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Kabupaten Badung
ditambah sangkar dai
Durung. penambahan sangkar

IO"tO".Tl

kem bah

9u: b.rl"ls, jalak bali

y-ang

terletakdi depan Kantor Bupati

Badung tersebut digelontor

anggaran Rp 32 1.006.320.

Plt Kadis pertanian dan
Pangan putu Oka Swadiana sebagai leading sektor
pemfluatan sangkar dan
pengadaan burung tersebut
mener,angkan, sangkar yarrg

dibuaf berbentuk silindef
oengan diameter 4 meter

dan tinggi 3,5 meter. Sangkar

dibuat dua unir, yang diba-

Sangkar burung ini
juga dibuat untuk
menyambut perayaan
17 Agustus atau Hari
Kemerdekaan Rl yang
akan datang."
PUTU OKA SWADIANA
Plt Kodis pertonion
Qon ponoon

ngun sebelah kanan dan kiri

di halaman kantor lJupati

tsadung. "sangkar burung rni

juga dibuat untuk menyambut
perayaan lTAgustus atau

Hari
Kemerdekaan RI vang akan
datang," jelas Swadiana, Rabu

(l/B) kemarin.
Kata dia, sangkar burung

dan burung jalak bali tentu

rnarapkaq akan menambah
nu.Dungan harmonis antara
c

hubungan mangsia dengan
he_

l^/al

luta

d1n tumbuh-tumbuhan,

begiru juga sebaliknya. ,,lntinya

untuk menjalin hubungan yang
narmonis antar semua makh_

Iuk,hidupi' pungkasnya.

Hal.

tersebut akan diisi empat
burung jatak bali ying
!l,sanB
dibeli
dari penangkaran di
Desa Bongan, Tabanan..Men_

genai biaya pemeliharaan.
pihaknya juga menyiapkan
anggaran senilai Rp7,5 juta.
.reDenarnya untuk anggaran

dua unit sangkar tersebut
senilai Rpl99 juta. Namun
pembelian burung senilai
100 juta. Nantinya kimi
akan
pelihara dan mungkin akan
dikembangbiakkin untuk

pelestarian burung fersebut.

Iadi ada delapan pasang brr_
rung yang akan. kardf*eli.,,
u-ngkap Swadiana yang juga
Kepala Dinas perikanan ini.
Sementara adanya sangkar

unft
,.llSRp199 juta, sangkar burung
rtu
maka saru unit
harganya Rp99,5 juta. Itu
lebih
mahal dari biaya bedah rumah

{:l

yang dianggarkan penrkab

Badung sebesar Rp 55 jura
per
unrt. Atau peningkatan kualitas.rumah sehat Rp30 juta per

unit. (drgi/yor)

Sangkar Burunq
Puspem Badun!

Edisi

tersebut diambil dari ApBD
Mas_
ing-masing- sangkar burung
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