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yang ada di wilayah agar penyerap~n
lebih efektif, tepat sasaran, dan lebih
prioritas. Seni itu 'kan harus bisa
dipertunjukan dan diperkenalkan,
maka kita dorong untuk industri
kreatifnya dulu," imbuhnya,
Atas pembatalan pengadaan alat

kesenian tersebut, pihaknya me
nyampaikan permohonan maafke
pada para kades yang telah ditet~p
kan sebagai penerima. Kemudian
pihaknya sudah melakukan evaluasi
internal mengenai perencanaan pro
gram kegiatan prioritas, khususnya .
kegiatan usulan kewilayahan melalui
musyawarah perencanaan pemb~~
ngunan (musrenbang). "

Hati-bati
Sernentara di tempat terpisah, Bu

pati Bandung H. Dadang M. Naser,
S.H., S.Ip., M.Ip. mengimbau kepada
seluruh perangkat daerah (PD) agar
lebih berhati-hati dan selektif dalam
penyusunan perencanaan pemba
ngunan tahun depan. "Kejadian ini
jangan sarnpai terulang lagi. Bukan
untuk Disparbud saja, tapi saya im
bau kepada seluruh PD supaya lebih
selektif menentukan prioritas pro
gram yang akan dilaksanakan, "pe
san bupati.
Selain itu, lanjutnya, dalam me

ngalokasikan usulan program k~~ .
giatan, pemerintah sudah memiliki
aplikasi Sistem Manajemen Infor
masi Daerah untuk Perencanaan
(Simcam) sebagai suatu sistem yang
akan mendeteksi segala usulan,
perencanaan, dan perubahan pro
gram kegiatan PD.
"Aplikasiini harus digunakan se

baik mungkin, supaya PDbisa me
nyusun proram dan kegiatan yang
lebih penting secara terintegrasi .
hingga kecamatan dan desa sebagai
pihak yang lebih paham kebutuhan
diwilayahnya masing-masing,"
pungkasbupati. (B.122)**~==================~~
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Menurutnya, kegiatan pergelaran
seni dan budaya akan dilakukan di
tingkat desa dan kecamatan dengan
tujuan meningkatkan potensi indus
tri kreatif para pelaku seni di wi~
layah. Dengan nilai anggaran yang
signifikan dari tahun sebelumnya,
perihal ketelitian penyerapan ang
garan menjadi pertimbangan ter
sendiri bagi Disparhud,
"Kita upayakan dulu untuk men

gakomodir potensi para seniman

kegiatan pengadaan alat kesenian
untuk desa tersebut.
i'BPKmemang tidak melarang.

Tapi bila dilihat dari segi adminis- ,
trasi pengajuan saat musrenbang,
ada beberapa hal yang tidak sesuai
saat verifikasi dilakukan. Untuk itu
pada perubahan anggaran tahun
2018, kita alihkan pada kegiatan
yang lebih prioritas yakni pergelaran
seni budaya," ungkap Agus di Sore-
ang, Senin (15/10). .

SOREANG, (GM).-
Kekecewaanyang dialami para

kepala desa (kades) atas pembatalan
bantuan alat kesenian, dtakui.oleh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
(Disparbud) Kabupaten Bandung.

, Kepala Disparbud Drs. H.AgusFir-
; man Zaini, M.Si.mengatakan, pem
batalan tersebut dilakukan karena
sesuai dengan arahan Badan Pe
meriksa Keuangan (BPK)yang meni
lai ada kerancuan pada pengelolaan .
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