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Bansos /

Verifikasi Proposal Harus Cermat
Semarapura (Bali Post) -

Persoalan dana hibah dan bansos ternyata mulai mendaoat
perhatian Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Langkah'ini
untuk menghindari adanya kelompok atau masyarakit yang
mendapatkan jatah bansos ganda. Apalagi dari pengalaman
sebelumnya banyak terjadi kesalahan administrasi yang di-
lakukan sejumlah organisasi penerima bantuan. Sehinggi hal
inipun diminta untuk tidak lagi mengulangi kesalaharLsecara
berulang-ulang.

Bupati Suwirta di hadapan pimpinan SKPD mengimbau
agar dana hibah dan bansbs tidak sampai diterima dua kili oleh
organisasi masyarakat yang sama atau ganda.

Sementara itu, Kabag Kesra Wayan Winata mengatakan me-
nyikapi masalah ini, bupati telah mengingatkan pimpinan SKpD
selektif dan cermat dalam meliakukan verifikasi. Untuk menshin-
dari kesalahan administrasi dan penerimaan bansos ganda, semua
organisasi penerima hibah dan bansos agar mengaturwaktu pen-
gajuan proposalnya yakni sebelum pembahasan di Tim Anggaran
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (TAPD). Dengin cara
ini tim bisa melakukan pengkajian lebih matang.

Kepala Bapedda Putu Gde Winastra mengatakan dana hibah
dan b-dhsos itu berbeda. Karena dana hibih diberikan untuk
menunjang pembangunan pemerintah, sedangkan bansos dibeh-
kan kepada kelompok masyarakat yang terkena risiko sosial.
_ Sementara Wabup Kasta yanghadir juga dalam pertemuan
lebih menekankan agar dinas terkait memberikan iyarat dan
ketentuan yangjelas bagi penerima dana bansos. Syaiat-syarat
untuk menerima bansos dan dana hibahinipun diharapkandiso-
sialisasikan kepada perbekel mautrrun bendesa adat. (kmb)
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BANSOS - Bupati Klunghung I Nyoman Suwirta
memimpin pertemuan membahas dana hibah dan bansos
di Ruang Proja Mandala, Selasa (23/6) hemorin.
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Tersangka Kasus Dugaan Korupsi
(lndikshq Jqdi Lima )rang

Denpasar (Bali Post) - lar dan sejumlah saksi lainnya.Perkembangan cukup -signifi- lur"- p"rr.uJl;i, ;;;"il;;y,kan terjadi.pida- penyetialtu" p""vijii *"".trpi.r"";;;';"r_dan penyidikan kasus dugaan iangka. yakni inisiai-fWS j^"
korLrpsi atau nr.ark-up p"rrgalaun NM:-"
tanah-GedungFakultasOiih"aga Sebagarmanadiberitakan,ka_
dan Kesehatan (FoK), Gelan"g- 

"iiin-upi"i."["pii"uoira*i-gang olahrag-a (GoR) dan asramla 
"""ut r.- Ji *""vi#r."i. "s"i"i"

mahasiswa Universita.s pe-ndid'- ;;;iait;ri;#;;l;ail"r"
kan Ganesha (Undiksha) singa- r."t""rilui"" .,1"*1,i":t"iir."Jr,",
raja. Setelah memeriksa se_kilar p":utri pusat asal Bali iuea ser_l0.l*:i. penyidik pidsus Kejati i"e air.iii["" il;;;;,;".,i;,uBali di bawah pimpinan Aspidsus i;i. Buti.;;.'^o;;;i k"ffiJ;"Erna Normawati'widodo p"t"i, ."Jril--u"aengar har tersebut.kembali menetapkan tiga orang b;l; p;"t;"fl"l'ii":rii e"risebagai tersangka. Dengan- bel uthir"yimeneta-pkan1;;;"g1"gitu, ter,sangka kasus ini tinl ut". ar.igu"r, marh_uppensadaanmenjadi lima orang. tu""t, eEJ""g iloK,i# CAffr"-Hal rerseb ut dibena rka n_Kaja_ o;ilh;:' *JA;, 

"*" g r,"ii tly"r,ti Bali, Momock Bambang Sumi_ Ji"ulil"" statusnya dari saksiarso..Selasa (!Q/6) kemarin. .ya, 
-""j"ai tersangka ad;i;h k;;,untuk kasus Undiksha.te-rsang- paniiia timpeniadaa;l;;;h;;"

kanya sekarang bertambah tigi. ;;iliA pili"t _rf"f^" 
"il;;;.-sebelumnva kan baru dua oraig. .tri". Fris.:ea*"l", i"'rili&.Jadi setelah dikembangkan B"u M;;;k; n""*i.irrlvis ;;rrifr.,'Aspidsus (Erna-red), total ada ."["txu.rp""trrrrruu-""x"i^ii

