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THt SatpolPP Gianyar
4BulanTakDigafi

Sekda Mengaku
Sekitar 3oo THL
Tidak lelas

GIANYAR - Gaji Tenaga Ha-
rian Lepas (THL) di Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pe-
madirm Kebakaran (Satpol
PP dan Damkar) Kabupaten
Gianl'ar, belum dibayar sela-
ma 4 bulan. Kini THL dibuat
bingung karena Kepala Satuan
mereka, Cokorda Agupnawa
digantikan oleh pejabat baru,
Madr, Watha. Sekda Gianyar
mengaku lambannya pemba-
yaran gaji karena ada 300 THL

jelasnya.
Kegelisahan para THL itu.

menyusul munculnya isu '
gaji mereka dalam tri wulan
pertama sulit dicairkan
karena kepala Dinas yang
lama sudah dimutasi. THL
mendapat isu jika pimpinan
lama tidak mungkin untuk
memproses gaj i karena
sudah digantikan oleh
pimpinan baru. "Selama ini
kami tetap bekerja dengan
resiko yang kami hadapi.
Kami hanya berharap bapak
bupati memberikan jalan
keluar, agar gaji kami segera
dibayarkan dalam waktu

di satuan itu diduga tidak jelas
penempatannya.

Salah satu THL Satpol PP
dan Damkar Gianyar, Ayu,
menyatakan gaji yang belum
dibayar selama 4 bulan, sejak
fanuari-April, membuat
semangat kerjanya menurun.
"Saya sulit memenuhi
kebutuhan sehari-hari.
Saya perempuan, tidak saja
butuh makan, tapi untuk beli
pembalut kalau datang bulan
bagaimana?i' ujarnya penuh
tanya, kemarin(2/5).

Untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya itu, perempuan
asal Kecamatan Gianyar itu

dekat ini," pintanya.
Pihkanya berharap, masalah

ini segera ditangani. "Kami
tidak banyak tuntutan kecuali
gaji empat bulan belum
dibayar agar diselesaikan
dalam waktu dekat, sehingga
biayla kebutuhan keluarga
sehari-hari bisa diatasi,"
tukasnya.
Di bagian lain, Sekda

Gianyar, Made Gede Wisnu
Wijaya menyatakan ada
beberapa alasan gaji THL
di satuan itu tersendat.
"Pertama kami minta kajian
atas penambahan THL dari
tahun yang sebelumnya

terpaksa meminjam uang
ke kerabatnya. "Dua bulan
pertama, saya sedikit sabar,
karena kondisi yang sama juga
terjadi di OPD lain. Ternyata
sampai bulan ini, cuma di
Satpol PP dan Damkar tidak
ada kepastiani' jelasnya.
THL lainnya yang bertugas

di Bidang Damkar, Made,
mengaku sempat diberi
harapan oleh pimpinanya di
bidang, jika gajinya selama
empat bulan dipastikan akan
segara cair dengan cara rapel.
"Kenyataannya, sampai
bulan Mei ini belum juga ada
tanda-tanda gaji kami turun-jl

yang cukup signifikan, tanpa
ada pemberitahuan terlebih
dahulu pelaporan terhadap
atasan," ujar Wisnu Wijaya.
Diakui, ujuk-ujuk ada

penambahan di satuan
tersebut. "Maka kami minta
kajiannya dasar menambah
berapa? Kenapa? dan lain
sebagainya. ltu kan musti
ada karena terkait dengan
penganggarani' ujarnya. .

Sekda mengaku meherima
informasi THL di satuan itu
mencapai 300 orang dan
penempatannya tidak jelas.
"Itulah yang kami tidak
mengerti. Masak kami harus

membayar orang sejumlah
itu, dimana ditempatkan
kan musti harus jelas. Ini
dalam rangka efektifitas
dan efisiensi kan gitu ya,"
jelasnya.

