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Kasus Dana
kefutggota

SINGARAjA" NusaBali
Kasus dugaan dana bantuan so-

sial (bansosJ untuk Kelompok Tani
Ternak Manik Sari, Desa Tamblang
Kecamatan Kubutambahan, Kabu--
paten Buleleng, masih bergulir. Sin-
yalemen aliran dana yang- disebut
sempat mengalir ke anggota dewan
rru semal(|n menguat.

_ _ Ini berdasarkan suratpemyataan

$9tq {elompok Tani Teinak"[Kfl]
Manik Sari, yang menyatakan-dani

!3ts.os yang sudah cair senilai Rp
59,5 juta melalui rekenihg Bank Bpb
Unit Tamblang pada Jumat (11/9J
telah diambil sEiitai nir +O,S ;ita.'

Ketua Kelompok Wayan Sumana
menyebut, dana tersebut tidak lang-
sung menggunakan uang tersebut
untuk membeli bibit sapr, babi dan
palcn ternak sesuai yang diajukan
oatam proposal.

. Namun uang yang sudah ditarik
darl rekenjng itu justru dititipkan
kepada salah satu angqota DpRD
Buleleng dari Fraksi Demokrat, Luh
Hesti Ranitasari. Pertimbangan-
nya, karena takut menyimpan uang
oalam lumlah besar.

Informasi yang berhasil dihim-
pun, Kamis (5/11), penarikan dan
penyerahan ke anggota dewan itu
dilakukan pada hari yang sama,
yatel pada hari Jumat i. L Septem_
ber bersama bendahara kelohpok
mencairkan dana hibah di BpD Unit
Tambang sebesar Rp 49.500.000.

Kemudian uang diserahkan
kepada Luh Hesti-Ranitasari di
rumahnya di-Desa Tamblang den-
gan alasan takut menyimpai dana
tersebut. Selan jutnya, Iang tersebu t
Daru dlgunakan untuk membeli

pok Rp 50(
September
bibit babi r

untuk pem
2.625kgdi

Rincian

6 ribu. Ha
pihak yakn
Rediana yan

sapi kisara
dengan ja

ataarritu. Su
ditandatangi

sesuai peru
kami sudah

Bulelgngsen
ke lokasi. "

semuanya su

ansos'Singgary
)ewan B4rBuIir L

n rincian dana
dan dana keNom-
Pada tanggal 12
ayar pembelian

ar Rp 7.500.000.
a Rp 10.500,000

pakan sebanyak

pernyataan terse-
2B Oktober

ngan materai Rp
ja, ada salah satu

retaris Wayan
memberikan

22 September 2015
i beberapa

n total pembayaran

500.000 dikr:ran-

pengecgkan yang kami lakukan
sudah sdsuai," tegas Swatantra.

Ketua KTT Wayan Sumana
sendiri sempat mengelak telah
membuat suraf pernyataan, dimana
alrran gana s0mpat dititipkan ke
ol(num Anggqta dewan. Namun
setelah didesah ini ada surat pemy-
ataan yq.ng ditemukan, Wayin
Sumana buru-buru mengiyalian,
bahwa dqna bansos itu sud-ah dibe-
likan sapi dan babi, sesuai dengan
yang ada di proposal.

_ Di sisi lain, anggota DpRD Ka-
bupaten Buleleng, Luh Hesti Ra_
nitasari nrenyebutkan jika surat
pernyataan yang ditulis Sumana
itu tidak benar. Jadi pihalarya tidak
:9qp.ut nienerima uang senilai Rp
49,5 juta flari kelomook Tani Tei-
nak Hanyd saja,pihalirya mengakui
sempat dipanggil Kadistanak-Dari
Kadistanak meilryebutkan jika sapi
memang smdah ada

"lni hanya permasalahan telanis,
itu saya. ypng bertanggungjawab
meraKukan, pendampingan ter_
masuk meinbantu untuk pendamp_
ingan unnik membuatkan laporin
pertan ggu n-gj awaban. Karena saya
yang mernlfasilitasi. fadi sapi din
babi sudah diterima wargi, dan
tidak ada lpng perlu dipermasala-
han lagl;'tegas Luh Hesti Ranitasari.

