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untukKomputer

labratorium, media Pembelajaran
untuk SD dan SMP. Kegiatan SD

meliputi pembangunan ruang ke-
las belaiar sebanyak 7 Paket rehab
ruang kelas sebanYak 3 Pakeg dan
pengadaan koleksi PerPustakaan
untuk 17 sekolah, "Kegiatan Pen-
gadaan untuk SD diPlot anggaran
Rp 5.170.879.000," terang Suteja.

Kegiatan SMP meliPuti rehab ru-
an[ belalar sebanyak 7 Paket, Pem-
banqunan L unit laboratorium,
pengiadaan media Pembelajaran
g pak"t, p.nsadaan Peralatan dan
alat peraga laboratolium sebanyak

3 piket-serta sai'ana Pelatihan
Pengelolaan Dewan Keria (PPDIQ

untuk 4 Paket l<egiatan. i6 e
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Disdft

Khusus SMPN 4
Kintamani akan

menerima 2 paket
karena jumlah

siswa kelas lX lebih
dari 200 orang.

BANGLI, NusaBali
Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga (Disdikpora)
Bangli siapkan anggaran Rp
3.0 1 0.000.000 untuk pengadaan
komputer dan server. Bantuan
komputer dan server tersebut
akan digelontorkan ke sejumlah

melaksanakan UNBK bertam'
bah. Berdasarkan hasil koordi-
nasi dengan 29 KePala 29 SMP

di Bangli, sebanYak 21 sekolah
menyatakan kesiaPannYa melak-
sanakan UNBK. Terjadi Pening-
katan signifikan dibanding tahun
ajaran 201.6/2017 Yang diiikuti
2 SMP yakni SMP 1 Bangli dan

SMPN 3 Bangli. Dengan 21 SMP

siap UNBK Prosentase Partisi-
pasi mencaPai 7 2'42 Persen.

Suteia menjelaskan, Pada ta-

hun 2018 iuga diPlot anggaran
bersumber dari Dana Alokasi
Khusus (DAK) sebesarRP 7,1mil-
iar lebitruntuk kegtatan fisik dan

pengadaan alat 
YaCa 

Perala"an

, 
" 

u", Jr,,i* m e n u n j a n g p e I a k-
sanaan Ujian Nasional Berbasis
Komputer (UNBK) tahun ajaran
2078/2019.

Kepala Disdikpora Bangli,
I Nyoman Suteja mengatakan,
pengadaan komputer dan seryer
bersumber dari dana APBD.
Pengadaan komputer meliputi
10 paket dengan rincian satu
paket sebanyak 18 unit kom-
puter ditambah 1 server. "Batuan
perangkat komputer dan server
menyasar 10 SMPi ungkap Suteja
didampingi Kepala Bidang Pendi-
dikan Dasar Disdikpora Bangli, I
Nengah Danta Haryana, Kamis
(18/1).

SM P yang nantinya menerima
bantuan komputer dan server
yakni SMPN 4 Bangli, SMPN 5
Bangli, SMPN 2 Susut, SMPN 3
Kintamani, SMPN 4 Kintamani,
SMPN 5 Kintamani, SMPN 6
Kintamani, SMPN 7 Kintamani,
dan SMP Satu Atap (Satap) 1

di Desa Siakin, Kecamatan Kin-
tamani. Khusus SMPN 4 Kinta-
mani akan menerima bantuan
sebanyak 2 paket. Pertimban-
gannya, jumlah siswa kelas IX
di SMPN 4 Kintamani lebih dari
200 orang.

Dikatakan, dengan adanya
bantuan komputer tersebut,
jumlah SMP di Bangli yang
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Bansos Molor
Hingga 17 Januari

2018, penerima
hibdh bansos yang

sudah menyetor
LPJ baru 166, dari

401 penerima.

SEMAMPURA, NusaBali
Kelompok warga penerima

dana bantuan sosial fbansos)
hibah penunjang urusan kebu-
dayaan di Klungkung, terkendala
dalam merealisasikan dana itu
menjadi kegiatan. Kendala itu,
di antaranya, waktu pencairan
dana bansos cukup mepet den-

gan akhir tahun 2017. Akibatnya,
pihak penerima hibah terlambat
menyetor laporan pertanggung-
jawaban [LPTJ, paling lambat 10
fanuari 20L8.

Setelah direkap penyampaian
SPf tersebut hingga 17 fanuari
2018 sekitar pukul 09.00 Wita,
kelompok warga penerima hibah
bansos yang sudah menyetor LPI
baru 156, dari 401 penerima
hibah.

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Dae-
rah IBPKPD) Klungkung I Gusti
Ngurah Putra saat dikonlirmasi,
membenarkan hal tersebut.
Penerima bansos hibah sudah
menyetor LPT, 766 kelompoks,
sisanya masih dalam proses.

Disebutkan, pelaporan itu

sialisasi tentang penggunaan
hibah ini dengan baik dan
benar.