Dengan adanya mutasi
kepala satuan dari Cokorda
Agusnawa ke Made Watha,
pihaknya berhadap masalah
itu bisa selesai. "Kami

"haharapkan pejabat baru
segera menuntaskan proses
ini, kajian dibuatkan segera
terkait jumlah tenaga yang
ada. Kalau tldak ideal iangan
harap kami tampung semua,"
tukasya. (dra/dit)
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JalanMenuju Pura Goa Batu
Metandal Pecatu Perlu Dttata
Mangupura (Bali Post) -

Jalan menuju kawasan
Pura Goa Batu lVletandal.
Desa Pecatu Kecamatan Kuta
Selatan perlu'ditata. Sebab,
cukLfp b-anlak panrcdeh yang
tanghil ke pura yang beradi
di tebing Pantai Nyang-nyaug
tersebut.

Menur.ut Bendesa Adat
Pecatu I Made Sumerta, Rabu
(1/5) kemarin, penataan in-
frastruktur kawasan tersebut
mendesak dilakukan. Sebe-
lumnya pada tahun 2018,
Pemkab Badung mengang-
garkan Rp 6,7 miliar untuk
penataan. Namun saat itu
terkendala gagal tender. pi-
haknya berharap. penataan
bisa segera direalisasikan.

. "Karena sulitnya medan
menuju pura. ini menjadi usu-
lan dari masyarakat maupun
pamedek yang ddtang untuk

- sembahyang. Mudah-mudahan
cepat. Mudah-mudahan ta-' hun 2019 bisa direalisasikan
sehingga selain untuk akses
ke pura, dengan penataan di

Pantai Nyang-nyang, akan
bisa lebih banyak lagi potensi
wisata yang bisa dikunjungi
wisatawan," jelasnya.

_ qumerta yang juga anggota
DPRD Badung Fraksi-PDI
Perjuangan ini mengatakan,
kawasan Pantai Nyang-nyang
merupakan pantai yang le-
taknya tersembungi sehingga
serlng drsebut secret beach.
Lokasi ini banyak dikunjungi
wrsaEwan Pancanegara yang
mgrn Dersehncar dengan sua-
sana yang tenang.

Namun, kata Sumerta. un-
tuk lebih nempnrmosikan ka- .

wasan ini, ke depan pihaknya
akan melakukan penataan.
Pantai yang memiliki pan-
grama eksotis ini diharapkan
bisa dikembangkan untuk
dijadikan salah satu tujuan
yrs?ta di Kabupaten Badung.
Baik untuk wiiatawan yang
ingin menikmati pasir putih
maupun surfing.

Di kawasan pantai ini ada
warga yang menggarap lahan
untuk menyediakan fasilitas

pendukung pariwisata. Bah-
kan Pemerintah Desa serempat
memberikan dukuns. Untuk
itu, Pemkab Badung dilrarap-
Kannya brsa membantu se-
hingga pantai ini tidak meniadi
kumuh, baik dari seei tita
kelola maupun pembangunan.

"Di tempat ini juga di-
manfaatkan untuk akiivitas
paragliding. Mudah-mudahan
Pemerintah Kabupaten Ba-
dungbisa membantu dalam hal
infrastruktur. Sehinga pantai
tidak menjadi kumuh d-ensan
bangunan yang tidak terkin-
selden_gan bagus," tegasnya.

Salah seorang wisatawan
asal Belanda, Marthin men-
gungkapkan, kawasan Pantai
Nyang-nyang sangat indah.
Selain memiliki pemandangan
yangmasih alami, basi pecinta
surfing juga disugu[i bmbak
yangbagus.

