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"InsyaAJIah dari tahun ketahun ada pe-Bandung dari tahun ke tahun terus
narnbahan terus. Untuk 2019 pun DAKsu-melakukan penarnbahanjumIah bangu-
dah muncul, bahkan bam pekan lalu su-nan di tingkat Sekolah Dasar (SD)untuk

. dah sinkronisasi dan harmonisasi antaramasuk dalarn program rehabilitasi baik
pemerintah pusat dan daerah, Untuk SDmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
saja dapat tambahan dana dari semula RpDaerah (APBD)maupun Dana Alokasi
26 miliar menjadi Rp 29 miliar. ltu terdiriKhusus (DAR)dari pemerintah pusat.
dan enarn kegiatan termasuk ruang kelas,Kepala Bidang (Kabid) TKdan SDDis-
RKB,sanitasi, rehabilitasi perpustakaan,dik Kab. Bandung, Marnan Sudrajat men- dan pengadaan," bebernya,gungkapkan, tahun ini untuk pembangu-

TIngkatkan kualitasnan dan rehabilitasi membutuhkan
Pihaknya berharap kepada sekolah yanganggaran dari DAKsebesar Rp 26 miliar. melalui swakelola, untuk terus"Untuk pembangunan rehabilitasi ada

meningkatkan kualitasnya sesuai petunjukyang bersumber dati DAKdan APBD;
pelaksanaan dan teknis (jukJak-juknis)hanya yang berasal dari DAKbam cair satu
yang ada. "Jadi saya optimistis, kualitaskali, itu pun belum semua kecamatan. Me- hasil pembangunsn yang dilaksanakanmang kalau untuk pendidikan khususnya
swakelola tidak diragukan Iagi,"tijarnya.bidang SDprosentasi APBDdan DAK
Disinggtmg terkait kekhawatiran adanyacukup jauh bedanya, karena Iebih besar

kecemburuan sosial dari setiap sekolah,dari :OAK.Anggaran yang berasal dari
Maman menjelaskan bahwa khusus untukAPBDmelalui dana kewilayahan (musren- APBDmeskipun anggaran yang diku-bang), untuk rehabilitasi hanya Rp 7mi-
curkan tidak ideal, tapi mekanismenyaliar, sedangkan DAK-nyaRp 16miliar,"
melalui musyawarah rencana pembangu-terang Marnan saat ditemui di Komplek nan (musrenbang).Perkantoran Pemkab Bandung di Soreang,
"Memang kalau kita buktikan mungkinKamis (23/8).

saja ada yang kurang begitu tepat. TapiMaman menyebutkan, tahun inijumlah karena melalui musyawarah baik diruang kelas yang dibangun menggunakan
tingkat desa, kecamatan hingga kabupa-anggaran dari DAKada sebanyak 352 unit. ten, kami tidak bisa berdaya manakalaSedangkan yang dari APBDmencakup 144 ,sekolahnya memang layak dibangun. Ke-lokalan ditarnbah dengan ruang kelas bam
cuali kalau tidak memenuhi kriteria, walau(RKB)reguler 40, perpustakaan 6, ruang
sudah melalui musrenbang, bam bisa kitaguru 7,RKBtingkat suntik untuk 10 seko-
ganti. ltu pun harus konsultasi dulu de-lah sebanyak zoruang kelas, pemagaran ngan pihak kecamatan," terangnya,93 titik, penataan halarnan 80, dan sanitasi (B.122)**
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