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* Dibangun di Komplek$ Puspem Badung di sempidi

masterplan, rumah jabaAn bupati/
wabup akan dibangun di areal korh-
pleks Puqpem Mangupraja Mandala
di Sempidi, Kecamatan Mengwi.
Tepatnya di sebelah barat kantor
BPPT Badung.

"Kala!r model bangunan masih
proses di konsultansi. Yang jelas
lokasinya nanti di samping BPPT.
Rencana si.h nggak bertingkat,
tapi dibangun luas," kata mantan
Kabag Pembangunan Pemkab
Badung, itu.

Terkait dengan anggaran,
pejabat asal Denpasar ini mem-
perkirakan sekitar Rp 24 miliar.
"Tapi biar nggak salah anggaran
pastinya tunggu DED rampung
dulu," tandasnya. Anggaran sebe-
sar itu, niepuiut Dessy, tidak han-
ya untul{ bangunan fisik rumah
jabatan, tapi berikut penataan
lingkungannya. rt asa

MA-NGUPUM]NusaBalil Z0lT bersf ma dengan sejumlah
-Pemban!unan hun"h proyek laifrnya, gepirtl pemban-

jabatgn bup{ti dan wpkil bu- gunankan{orlurah,pembangunan
pati Badung idipastik{n mulai puskesma{dan gedung sekolah.
digarap tahuf depan.Alrggflrrn Kepala Qinas Cipta Karya (DCIQ
untuk pembangunanl rufnah Badung Nl putu Dessy Dharma-
Labatan diperkirakan nlencIpai yanti, Seni{ (1/8J, meinUenarkarr
Rp 24 miliar. ' pembangu{ran fisik rumah jabatan

Bupati Badung I Nyopan Giri bupati/wa{upakandigarap.Kepas-
Prasta dan Wabup I Ketilt S{iasa tiannya pa{a tahun 2017: Saat ini
sa-at ini -masih menghu4i ruinah pihaknya nlasih fokus merampung-
jabatan lama di falan Pr{ja, Dalu- kan pembuptan detail engineering
ng, Kuta Utara. Rumah japatap ini design (D@) dengan melibatkan
sebelumnya jqga ditem$ati pleh sejumlafr kfnsultan. "Proses pem-
bupati Badu4g AA Gdq Ag|,ng. buatan DEp masih berlangiung.
Secara fi5ik rumah jabatan llma Tahun ini {itarget rampung. Dan
masih layak, hanya lokaslnya bangunan fisit[i$a didkuk;n ta-
kurang strategis untukkediaman hun2077i' frjdrnya.
kepala daerah, karena cukup jauh Meski dEmikian, Dessy masih
dari Puspem Badung. , €trggan melnbeberkan seperti apadari Puspem Badung. r €trggan melnbeberkan seperti apa

Rencana pembangunah rumah model ran(angan rumah jabatan
jabaran bupati/wabup iqu sudah bupati dan {anbup, Pihaknya h3nya
mdiuk dalam KUA/PPAB Tahun mengung\apkan bahwa sesuai