"Kami baru pertama kali
datang-ke sini. Ombaknya
sangat bagus untuk surfins. i
Tempat ini juga belum terhfu
krodit," katanya. (kmb23)
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Proses penahanan dilaku-

kan sekitai pukul 13'00 Wita,
setelah tersangka menjalani
Droses pemeriksaan sejak Pu-
tul Og.-eO Wita. Dia langsung
dieirins ke Rutan Klungkung.
ail"-"tti kuasa hukumnYa,
Wavan Suniarta. SePertinYa
dia,sudah tahu akan ditahan,
karena kedatangannYa ke
Kejriri Klungkung kali ini su-

Sebelumnya, penyidik su-
dah berupaya melakukan
pendekatan terhadap ter-
sangka. Agar, mau berusaha
mengembalikan uang negara
yang diduga dikorupsi. Na-
mun, niat baik penyidik tak
diindahkan tersangka. Beres
tetap tidak mau mengemba'
Iikan, sehingga kasus itu Pun
ditindaklanjuti, hingga dia
ditetapkan sebagai tersangka.
Luga menduga uang yang
diduga dikorupsi, sudah di-
habiskan untuk kePentingan
pribadi.

Pembangunan n.ang kelas
SMAN Satap Nusa Penida di
Tanglad, yang menjadi satu

densan SMPN 5 Nusa Penida
ini bersumber dari DAK (Dana
Alokasi Khusus) Kemendikbud
pada tahun 2017. Kucuran
dana sebesar Rp 860.907.000
ini, peruntukannya untuk
membangun dua unit gedung
di SMAN Satap Nusa Penida.
Satu unit ada dua ruang kelas
baru. Namun hingga masa
pengerjaan bangurihn selesai
27 Desember 201 7,'bangunan-
nya justru tak tuntas. Satu
unit bangunan yang diang-
garkan Rp 361.936.138, hanya
berupa rangka bangunan.
Berdasarkan hasil audit BPKP
terjadi kerugian mencaPai RP
166 juta.

Pembangunan tersebut
melanggar Peraturan Pres'
iden (Perpres) 123/2016
tentang Petunjuk Teknis
DAK Fisik jo Permendik-
bud 9/2017 tentang Petun-
juk Operasional DAK Fisik
Bidang Pendidikan. Atas
perbuatannya, Beres dijerat
dengan Pasal 2 ayat (1) jo
Pasal 18 Undang-undang
31/1999 jo Undang-undang
20l200l,dan Pasal 3 jo Pasal
18 Undang-undang 31/1999
jo Undang-undang 20l200l
serta diancam dengan Pasal
Demalsuan sebagaimana
Pasal 9 Undang-undang
201200]-. (kmb31)

li a"h t"ngLup membawa koPer

ll' l.i pat<aia.t. WaYan Suniarta
ll *"n"ea"Lan. Beres berinisi-
ll atif sEndiri membawa koPer

ll i"l l'"fuiun tersebut' setelah
ll dii"ta.tatt Pemeriksaan saat

ll i-d^.tatus tersangka, sebagian

!l u".,,t ditahan. "sejauh ini be-

ll t"t ada Permintaan Penang-

ll ili'^; penahanan dari Pak

li Beres." katanYa'
tl
li Kacabiari Nusa Penida
li L,r*u Hariianto mengatakan,
l: penahanan dilakukan se-
ll i"*u 20 hari ke dePan. KePu-
li t.,sun penahanan ini juga
ll terkaitiudah turunnYa hasil
ll audit kerugian dari Badan
!i Pens"*".an Keuangan dan
li Petnbangunan (BPKP)' Se-

ll hineea, pihak kejaksaan me-

[] mut"skin untuk melakukan

ll n".rurr"r,an terhadap pria
li yangberasal dari Desa Peju-
ll tutan. Nusa Penida ini. "Ini
ll untuk memenuhi ketentuan
ll h"t,r-. Untuk memper'
ll mudah proses selanjutnYa.
!l Asar. tersangka tidak me-
ll larikan diri," katanya.
ll Pitratnya menegaskan,
li kasus ini ditingkatkan ke Pe'
li nahanan tersangka NYoman
!l Beres,setelahpihakKacabjari
lr sudah memeriksa 25 orang
ll saksiyangdianggapmengeta-
ll n"i proses terjadinya dugaan
li kasus korupsi DAK ini. Se-

ll tri"gga. sebeiumnya dia sudah
ll alretaptran sebagai tersangka

ll sejak 12 November 2018.
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Ialan Penarukan -Thmpuagan
Diaiukan Iadi lalan Kabupaten

