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yang rusak, rnaka ruang kepala
sekolah dan perpustakaan di
jadikan ternpat belajar semen
tara.
Kamitidak mau arnbil risiko

~engan rnemakai ruangan kelas
itu untuk kegiatan belajar men
gajar. Khawatirnya ambruk se
cara tiba-tiba," ujarnya.
Diternui "GM"secara terpisah

PIt.Bupati Bandung Barat Yaya;
T. Soemitra rnengakui,pencairan
dana hibah belum sernua ditan
datanganinya, Perlu ekstra ke
hati-hatian agar proses peng
administrasiannya tidak melang
garaturan.
"Sayatidak mau asal tanda ta

ngan. Semua berkas yangmasuk
saya baca dan periksa secara
teliti. Mernangsih konsekuensi
nyajadi lama. Tapi itu semua
baik.untuk sernua. Baikbagi~e
merintah selaku pemberi hibah
juga aman bagi pihak penerima:"
paparnya. (B.104)**

tangkap tangan {OTT)terhadap
.sejurnlah pejabat di lingkungan
Pemkab Bandung Barat. Tapi
saya rnerninta jangan sarnpai itu
menjadi penghalang kebijakan
sehinggaberdampak kepada
masyarakat," tuturnya.

Harusberani
Saifulmerninta pIt.bupati be

rani melakukan pencairan sela
rna tidak rnelanggar aturan. Jan
gan sampai karena ketakutan
'berlebihan, rnernbuat berbagai
program bantuan kepada masa
yarakat tersurnbat.
Ia mengungkapkan, MTsNurul

Mukhtariyah rnerupakan seko
lah gratis dan asrama gratis bagi
para siswanya.Didirikan tahun
2007. Awalnyajumlah siswanya
hanya 10orang, narnun saat ini
telah bertambah menjadi 84
siswa.Harusnya, kegiatan belajar
rnengajar dilaksanakan di 4 ru-
angkelas. j
Narnun karena ada dua kelas

kunjung dicairkan. Sementara
kondisi bangunan sudah sernakin
rnengkhawatirkan,"kata Ketua
YayasanNurul Mukhtariyah Sai
ful Rachrnandi Sindangkerta, Se
lasa (5/6) ..
Disebutkannya, dana hibah itu

berasal dari BagianKesejahter
aanMasyarakat (Kesmas)KBB.
Dijanjikan akan rnendapat ban
tuan sebesar Rp 150juta. "Dua
ruang kelas itu dipakai oleh 45
siswa,"ungkapnya.
Ia mendapat inforrnasi,belurn

caimya dana hibah karena Pelak
sana Tugas (PIt.)Bupati Bandung
BaratYayatT. Soernitra sampai
sekarang belum rnenandatangani
pencairan. Padahal alokasiban
tuannya sudah tercatat.
"Sayarnernaklurnijika Pit. Bu

pati BandungBarat YayatT.
Soernitra sangat berhati-hati

< dalam mencairkan dana hibah.
ApalagiKBBsaat ini rnasih dis
orot setelah adanya kasus operasi

Kllpptng Media Massa

SINDANGKERTA,·(GM).-
Tertahannya pencairan dana

hibah berdampak pada per
baikan sejumlah infrastruktur,
salah satunya dialamiMTsNurul
Mukhtariyah di Kampung
PeusinggirangRT05/RW 02,
Desa/Kecamatan Sindangkerta,
Kabupaten BandungBarat
(KBB).Bagianatap bangunan
sekolah tersebut sudah lapuk dan
terancam ambruk.
Agartidak arnbruk, puluhan

siswabergotong royongmenu
runkan genting di atap sekolah
yangsudah lapuk. Jika dibiarkan,
mereka khawatir ruangan yang
selama ini digunakan untuk
pelaksanaan belajar rnengajar itu
arnbruk.
"PemkabBandung Barat ber

janji akan·rnernperbaikidua lokal
\ kelasyangmernang kondisinya
sudah rnernprihatinkan itu. Ren
cananya perbaikan dari dana hi
bah, namun sampai sekarang tak
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