Dia jusqu merasa seperti dike-
jar-kejar dengan bansos itu. pada-
halitu hibah milif pemkab dia yang
memfasilitasi. Namun begitu dia pal
ham betul akan Ipndisi p.-ersalngan
politi.kyang te4adi. "Aupati sam*pai
tahu halini, dan bansos i-tu memang
tidak ada masalah," jelas Luh Hesd

sisanya masih Rp
rudian tanggal 23
15 bersariri Ben-

Sumana,lengkap

;olakan dibawah,
dari Dinas Per-

an fDistartak]
kali mengecek

i mengambil dana
Unit Timblang Rp

m surat perny-
'rnvataan hanva
r tiit MantkSari

Bansos sudah

lnlya,petugas
kalr mengecek

Distanak
Swatantra.
da pengecekan

menemukan
pi masih belum
gecekan kedua
lengkap. "ladi Ranitasari F4"k
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Pembah
Ka ra ngase

Dewanl
DAUMeI
'Kalau digunakan

DAU dan DAK
yang acuannya

diperoleh tahun
2015, saya tolak.

Tidak bisa begitu,
tunggu dulu agar
alokasi anggaran

dari pusat itu
definitil"

{Ketua DPRD Karangasem}

AMLIPURA, NusaBali

- KalanganDPRD_lhErngasem

menolak usulan eksekutif di
pembahasan Rencana Anggaran
P€ndapatan Belanja Daerah
(R-APBDJ 2016, yangakan men-
cantumkan DAU (dana alokasi
umumJ dan DAK (dana alokasi
khusus) namun dengan meng-
gunakan acuan tahun 2015 lalu.
Delvan meminta DAU dan DAK
mestidefinitif, agar lebih mudah
meny.usun di penjabaran APBD
2076.

Ketua DPRD Karangasem I
Nengah Sumardi mengingatkan
eksekutif agar menunggu DAU
dan DAK yang definitif untuk
masukdi R-APBD 2016. Setelah
itu barulah pembahasan bisa
jalan. Sumardi menegaskan hal
itu diAmlapura, Kamis (5/1L).

"Kalau di R-APBD 2016 eke-
kutif mencantumkan DAU dan
DAK yang acuannya diperoleh
tahun 2015, saya tolak. Tidak

bisa begitrr, tunl
alokasi anggaran
definitif," krta Sur

nanti penlbagian
R-APBD 2016," tA

sebelumnya, tidak [l

AN RAPBD
2OX6 Makin Alot

blakDAK-

lulu agar
pusat itu
i.

ua acuan
Lara DAU
5, untuk
6, sambil
rnsambil
\Kdefini-
tu, kacau
igaran di
h politisi
rl Banjar

titik temu.
Sesuai catatan DAU tahun

2015 sebesar Rp 614,9 miliar.
DAK Rp 60,47 nfiliaa sedanskan
BKK {bantuan [<euangan khu-
sus) dari Provinsi Bali Rp 84,81
miliar Untuk defisit tahun 2015
Rp 43,414 miliar. APBD 2014
Rp 7,366 miliax Terapi masih
di bawah defisit APBD 2013 Rp
136,16 milian

Defisit teftinggi APBD rahun
2012 153,29 mii;r, Ap B D ra h un
2011 Rp 20 mifian Sedanskan
defisir APBD tahun 201d RD
55,14 miliar APBD tahun 200b
Rp 95,331 miliar dan APBD
2008 Rp 72,35 mitiar.