BANGLI, NusaBali
. Jalan desa yang meng-
hubungkan Banjar Penarukan
lenuju Dusun Tampuagan,
Desa Peninjoan, Kecamatan
Tembuku, Bangli akan diajukan
.menjadi jalan kabupaten. Jalan
Penarukan-Tampuagan diban-
gun lewat program Tentara Ma-
nunggaf MasukDesa (TMMD) ke
104, beberapa bulan lalu.

Perbekel Desa Peninjoan, I
Dewa Nyoman Tagel, jalan pen-
ghubung Banjar Penarukan-
Dusun Tampuagan hampir 1,5
kilometer dengan status jalan
desa. Pihakdesa masih merinci
anggaran yang dihabiskan un-
tuk pembuatan jalan TMMD
tersebut. Sisa anggaran akan
dialokasikan untuk drainase.
"Pembuatan jalan ini meman-
faatkan anggaran program
GerbangGita Santhi (GGS) Rp 1
miliar lebih," ungka Dewa Nyo-
man Tagel, Rabu (1/5).

Selaku perbekel, Dewa Nyo-
man Tagel akan mengajukan
jalan Baniar Penarukan-Dusun

o NISA8AL'EKA sRl
Kondisi jalan Penarukan-Tampuagan, Desa,peninjoan. Kecamatan
Tembuku, Bangli, Rabu (1rcl.

Tampuagan menjadi ialan ka-
bupaten. Dari total panjang
jalan 31 kilometer hi DesI
Penijoan, hampir 27 kilometer
masuk aset Pemkab Bangli dan
sudah dihotmik. "fika sudah
berstatus jalan kabuparen.
Jalan Penarukan-Tampuagan
bisa dihormik dan nienliai
tanggung iawab Pemkab Ban-
gli," jelasnya.

Terpisah, Bendesa Adat
Penarukan, I Nengah Reken
mengungkapkan jalan pem-

buatan drainase. Menurutnya,
tanpa drainase badan jalan
cepat hancu6 apalagi kondisi
jalan memiliki kemiringan cu-
kup terjal. Badan jalin juga
masih perlu diratakan karena
jalan menanjak dan tikungan
tajam. "Kalau bisa pada posisi
tanjakan dengan tikungan yang
tajam dilakukan pengurukan
agarbadan jalan lebih landai. Ini
bisa dilakukan saat dihotmix,"
pinta Nengah Reken yang iuga

""rr:" o.:D Bangli.6 esa
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Kasus SMAN SataP Nusa Penida

lDAKDiduga Digunakan

untuk Kepentingan Pribadi
Semarapura (Bali Post) - r -- -^-r-^-r,^-^, 

i
Kejari Klungkung"i'frri ""a"rrg 

mclakukan pemberkasan dari kasus dugaap

korupsi DAK Keme"?rilf "i v."s-tt*ltf "[t"" t"i:ta1gka Kepala SMAN Satap Nusa

il.".ifi ,;&;;;iilil.s.it"l,"ri-aii"uo"ru"keRutan"tilf Hx?i,1i:lil"f,i;;;;';;;k":i; lfi aiu"u"i t"betum diserahkan kepada. jal
sudah dinyatakan lengkap, maka t.ftupu" ""f""i"UiVt 

dinyatakan P-21' sebelum

dilimpahkan ke Pengadilan'
Kacabjari Nusa Penida ini, dari bukti dan ketdran- qqa_tsielasdalamhasilgudit

