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Bansos Rp 4O M Terbncam Hangus
' snmfumAi{omtHirMnH r

diteken Menteri Dalarn Negeri (Me-
ndagri). DPRD Bali dan Girbernur
Made Mangku Pastika pun mengge-
lar rapat'darurat maialah bariios.
lumat(23/I0).

Rapat'darurat' antara DpRD
Bali dan Gubernur pastika dige-
lar di Ruangan Transit Gedu-ng
Dewan, fumat siang, perremuan
khusus membahas nrasalah pen-
cairan bansos ip{dilaksanikan '
sesaat setelq[, taprft paripurna
pengesahan $ep.erda Disabilitas
dan Raper{arAtahan pengaturan
Zonasi (,{FZ), di cedung DPRD
Bali.

naHm rapat'darurat' legislatif
dantlaekutif kemarin siang Ketua
DPRD Bah dari Fraksr pDIp, Nvo-
man 

_ 
Adi pjVatama, didampi-ngi

para Wakil Ketua Dewanyakni Nyo-

11n !.qg1wa KorryJrra[si Golkar),
IBG AlitPutra (Fraksi Demolcat),
dan fro Komang Swastika fFraksi
Gerindra). Para Kerua Ffaki dan
Ketua Komisi DPRD Bali iuea hadir.
Sedangkan Gubernur Pasti"ka hadir
dengan didampingi Vlhgub Ketut
Sudikerta dan Sekda Provinsi Bali,
Tjokorda Ngurah Pemayun.

Rapat'darurat' yang berlang-
sung selama 1,5 jam kemarin, ter-
ll!!p lagi media. Bahkan, anggota
DPRD Bali png bukan unsur pimpi-
naq juga qdak dizinkan masukke
ruangan rapat Pantauan NusaBali,
ada sa.lah satu anggota Dewanyang
henclak masult tapi terpalsa keluar
lagr, karena tidak ida kapasitas seb-
agaiunsurpimpil* _ _

'Seusai rapat 'darrl
Pimpinan Dewan dan i
prov Bali lanssune m$
Gedung DPRD BaIi. M
rata keluar dengan I
lga{< tegang. Hasil perr;

"Jangan tanva sav;r
instruki pimpinan tida l<
yang bicarakan masal
ke medi4" tegas salah

dirahasiakaidan
likasikan ke media.
satu pun unsur Pi
mau buka suara s

'darurat' pembahasa r-r

bansos tersebul

han 2015 ini, kontan membuat
kalangan Dewan mulai ketar-ketir.
Anggota DPRD Bali yans berstatus
pendatang baru (periima lolos
melalui Pileg 2014), bisa mati kutu
di daerah pemilihan (Dapil)-nya.

Y".*lq bisa,dianggap UeiUritrong

9l9h ralrya! karena b'aru pertama
kalingunx bansos,sudah gaga.l cair.

."fiyqry sing lani metepik ajak
ral<yat (Saya tidak beraniketeinu
sama rakyat), kalau bansos sam-
pai gagal cair. Sebab; mereka pasti
akan tanya bagaimana bansos-
nya," keluh salah satu anggota
Fraksi PDIP DPRD Bali, fu'inat
kemarin.

Sementara itu, Ketua DpRD
Bali Nyoman Adi Wiryatama men-
gatakan Pimpinan Dewan akan
mendatangi Kemendagri di fakarta,

Rabu (281101 depan. Tujuannya,
untuk membicarakan masalah
bansos agar bisa cair. Adi Wiry-
atama menegaskan, kalaupun nanti
tidak bisa tembus Mendagri Tjahjo
Kumolo, tak apa Dirjen Otonomi
Daerah Kemendagri atau pejabat
terkait lainnya menerima mereka.

"Kita ingin ada kepastian saja
(terkait pencairan bansosJ. Se-
bab, ini urusan dana besar unfuk
masyarakal Kami juga berharap
masyarakat bisa bersabar. Mer-
eka yang sudah ajukan proposal
(bansos), sabar dan tunggu saja
dulu," tegas polilsi senior PDIP ini
saat dikonfirmasi NusaBali, Jumat
kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, Gu-
bernur Pastika mengakui bahwa
rapat dengan Pimpnan Dewan,
Jumat siang, untuk memba-
has masalah bansos. "Ya, saya
sendiri masih tunggu Pergub
yang sekarang diproses di Ke-
mendagri. Kalau itu sudah ada,
baru bisa jalan pencairan," tegas
Pastika yang dihubungi Nu-
saBali di Kantor GUbernur Bali,
Niti Mandala Denpasar kemarin.