,Sepala Dinas Kebudayaan,
Kep'Emudaan dan 0lahraga (Dis-
budporal Klungkung I Nyoman
Mudarta mengatakan, pihaknya
akan menggelar monitoring
dan evaluasi (monev) ke lapan-
gan. Untuk mengecek sejauh
mann pelaksanaan pembangu-
nan yang bersumber dari APBD
Perubahan 2017. "Berdasarkan
monev itulah kami akan mem-
buat laporan kepada bupati dan
inspektorat," ujarnya.' Dari monev itu, lanjut dia,
bisa diambil langkah apa yang
dilakukan berikutanya iika me-
mang ada pembangunan yang

Cdak dilaksanakan atau masalah

memang harus selesai 10 fanuari
2018. Namun karena pencarian
hibah baru bisa dilakukan pada
Desember 2077,tentu ini juga
menjadi permakluman. "Kami
akan lihat perkembangannya,"
ujarnya kepada NusaBali, didam-
pingi Kasubag Keuangan BPKPD
Klungkung, Santosa, Minggu
(21/r).

Mepetnya pencarian dana
hibah tersebut, maka hibah
yang pembangunan dananya
skala besar bernilai Rp 200
juta - Rp 300 juta akan dia-
jukan ulang pada anggaran'
berikutnya. Pemkab Klungkung
maupun pihak berwenang pun
sudah turun ke masing-mas-
ing kecamatan bagi penerima
hibah. Untuk memberikan so-

lainnya. "Mudah-mudahan saja
permasalahannya tidak sampai
ke ranah hukum," harap Mudarta.

Sebelumnya, penerima
hibah di Kecamatan Klungkung
mendapat sosialisasi dalam
rangka mempelancar proses
pencairan hibah perubahan
tahun 2017 agar tertib admin-
istrasi, akuntabilitasi dan trans-
parasi pengelolaan hibah. Dalam
sosialisasi tersebut langsung
hadir Bupati Klungkung I Nyo-
man Suwirta didampingi Kepala
Dinas Kebudayaan Pemuda dan
Olahraga Nyoman Mudarta, Per-
wakilan dari Kejaksaan Negeri
Klungkung serta Instansi ter-
kait bertempat di Ruang Rapat
Kantof Camat Klungkung, Rabu
(8/11/2017). ,6 wan
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Bantuan 2.000 Bedah Rumah di 6 Kabupaten

_BadungAnggarkan 
i

Rp 50 luta Per Rumah
MANGUPURA, NusaBali
, ,Pemkab Badung menga_
loKaslkan dana sekitar Rp
100 mitiar di 2018 untri.
program bedah rumah di
enam kabupaten se_Bali.
Seperti ditegaskan Bupati
Badung I Nyoman Giri pras-
ta, pemkab akan membantu
sebanyak 2.000 unit.
,. Enam kabuoaten yang

disasar adalah penerima
palt]ra.n penyisihan pajak
norel dan restoran (pHR)
:jperti Kabupaten Bangli,
Ka.rangasem, Klungkung,
Tabanan, Jembaranl, dali
Buleleng.

Kepala Badan perenca_
naan- P_embangunan (Bap-
pedal B.adungl Uaae'Wiia
uarmaJaya, menyatakan
untuk merealiasilian Dro-
gram bedah rumah tersebut
alokasi anggaran sudah dis-
lapkan. Kini tinggal men_
unggu tindak Ianiut dari
kabupaten penerima saja,
Karena anggaran baru bisa
cair setelah ada pengajuan
proposal.

"Kalau kami dari pen-
ganggaran sudah ada, na_
mun-realisasinya menunggu
masing-masing kabupaten
penerima. Untuk masalah
itu kami tidak bisa inter_
vensi," ungkap Wira Dar-
majaya, Senin (22/t), di
kantor Bappeda, puspem
Badung di Sempidi, Kecama-
tan Mengwi,

Baru nanti setelah ada
pengajuan ke.Bupati Badung,
selanjutnya dana akan lang-
sung ditransfer ke daerih
penerima. "Yang jelas me-

kani.smenya sudah ada, jatah
masih-masing daerah sudah
diberikan. Sekarang tunggu
ti n da kla.n j ut da ri masi"n"g_
masing kabupaten,,, t"gis
mantan Sekwan Badung i-tu.

Sayangnya disinggung
nominal anggaran bantuan
bedah rumah untuk enam
kab.upaten tersebut, pejabat
asal Desa Sembung, Kecima_
tan Mengwi, itu mengaku tak
natat persis. Menurut dia
secar.a.teknis langsung di
Dawan leacling sector Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) Kabu-
paten Badung.

sementara Kepala BpKAD
Badung Ketut Gede Suyasa,
menjelaskan nominal maiing_
masing penerima bantuan
bedah rumah senilai Rp 50
luta. Perhitungan sederfiana
blta satu rumah seharga Rp
50 juta, jaditotal pemka-b me-
nyiapkan sedikithya Rp 100
mrtrar untuk merealisasikan
program ini.

. 
"Mas.ing-masing sudah

ada Jatahnya, Kabupaten Ka-
langasem sebanyak 450 unit,
Buleleng ada 450 unit, Klung-
Iglg aaa 250 unit, Bangli ad.'a
250 unit, Tabanan lugi :OO
unit, dan Jembrana toial ada
300 unit," unskaonva.

Unruk altetitrui. di
Badung program bedah ru-
mah sudah bergulir sejak
tahun 2016. Tahun pertama
program digulirkan total ada
625 rumah tangga sasaran
(RTSJ menerimJ bantuan.
Sedangkan pada 2017 total
ada 150 RTS yang menerima
bantuan. &r asa
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