Luea Harlianto, Kamis (2/b) gan saksi-safti, Jit"i^t"" pl4F's"tti"dugaana'd\gva
ffi;il;;;";;k; ;;;: B"i"* ua" menga-r-ah pada kekuransan volume penler-

capenahananBeres,pihaknya t-ersangka f"i*";Ut"i il" jaandannemalsuan'juSibada

tidak lagi m"lulrrtar, ffi."e" diterimi-sen*.i'au" aik-"lola dttg""tt dananva digunakan

pemeriksaan saksi. d;;;;; r""Jiti..lua-i. .":""rt ini tidak uniuk kepentingan pribadi'

lersebut dengan t"";;;;il 4" l"t"trmltan orqng lqil' Tetapi' pihaknva enggan

irkan sekita" zs ,ut.i,'li- tll"ni *.".ti demikian tidak menielaskan lebih jauh men-

dah dirasakan cukup "ii"t *"rrrrtrrpt"*""gkinanketer- genai dusaan tersebut, sep-

menuntaskan kasus ini] 
* 

m"i""-iift"L f"lif" J"pu" it" 6rti apa.p6rsis kesalah-an fatal

Disinggung m"rigenti uat,'t"gut"v^' yang dilakukan tersangka'

adanya dugaan t"tu.iii"uiin 
--ld;;;;;;i'p"rrgg.rouu" thtti"tttv" detail dugaan da-

oihak lain terhadap kasus unggu"un.ry", [i-.i,-a"ft tut- ttattya ada digunakan untuk

t"o"r,rlrrg"n Pribadi' Ke-
p"n ti.tg".t P.ibadinYa seP-erti

apa, dia menegaskan akan
menjelaskan seutuhnYa ke-
tika prosesnYa sudah.masuk
dalrm tahaPan Persrdangan'
Pihaknya khawatir. bila.itu
diungkaP semua saat rnl'
akanida upaYa-uPaYa untuk
mengaburkan keterangan
mauiun barang bukti. "Sete-

Iah tersangka ditahan' sejauh
ini juga tidak ada Permintaan
peira-ngguhan Penahanan."

terhadap terjadinYa kasus se-

rupa. pihaknYa mengingatkan
asitr sekolah lainnYa atau
le"nrbasa pemerintah daerah
lainnyi. bisa memanfaatkan

peran TP4D (Tim Pengawal,
it"nn"-"t Pemerintahan dan
Pem'b angunan Daerah)' Kalau
ada provek besar, kemudian
.*am dalam eksekusinYa, bisa
dikonsultasikan lebih dulu den-

ean TP4D. Luga menegaskan'
fentu dengan koordi-nasi, nanti
akan diberikan PendamPmgan
aear tidak ada Pelanggaran
hikum.'Mengenai JPU (Jaksa

Penuntut Umum), nanti juga

ada tim dari Kejari Klungkung'
Kami akan berkolaborasi,"
teeasnva.-TeriradaP kasus Beres ini.
oihaknva sudah mengumPul-
tan seiumlah barang bukti'
Seperti dokumen'dokumen
pencairan, ProPosal,- gambar.
d"nuh, k"tetungan saksi-saksi'

Seluruh buktibukti itu dira-
sakan cukuP uniuk menYeret
tersanska ke meja hijau.

Seperti berita sebelumnYa.
Kepala SMAN SataP Nusa
Peniaa t Nyoman Beres, akh-
irnva resmi ditahan Pihak
Keiari Klungkung di Rutan
Klunskune, Selasa (30/4) lalu'
oia d'itahin setelah hamPir
enam bulan menYandang
status tersangka. Penahanan
dilakukan dengan Pertim-
bansan untuk memudahkan
proses pemanggilan dan Pe-
meriksaan, serta agar tidak
ada upaya melarikan diri'
Sebab, setelah jadi tersangka,
Beres mulai sulit dihubungi'.
bahkan sudah lama tak ngan-
tor. (kmb31)

ata Luga.
Sebagai upaYa Pencegahan
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Kunjungi SDN 1 Selat