lima tersaneka sekarang,".sebur b"ti, Gn.iiK;;;il;;, ffi;;.
Y::"..I Bimbang sumrarso, pa waktu yang lalu.sesaat hendak pulang kantor. Diamengatikan.setelahmens_
sore kemarin konfirmasi kil;;;".* Il";;?;Hanya saja saat disinggung n^ti,t"a""""iliiilffi;]ffi_
soal. nama-nama tiga tersingki t.ti"."t"p t"f.?ir"t"tt;;d;tambahan tersebut,.ora.rg rromor t""."l"g it;;;il;. Dil,filliksatu di korps advaksa Eali itu *"*pu";""tu* a;;;;;;;;;"
bel um m a u m e mb ebe rk a n nya. dgfi plldt p*";;l;;1;fi '.'";ffi .: sementara sebelumnva, penyiiik is riJ[t". rt". penyidrk Keiati Barrmengatakan ada sekitar^30 iaksi vu"g J"raiti dari wayan suardi,yang diperiksa' Mereka adarah ekd"ixoa"^tdanGedeArthana,
dosen,-pejabat dan mantan_pe- akan terus mengembangkanjjrbat undiksha. pejabat pernfab t".". i"i. n"iriri, xnt;ifft
P:*l::i:_r:a1i*,. p'3.r. u"1,r, f;i.p aTr,"",r.#;;;ii t"itli,kepala desa, pemitii iut u". -u["- L.,i.-i"]. ilrrtiz"i
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Tambah Pos Pungut
Pemkab Perlu

Bangli (Bali Post) -
__ Potensi pendapatan asli daerah (pAD) yane dimillki
Kabup.aten Bangli khususnya dari sektor piriwisata
pqqih belum tergarap maksimal. pemkab gangti mela_lui Dinas Kebuda=yaai d"n pariwisaia 

""1;;; ffiffi;ya
t'okuq menggali pendapatan dari retribusi yang dipungUt
melalui po-spungutyang ada di pintu masuk i<i"i"-iiii
dari arah Gianyar. Sementara dari arah timur tepatnyaperbatasan antara Karangasem-Bangli, potensi p"'rra"-p*
tanya masih terabaikan--padahal jumlali wisata*"r, yrlig
selama.ini datang dari Karangasem maupun ft"rrEi"rE
melalui Suter cukup banyak.-

pa singgah ke Kintamani. "Hanya
25 persen saja yang melanjutkin
pe{alanan ke Kintamani. Sisanva
balik lagi ke arah Karangasem."
uJarnya.

Melihat kondisi tersebut, dia
*"p4"i sejatinya Pemkab Bangli
sudah keNangan banyak penda-
patan. Semestinya, Pemkab bisa
mengambil peluang pendapatan
yang ada dengan membuatkan
pos pungut baru di jalw masuk
Bangli dari Karangasem. Seba-
galmqna pos pungut yang dibuat
di Sekardadi Kintamani. Surat-
nata mengaku bahwa dirinya
sempat menyampaikan hal tersel
but ke Disbudpar. Dalam usulan-
1ya. itq, dirinya meminta kepad.a
Disbudpar untuk menyediikan
trga-petugas pungut. Hanya saja
usulan tersebut tidak pernah
mendapat tanggapan.

Bahkan untuk meyakinkan
Disbudpar. dirinya sampai mem-
Dawa data lengkap mengen:ai jum_
ran.KunJungan yang masuk mela-
lur;alur ter.sslul. ''Iapi apa yang
saya sampailan tidak mendapai
ta1e11n," uJarwa (kmb40t

Ketua Pengelola Daya Tarik
Wisata (DTW) Abang Erawang
Nengah Suratnata .ait dit"m.i
Selasa (2316) mengatakan sejak
berubahnya Penelokan men-
jadi pasar, banyak wisatawan
yang enggan untuk datans ke
objek wisata itu. Sebagai ganti-
nya, wisatawan khususnya yang
datang dari Klungkung maupun
Karangasem, kebinyalian memi-
lih Desa Suter untuk melihat
keindahan pemandangan danau
dan Gunung Batur. Dalam sehari
jumlah wisatawan yang menyak-
sikan pemandangin dlari Slter
cukup banyak.