Mantan Kapolda Bali ini me-
nyatakan, berkas-berkas usulan
bansos masyarakat yang masuk,
sudah dicicil untuk ditandatangani.
"sehingga nanti kal4u sudah ada
dasar hulmm yang je,lai, kita tidak
kelabakan dalam pencairannya.
Seftarang saya cicil tandatangani
usulan-usulan masyarakat yang
masul<,"tegas mantan Kapolda Bali
yang juga penyandang 'Asia Star
20013'ini.6 nat

, unsur
Pem-

tidak

harus

huk-

Peq

tandatangan i mendagri.
sesuai dengan Surat E,:r
Mendagri dan UU 23 T:l

(SE)

diverifikasi di

2014
tentang Pemerintaharr h,

PimpinanDewan
dengan sangat agar nar-
ditulis di koran.

Namun demikian,
riemberikan sedikit

Setda Provinii Bali.

wa pada intinya bansosT'l
b.isa qq5}<alay lergub y;

penerima bansos/hilra
lembagayangberbadan h

Kalau tidak ada bad

anggora DPRD Bali fZ4
Fralci PDIB 11 oraire r
Golkar, 8 orang dari t
pgkrat, 7 oranf dari Ir
lngfa, selta ?-grang da;i
1 orang darti ttanu#a f I,

PKPL dAn L oranedari d,
Kalau dana Sansod

batal cair, praktis akii,
SILPA [Sisa Lebih perhitur
garan). Maka, terul
ahun 2013 ketil<a
bansos yang dirisiiitaiii
gagal cair, karena meDetrr\
dan.menumpuk di Biro f(

sudah
eh ada

r tadi
, bah-
tidak

umnya, payung hukurrr
sebenrlnya bisa dipakai c!1
mencairkan bansos. N:r.r
gub yang diajukan
belum diteken Me

lv Bali
"Hasil

v.er'1$asi f erggp juer !.;
dari M-endagril kiaripek : n
dianaatangani juCa'ra a
sos yang dihsilitasi angg
aka-n hangus," ujarnyd-

Sekadar dicatat, bansop yang

tidak
Lban-

dipatok di ApBD pr
nilainya mencapai miliar.
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Baru Direhab Beberapa Tahun

"Padahalsehari
sebelumnya

saya mengajar di
ruangan itu. Selama

ini saya selalu
waswas mengajar

di ruang kelas l"
(Guru F.ngaftr di SD Geg€lang)

AMLAPURA, NusaBali
Dua bangunan gedung kelas

di SD Negeri 5 Gegelang Keca-
inatan Manggis, Karangasem
tiba-tiba roboh tanpa sebabyang
ielas. Syukurnya musibah itu ter-
iadi di luarjam sekolab sehingga
tidak ada korban jiwa maupun
siswa cedem. Gedungyang roboh
hanya dua kelas, dari empat kelas
yan-gada di salu gedung. Padahal
qedunq tersebut usal olrenaD
-pada sdkitar tahun 2009lalu.

GEDUNG
Jumar {2:

. NUSASAL'iIANTFA

Gegelang yang roboh dua kelas, terlihat dari tampak depan,

(22 /10
umnya
proses
kelas I,
Suciari,

sehari sebel- atap bangunan amblas. Sebab,
bagian kap dan reng telah kero-
pos. Dua ruang kelas yangroboh
itu, mulanya untukruang belajar
kelas I dan kelas ll. Karena di

I terpakai, untuk
mengajar siswa
ak 18 siswa. AA

I SD Negeri
hal itu di ruang kelas I, kondisinya sangat

parah, maka berpindah belajar
ke ruang kelas Il,

Sedangkan untuk siswa ke-
las II pindah belajar ke ruang
kelas lll. Siswa kelas lll belajar

Cegelang, Jumat

menuturkan, ban-
telah keropos se-
, ditandai bagian
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gunan yang roboh," ujar Teeee.
SD Negeri 5 GeeelanJ iiu.

yang berdiri 2t ,uli fggO, i'anvi
memiliki 88 siswa, yakni: kelis
r sebanyak 18 siswa, kelas II ls
siswa, kelas lll 11 siswa, kelas
rv ld stswa, kelas V 11 siswa
dan kelas Vl 1S siswa, denean 7
guru pengajar. Sekolah iru, hanya
drdukung Baniar Gepelans $-didukung ilan;ar Cegelang, it-
nrngga yang bersekolah hanvalahhingga yang hanyalah
berasai dafr satu kamoune.