Komisi IV DP Badung Dorong
Pgmkab Rehabilitasi Gedung

KOMISI IV DPRD std;g
melakukan kunjuPgan ke SD
Negeri 1 Selat, Desa Selat, Ke-
camatan Abiansemal, Badung,
Kamis (2/5) kemarin. Komisi IV
mendorong pemerintah untuk
segera melakukan rehabilitasi
eeduns SDN 1 Selat." Keiua Komisi IV DPRD Ba-
dung AAN Ketut Agus Nadi Putra
mengatakan, Komisi IV sebagai
leading sector di bidang Pen-
didikan, wajib memperhatjkan
krnlitas infrastruktur pendidikan
di Badung. Melihat kondisi SDN
1 Selat saat ini, pihaknya men-
dt,rong pemerintah melalui Dinas
Pcndidikan Kepemudaan dan
Olahraga (Disdikpora) Badung
s€'sera melakukan rehabilitasi
terhadap gedung sekolah terse-
brrt. "Ini sudah enlergencY maka
harus segera kita tindak lanjuti,"
ujarnya di sela-sela kunjungan
yirng juga didampingi anggota
Nyoinan Gede Wiradana dan IB
Alit Argapatra.

Selain gedung yang sudah
layak direhab berat, Nadi Putra
mengungkapkan. siswa di sekolah
tersebut saat inijuga kekurangan
nrang belajar. Apalagi, di SDN 1

Selat merupakan satu-satunYa
sckolah di desa tersebut. "Tahun
ini akan ada penerimaan siswa
brrru. sedahgkan jumlah siswa
y,lng sekarang saja sudah me-
k,bihi kapasitas. Aturan 1 rombel
kan 28 siswa, sedangkan di sini' 
ada 222 siswa dengan 7 rombel.
Artinya itu kan sudah rnelebihi,
jika ini tidak segera ditindaklan-
juti maka bisa melanggar aturan
dari pusat," katanya.

Terrkait permasalahan-Per-
nrasalahan tersebut, dirinYa
nreminta pihak sekolah bersarna

pisdikpora segera mengambil
Slusi agar anak-anak semua
ffStampung dan siswa belajar
dengan nyaman. "Ini juga harus
dicarikan solusi. Sambil menung-
gu rehabilitasi dari pemerintah.
Kami juga menyarankan seko-
lah agar sekalian mengusulkan
kebutuhan pemngkat baik itu
komputer mallpun LCD. Namun
gedung dulu 1'ang lebih enro-
gency." ungkap pria yang disalra
Rahtut ini.

Kabid Gedung dan Sarantr
Disdikpora Putu Robv Widya Har-
sana menqatakan, rehabilitasi
gedung SDN 1 Selat sudair diang'-
garkan sebesar Rp 3.3 milir. DED.
katanya, sudah tlibuat tahurt
2017 lalu, tahun 2019 ini masih
dilakukan reuieut untuk selanjr"rt-
nya rehabilitasi gcdung di tahtrn
2020. "Nanti akan dibuat 6 ruang
belajar bertingkat. Nlengingat
Iahan di sekolah tersebut tidak

terlalu besar. Masing-masing lan-
tai juga akan dilengkapi toilet,"
pungkasnya.

Sementara itu, Kepala SDN 1

Selat Ni Made Sukayanti, S.Pd.
SD. tidak menampik kondisi
tersebut. Ia menjelaskan, saat
ini sekolah yang dibangun tahun
1983 tersebut merniliki 222 siswa
dengan tr.rjuh kelas, satu kelas
lata-rata 35 orang. "Bahkan ada
vang satu kelas 40 orang. Karena
kekurangan kelas, terpaksa gu-
dang kami belsihkan untuk me-
narnpung siswa kelas I sebanl'ak
21 o1ang," tutu{nya.

