Dewata Mandiri, sebagai
pemenang tender.

"Proyeknya sudah dimulai tanggal 27 April
2015, selama 180 hari kalender. Rencananva akan
dibangun lantai dua untuk mendukung peiayanan
kependudukan lebih efektif,,' ujar Camat Sukasada
Dwi Adnyana, fumat (12/6) kemarin.

KANTOR Camat Sukasada yang diratakan tanah, untuk
dibangun kantor baru dengan anggaran Rp 3,1 miliar.
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.PEDAGANG di Pasar Petang menerima
38 pedagang berupa meja aluminium. Per

kumuh lapak pedagang yang berjualan di
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Pemkab Bantu Sarana : /

Dagang kepada 38 Pedagang
MANGUPURA, NusaBali bantuan sarana-dagang mikro selama ini terstempet kepada
. Dinas Koperasi, uKM, Per- dan kaki lima dikembangkan pasar ffadisional ^

industian, dan Perdagangan mengingat pentingnya, pera- - "Diharapkan kesan kumuh
fDiskoperindagJ Kabupaten nanusahamikrosebigaipilar dan kotor serta tidak layak
Badu.ng memberikan sarana penopang pembangunan 

-eko- 
pada pedagang mikro dan {aki

untuk berdagang_kepada 38 nomi berbasis kerakyatan," iima-dap"at "diminimalisrr,
pedagangdi PasarPetang.Ban- kata Kusmini. terutama dalam hal penataan
tua,1 !99rya meja aluminium. Sarana yang diberikan ke- barangdagang"n,p.ng"m"r"n

.KabidPerdagangan Diskop- pada pedagang adalah 38 buah serta [eb6rsilan joka"si," kaa
erindag Badung Ni Made.Ayu meja almunium. Dananya Kusmini sembari berirarapSri Kusmini, mengatakan, bersumberdari APBD Badung dengan tampilan yang lebiir
pemberian sarana dagang tahum anggaran 2015. Sa- bagis pasar't-adisionil leUih
merupakan bentuk pem- yangnya, Kusmini enggan me- menggeliat dan nyaman di-
binaan dan pengembangan nyebutkan berapa n-ominal ku;rjIigi.
usaha mikro dan kaki lima. anggaran untuk program 'P-em6erian bantuan sarana
Pemberian bantuan ini untuk tersebut - 

dagangpadaSenin(g/6Jdihad-
mendorong eksistensi pelaku Densen bantuan itu pihak- iri fefah PD Pasir'Bidung I
usaha.mikro-ataupun pedgang nya berharap lapak pedagang Made Sutarma, Camat tean"g t
kaki lima dalam menyong- yang tak layak dipakai bisi Gusti Ngurah Ariawan serta
song. . persain-gan ygng diganti, sehingga dapat tokoh-tokoh masyarakat di
semakin ketaL "Penyerahan mengubah kesan kumuh yang Kecamatan petang. 6 as



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Edisi

Hal

| -.: Y/bV\ 13 J.4 JD|S

Tahun Ini, Pusat Beri v

Iatah TSIUnit Bedah Rumah
SINGARAJA, NusaBali

Buleleng tahun ini kembali mendapat-
kan jatah bedah rumah dari Kementrian
Perumahan Rakyat (Kemenpera) seban-
yak737 unit. Dari data hasil validasi yang
dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten
Buleleng, jumlah tersebut akan dialokasi-
kan untuk lima kecamatan di Kabupaten
Buleleng.

"Tah[n ini d#i Kemenpera kita dapat
731 unit bedah rumah, yang akan disebar-
kan ke lima kecamatan yang ada di Bule-
leng," ujar Kepala Dinas Sosial Buleleng,
Drs Gede Komang, Jumat(72/6) kemarin.
Ia mengatakan dari jumlah tersebut, yang
sudah pasti dilaksanakan sebanyak 639
unit. Sedangkan sisanya saat ini masih
diverifikasi ulang.

Menurut Gede Komang, lima kecamatan

yang akan digelontori sejumlah bantuan
bedah runiah tersebut, meliputi Kecamatan
Banjar; yang meliputi Desa Banjar. Kecama-
tan Buleleng, meliputi Desa kalibukbuk
dan Sari Mekat, Kecamatan Telakula meli-
puti Desa Tembok dan Les. Selain juga
Kecamatan. Kubutambahan, meliputi Desa
Tunjung dan Bontihing dan terakhir ada-
lah Kecamatan Sawan yang meliputi Desa
Sangsit, Sawan dan lagaraga.

Pengajuan bantuan bedah rumah ke-
pada Kemenpera berdasarkan hasil pen-
gajua4 dan verifikasi data yang dilakukan
Dinas Sosial melalui desa-desa yang men-
gajukan usulan. Masing-maisng penerima
Sedah rumah, akan rienerima'nominal
masing-masing sebesar Rp 30 juta,'untuk
pembangunan baru [PB).

Sementara dengan bantuan bedah
rumah yang terus dialokasikan untuk
Buleleng setiap tahunnya, diharapkan da-
pat menjawab permasalahan kemiskinan' yang ada di Buleleng. Gede Komang pun
mengaku sangat optimis dapat mensuk-
seskan penuntasan bedah rumah sebanyak
4000 bedah rumah yang dirancang sejak
tahun lalu.

"Mudah-mudahan dengan alokasi
tetap yang diberikan oleh pemerintah
pusat,walaupun iumlahnya tidak sama
setiap tahunnya, dapat membantu Bule-
leng dalam hal mengatasi kemiskinan dan

y memberikan bantuan kepada KK Kurang
j mr-pu untuk dapat meniititi rumah yan[
$ layak huni," harap dia. Selain itu juga, Pem-
B kab tahun ini tengah menunggu program
i bedah rumah dari Pemprov Bali, melalui

program Bali Mandara. 6 k23Drs Gede Komang