Kasek SD Neseri 5 hpoitKasek SD Negeri 5 beg6tang I'Nengah Nupila,ti'h;;fi iilii
aoa nada sambung. Dibagian lain
Sekretaris Disdiktora Xiranfi i-
em I Cede Basma mendengarida
Kabar gedung SDN S Geselans
roboh. "Memang gedu ni yani
roboh.jtu, dapat skala prioiitai

kabar ged ung SDN s
roboh. "Memang gec
roboh itu,
perbaikan,"

kata I Gede Bas-
ma, pihaknya.sempat didatangi
petugas Ombudaman menyY-
odorkan foto gedung SD yang
rusak berat, lanqsung men_

Olahraga Kecamat"n Vunggi,,
cran Karangaseln yang melakL.
Kan pengecekan. Guru kelas I I

gajukan
ngsung men-
raan.'Apakah

gedung
dapat p

itu tidak layak

kan pengecekan. cu.i t 
"i"i-lt 

r

I. Ketu-t Tegeg, iuga mengatakaf
demikian. "Belum ada yanrl
datang mengecek kondisi banl

oapat penanganan, siapa vang
berwenang melakukan psni
anganan itu," demikian I ilede
Basma, menyitir pernya taal
petugas Ombudsman. 6 k16

gaiarstswa di kelas l, menginpat
bangunan telah hancur teritanra
oaglan atapnya.

, ."Ternyata benar, ruang kelts
r qan ruangan kosong ambruk.
Padatral sehari sebelu mnya sa\r
mengajar di.ruangan itu. Selarfra
lnl saya selalu waswas mengai!u
diruang kelas L" uiarAA Suiiari.
. Atas musibah itu, maka sis\ra
kelas Ibelajar di teras bangun,rn

di
Selama
mengaku selalu waswas

dan ruang
Dangunan.
tersebut D
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Dinasfuiti asiKelompok
'Siluman'Pe erimaBantuan
* Bakal Lakukan nd$istrasi Kelompok rernak

BANGLI, NrrsaBali
Pihak Dinas peternakan

dan Perikanan Bangli, bakal
melakukan registrasi terhadap
keberadaan kelompok ternak
ikan. Hal ini dilakukan selain
untuk mempermudah ketika
melakukan pembinaan juga
untuk mengantisipasi adanya ki-
lompok' silumnan (asal-asalan].
" Kita bakal segera melakukan
registrasi terhadap kelompok
yang berdiri, apalagi kaitanya
setiap kelornpok sesuai amanah
undang-unclang mesti berbadan
hukum," ujar Kepala Dinas pe-
ternakan dan Perikanan Bangli,

Ir I Wayrtn
(23/10).

Kata d[a,
trasi juga u
sejauh rn ln

ukartana, fumat kelompok pemula ini, satusnva
bisa naik menjadi kategori
kelompok lanjut, madya?an
utama" harapnya.

_ 
Lantas disinggung mengenai

ada sebuah kelompok yang ti-
dak berjalan lagi, padahal sebe-
lumnya sempat mendapat gelo,
toran bantuan, Kata Sukartana.
tentu untuk kelompok dimak-
sud bakal diberikan pembinaan
dan sudah pasti pengurusnya
bal(al segera dipanggil. "Kita ti-
dak ingin kecolongan, makanya
kita akan selektif, aplasi kaitan-
nya dal4m pemberiin 5antuan,..
kata Sulkartana. 6l cr53

fungsi dari regis-
ntuk mengetahui

sebuah kdl
lompok itp
sudah terqli

perkembangan
pok, apakah ke-

h berjalari atau

istrasi tenf ri{

si kelomp{fl

inasi. Dengal reg-
isa mengantlsipa-
iluman. Untuk itu,

dalam kai dalam pembi-
naan, balddt enyasar semua

tama kelompokkelompok
pemula, dari kelom-
pok pemula
berkembarrg

iharapkan bakal

utama. "Mrr
renjadi kelompok
h-mudahan'dari

tl


