
PUPR,maka masyarakat bisa
beli bahan bangunan di toko
material terdekat,"ungkapnya..
Meski dana tersebut sudah

disediakanpemerintah,namun
jika pada tahun 2018ini dana
tersebut tidak terserap, maka
tidak bisa diakumulasikan
dengan dana yang akan dibe
rikan pada tahun mendatang.
"Makanya pihak kelurahan

dan kecamatan itumendorong
masyarakatuntuk mengajukan
sesuai dengan kebutuhan,"
jelasnya.
Disediakannya dana hibah

itu, lanjut dia, bukan semata
matamemanjakanmasyarakat,
tapi inginmemberdayakandan
membangun kemandirian
masyarakat. Semua sudah di
plot di kelurahan, dan nanti
keluarahan yang mengatur
berapa besarannya, usulannya
seperti apa, dan jadwalnya
kapan.
"Karena, tiap RWitu kegiat

annya pasti berbeda dan tidak
mungkin serentak. Oleh ka
rena itu, manfaatkanlah dana
ini sebaikmungkin,"pungkas
nya. (gat)
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Diamenyebutkan,dana hibah
itu sebetulnya sudah bisa di
berikan sebelum lebaran.
Namun, sistem pencairannya
belum dimengerti, apakah
penunjukkan langsung atau
melalui lelang. ..
"Serelah berbagai per

timbangan, kami pikir tidak

aikandengan apayangdibutu
hkan masyarakat. Sementara
untuk tenaga pekerjanya, bisa
dengan swadaya masyarakat
secara bersama-sama.
"Kalau untuk makan dan

minum kita masih mengang
garkan. Nantinya, setelah
melalui penyesuaian di Dinas

perlu seperti itu karena ini kan
merupakan bentuk pernber
dayaanmasyarakat,"terangnya.
Menurutnya, dana hibah'ter

sebut peruntukannya disesu
aikan dengan konsep yang di
ajukanmasing-masingRW.ltu
artinya, dana tidak ditentukan
oleh pernerintah, Tapi,disesu-
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Rukun Warga (RW) di Kota
Cimahi akan segera menik
matidana hibah sebesar Rp100
juta. Narnun, dana tersebut
tidak berbentuk uang melai
nkan bahan keperluan sesuai
yang diajukan.
Sebelum dana terse but di

berikan, Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) akan memberikan
Bimbingan Teknis (Bimtek)
terkait bagaimana cara
mengajukan proposal untuk
bisamemanfaatkandana hibah
tersebut.
Sepertidiketahui,dana hibah

senilai RplOOjuta per RWitu
merupakan janji kampanye
AjayM. Priatna dan Ngatiana
saat menjalankan kampanye.
"jadi,sebelum dana tersebut

didistribusikan, pihak RWsu
dah harus mengajukan pro
posal yang kemudian dilapor
kan ke kelurahan dan keca
matan untuk diproses," kata
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Pemerintah
Kota Cimahi, Maria Fitriani,
kemarin.
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