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Dana Penanggulangan Bencand
di BadungRp Z,S M

kepantasan dan kepatutan,
Sebelum penyaluran ban-

tuan, terlebih dulu seleksi akan
dilakukan. Dengan begitu ban-
tuan betul-betul sampai kepada
Korban yang tertimpa musibah.
"Yang_ jelas kami seleksi agar
dana ba.ntuan sesuai dan tepat
sasaran," kata Wiiaya,

Dikatakan, witiyah Badung
yan-g terbentang dari Utara yaki
ni Kecamatan petang sampai
Badung Selatan yakni Klcamaran
Kuta Selatan memiliki potensi
bencana yang berbeda-b6da. Na-

. mun secara umum bencana yang
terjadi di Gumi Keris, bila fida[
longsor; pohon tumbang, terjadi
angin puting beliung,

Nah, ini yang menjadi kewas-
padaan BPBD bersama instansi
terkait, mengingat pengalaman
sebe.lumnya longsor maupun po_
hon tumbang kerap teriadi.

Beberapa hari lalu pun pohon

Iu-r!"ng sempat membuat arus
lalu lintas di ruas ialur utama
Denpasar-Singaraii terganggu
serelan pohon tumbane di Desa
Sembu-ng, Kecamatan -Mengwi,

fglp^a (]0/ t o) siang sekitar pilkui
10.30 Wita. Sekitariaru iam'lebih
aru-s_lalu lintas terganggu.

Masyarakat sendiri telah di_
imbau m.emangkas pohon per-
rnqa.ng di pekarangan rumah
mastng-masing. Imbauan ini
disampaikan BpBD demi meng-
hindari hal-hal tidak diinginkai.

Dalam penanganan kebenca-
naan, BPBD Badung juga meng_
gandeng instansi terkait seperti
Dinas PUPR, Dinas LHK, pMI, dan
yang lainnya untuk sama-sama
saling membantu. Sementara
untuk kekuatan personel BpBD
memiliki tim khusus yang siap
bertugas 24 jam. Adapun'yum'-
lah personel npnD sebanyjk 50
orang. 6 asa
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MANGUPURA, NusaBali
Selain menyiapkan kekuatan

personel, sarana dan prasarana,
Badan Penanggulangan Benca_
na Daerah [BpBD) Kabupaten
Badung juga menyiapkan ang-
garan penanggulangan bencana.
Anggaran yang masukApBD 2017
itu sebesar Rp 7,5 miliar. Dana ini
khusus dipakai untuk membantu
masyarakat yang terkena musibah.

"Dana ini terdiri dari Rp 6 mil-
iar untuk kegiatan rehabifitasi dan
rekonstru|<si dan Rp 1,5 miliar un-
luk dana darurat," terang Kepala
Pelakana BPBD Badung l-Nyoinan
Wijaya, Kamis [1 2 /10]-kemarin.

Dikatakan, dana Rp 7,5 mil-
iar se.penuhnya untuk pen-
anggulangan bencana. Seilerti
masyarakat yang terkena muiibah,
Dalk longsor,_ pohon tumbang
maupun kebakaran. penvalurai
dana ini, kata dia, akan diirerikan
kepada masyarakat sesuai dengan
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