Bahkan, kata Sukayanti,
ketika musim hujan ruang
kelas banjir hingga semata kaki
karena atapnya yang bocor.
Pihaknya pun berharap pemcr-
intah bisa sesera rnelakukan
rehhbilitasi terhadap gedung
st,koiah 1'ang brrru dipimpiIrnvn
satu tahun itu. (ad126)
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DorongJemkab Rehabilitasi Gedung
MANGUPURA - Komisi IVDPRD

Badung melakukan kunjungan ke SD
Negeri I Selat, Desa Selat Kecamatan
Abiansemal, Badung, Kamis kemarin
(2/ 5). Komisi IV mendorong pe-
merintah untuk segera melakukan
rehabilitasi gedung SDN I Selat.

Ketua Komisi IVDPRD Badung AAN
Ketut Agus Nadi Putra mengatakan,
Komisi IV sebagai leading sektor
di bidang pendidikan, wajib
memllerhatikan lcualitas infrastruknrr
pendidikan di Badung. Melihat
kondisi SDN I Selat saat ini, pihaknya
menclorong pemerintah melalui
Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan 0lahraga (Disdikpora) Badung
segera melakukan rehabilitasi
terhadap gedung sekolah teiiebut.
"Ini sudah emergency,rnaka harus
segera kita tindaklanjutii' ujarnya
diselir-sela kunjungan yang juga
didanrpingi anggota Nyoman Gede
Wiradana dan IB AlitArgapatra.
Selain gedung yang sudah

layak direhab berat, Nadi Putra
mengungkapkan, siswa di sekolah
tersel)ut saat ini juga kekurangan
ruang belajar. Apalagi, di SDN I Selat
merupakan satu-sattlnya sekolah di
desa tersebut. "Tahun ini akan ada
penerimaan siswa baru sedangkan
jumlah siswa yang sekarang saja
sudah melebihi kapasitas. Aturan,
I ronrbel kan 28 siswa, sedangkan
disini ada222 siswa dengan 7 rombel.
Artinva itu kan sudah melebihi, jika
ini tidak segera ditindaklanjuti maka

bisa melanggar aturan dlri pusati' dibuat 6 ruang belajar bertingkat.
katanya. Mengingat lahan di sekolah tersebut
Terkait permasalahan- tidak terlalu besar. Masing-masing

permasalahan tersebut,dirinya lantai juga akan dilengkapi toiletir
meminta pihak sekolah bersama pungkasnya.
Disdikporasegeramengambilsolusi Sementara, Kepala Sekolah SDN
agar anak-anak semua tertampung I Selat, Ni Made Sukayanti, S.pd.SD
dan siswa belajar dengan nyaman. tidak menampik kondisi tersebut.
"Ini juga harus dicarikan solusi. Ia menjelaskan, saat ini sekolah
sambil menunggu rehabilitasi dari yang dibangun tahun lgg3 tersebut
pemerintah.Kamijugamenyarankan memiliki 222 siswa dengan tujuh
sekolah agar sekalian mengusulkan kelas, satu kelas rata-rata 35 orang.
kebutuhan perangkat baik itu "Bahkan ada yang satu kelas 40
komputer maupun LCD. Namun orang. Karena kekurangan kelas,
gedung dulu yang lebih emergencyi' terpaksa gudang kami bersihkan
ungkap pria yang disapa Rahtut ini. untuk menampung siswa kelas I
Kabid Gedung dan Sarana sebanyak2l orang|'tuturnya.

Disdikpora, .Putu Roby Widya Bahkan, kata Sukayanti, ketika
Harsana mengatakan, rehabilitasi musim hujan ruang kelas banjir
gedung SDN I Selat sudah hingga semata kaki karena atapnya
dianggarkan sebesar Rp 3,3 M. DED yang bocor. pihaknya pun berharap,
katanya, sudah dibuat tahun 2017 pemerintah bisa segera melakukan
lalu, tahun 20 19 ini masih dilakukan rehabilitasi terhadap gedung sekolah
reviewuntukselanjutnyarehabilitasi yang baru dipimpinnya satu tahun
gedung di tahun 2020. 'lNanti akan itu. (adv/rid)
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