Bahkan bila dirata-ratakan.
jumlah kendaraan pengangkut
wrsatawan yang datang ke Suter
dari arahKarangasem dan Klune-
kung mencapai 70 unil. Dimani
dalam satu mobil biasanva berisi
4 penumpang. "Itu saat [ari-hari
biasa. Kalau hari libur bisa samoai
100- unit." terangnya. Biasanya
setelah puas menyaksikan peman-
dangan di Suter. hampir ?5 persen
wlsatawan tersebut langsung
kembali ke arah Karangasem tan-
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_tuUinq Hilangkan BB Kasus
Penyqlewqnga!!E!L

AMUKMintaKaj an

Denpasnr_Dfopot
Denpasar (Bali Post)

Ratusan orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bali,
Selasa (2316) kernarin demo ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali, Kejaksaah Negeri (Kejari) Den-
pasar dan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar. Aksi itu bertepatan pula saat pihak kejaksaan di
seluruh Bali melakukanteleconference dari KejaksaanAgung. Dalam aksinya,AMUKmenuding
pihak kejaksaan telah menghilangkan barang bukti (BB) kasus penyelengan BBM bersubsidi
dan minta agar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar'dicopot dari jabatannya.
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Koordinator aksi demo, Nyo-
rnrrn Mardika. dalam orasinya
mempertanyakan soal barang
t'ukti (BB) bahan bakar minyak
(BBM) yang selama ini diamankan
pihak kejaksaan. Selain itu, massa
AXIUK yang mengenakan ikat
kepala putih itu meminta supaya
para penegak hukum betul-betul
melawan mafia hukum dan mafia
nrinyak dan gas (migas). Penegak
hukum harus mampu menegak-
kan hukum dan menghilangkan
konsfirasi antara pengusaha min-
yak dan penegak hukum.

"Kami mernpertanyakan ke-
bei'adaan barang bukti truk tangki
yang hilang, kapal tanker yang
hilang. Barang bukti ini adalah
kasus pencurian BBM bersubsidi.
Karni menduga ada indikasi koru-
psi serta kerja sama antara oknum
jaksa dengan pengusaha migas,"
tr,riak Mardika.

Dikatakannya, tidak ada ke-
wenangan pihak kejaksaan untuk
meminjam-pakaikan BB kepada
terdakwa. Kata dia, setelah dilaku-
k:rn pemantauan, barang bukti yang
dir:rmpas oleh negara tidak ada
di kejaksaan. "Ini adalah bentuk
pclanggaran hukum dan indikasi
adanya dugaan korupsi," sebufnya.

Tuntutan AMUK, meminta Ke-
jari Denpasar untuk dilakukan

tindakan hukum untuk upaya kea-
dilan. "Kami menuntut supaya Ke-
jaksaan Agung rnelalui Kajati Bali
mencopot Kajari Denpasar saat ini,
Imanuel Zebua. Ini menjadi target
kami," tuntut Nyoman Mardika.

Selain itu, kata dia, agar proses
hukum mafia-mafia hukum dan
mafia migas dan jaksa nakal dilaku-
kan tindakan tegas. "Jika tidak,
kami akan kerahkan masyarakat
Bali lebih banyak, sesuai aturan
hukum yang berlaku di republik
ini," sebutnya dan mengatakan,ji-ka
tuntutan diabaikan maka AMUK
akan melaporkan kasus ini ke Dir.
Reskrimsus Polda Bali.

Selain di Kejati Bali, sekitar
pukul 10.15 Wita massa melanjut-
kan demo di PN Denpasar. Mereka
melakukan aksi yang sama serta
membacakan pernyataan sikap.
Di antaranya, reformasi bukum
yang bebas dari korupsi, bermar-
tabat dair dipercaya merupakan
program nawacita yang menjadi
program prioritas Pesiden Jokowi.
Penyalahgunaan kewenangan
dan kekuasaan oleh penyefeng-
gara negara adalah bagiin daii
tindak pidana korupsi. Dan tera-
khir, derno dan disertai nyanvian
dilakukan di Kejari Denpaiar.
Intinya sama, yakni m.emper-
tanyakrrn soal BB BRM serta

mengusut kasus dugaan tindak
pidana korupsi.

Menyikapi demo itu, Kasi Intel
Kejari Denpasar Syahrir Sagir
mengatakan, bahwa pihak kejak-
saan.belum bisa melakukan ek-
sekusi terhadap perkara BBM ini.
"Kita belum biia lakukan eksekusi
karena hingga saat ini kita belum
ada salinan putusan (kasasi dari
Mahkamah Agung - red) yang kita
terima," sebut Syahrir Sagir.

Soal barang bukti sebagaimana
yang ditanyakan rnassa AMUK,
jaksa mengatakan bahwa barang
bukti itu sedang diamankan di
sebuah gudang. "Kita amankan di
sebuah girdang di suatu tempat.
Kan ini bertiahaya jika ditaruh
di kantor, jadi kita amankan,"
jelasnya.

Selain itu, Kasipidum Kejari Den-
pasar Ketut Maha Agung. kemarin
langsung bergegas ke Pelabuhan
Benoa melihat barang bukti kapal
tanl<er milik PI Sembilan Pilar. Kata
Maha Agung, kapal tanker masih
berada di Benoa dalam keadaan
rusak. "Berada di Pelabuhan Benoa.
Sementara mobil tangki, ada di gu-
dang dan segera ditarik kembali ke
Kejari. Semua krrnci ada di Kejari."
sebutnya, sembari memperlihatkan
foto kapal tankeryang ada di Benoa.
(kmb37)
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