Sedangkan target PAD tahun
2016 belum dikerahui, untuk
target PAD tahu n 201 sRp 2O0,27

)vember nilial naik 25 pefsen di band-
lelasn)". ir0gtan tahun Zi)14 yans sebel-ylL,P ulnnya Rp 160 mi arlteti'p men-K-Art'u gandalkan dari paiak hoiel dann-rirDu gandalkar dari paiak hotel dan
ral. ban- restoran, paiak mlian C BPHTBmelalur @ea Perolehan-Hak Atas Tanah..,,1: oan Bangunan) sesuai UU No 2g
nya ql- tahun 2009 dan sebasainya.tengah Di bagian lain (epalaIe'I]el D i bag ia n ta ii (epa lamurcul Bappeda Karanqascm I Retut'an d€n Sedana l\4ena mdmaparkarr,se-

R-APBD
tidak
pada

mengacu
run 2015.

pal-

atas hubunganDAUaanOhxaeniriur
I R- tahun 2016 belunf turun, maka

acuannya DAU dan DAK tahunacuannya DAU dan DAK tahun
_ApBD 2015.'Acuannya DAU dan DAK
umardr tahun 20I5, sambil menunggu

t"tro DAU dan DAK definirii Saya
ZOIO da,pat intormasi DAU dan DAK
raDat Intormal, sampai saat ini belum
fphn turun yang definitif," kata Se-]D turun yang definitif," kata Se-

ui daxa Merta. ark16
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Prof Titib Kembali libfjerat Kasus Dana punia

iakan Prof Made Titib selaku
R€ldortlHDAI.dan Dr PraDtini
sebagai Kabiro Umum yang
menguran$ Dtaya 5umbangan
Dana Penun,ang Pendidikan
(SDPP) bagi calon mahasiswa
baru. Kemudian, mereka men-
galihkan selisih pengurangan
biava SDPP tersebut men-
jadi biaya dana punia. Biaya
SDPP sebelumnya telah diatur
dalan Keputusan Rektor No
IHN / 5 4Za / Kep / 20 1 1 tertang-
gal 28 April 2011.

Rektor Prof Made Titib ke-
mudian mengeluarkan Keputu-
san Rektor baru dengan nomor,
tanggal, dan tahun yang sama.
Na4rn, dalim keputusan terse.
bu btlhenyebutl€n tentang pen-
gurangan nilai biaya SDPP. Lalu
Dr Praptini menindaklanjutinya
dengan menyampaikan kepada
panitia pe'nerimaan mahasiswa
baru IHDN tahun aiaran 2011.-

2012, agar dalam
mencantumkah di

telah divonis 2,5 tahun peniara
plus bayar denda dp 50 iuta
terkait kasus korupsi proyek
pengadaan 14 item bardng
dan lasa di kampusnya padi
2011. Vonis tersebut dijatuhtan
majelis hakim dalatn sidang
putusan di Pengadildn Tipikor
Denpasar, Kamis, 2 Okt-ober
2014 lalu. Vonis hakim Sama
dengan tuntutan lPU.

Pada saat bersamaan, 2 0k-
tober 2014, Dr Praptini juga
divonis majelis hakim hukumam
6 tahun penjara pulusdenda Rp
100 juta dalam kasusyang shma.
Mantan Kepala Bifo Umum
IHDN ini divonis bersama tiga
terdakwa lainnya di kasus yang
sama: DIsl Nyoman Suwecafstaf
IHDN Denpasarl, tti Pirtu lndra
Maritim ST (rekanan proyek
IHDN Denpasar), dan lr t Whyan
Sudiasa [pihak rekanan proyek
IHDN Denpasar).

Jika Dr Praptini dlvonis di-
vonis 6 tahun penjara dan Prof

Made Tiaib diganjar 2,5 tahun
penlara, maka Nyoman Suweca
divonis hukuman 2 tahun pen-
jard dus bayar denda R; 50
juta. Sedangkan Ni putu Indra
Maritim diivonis hukuman 3
tahun penjara, plus bayar denda
Rp 50juta dan wajib kembalikan
uang pengganti kenrgian negara
Rp 379 juta. Sebalilcrva, Wavan
Sudiasa divonis hukuman2 ta[run
penjara, plus bayar den(a Rp 200
juta dan membayar gantiruei RD
99.18 iuta.

Kelima terpidana kFsus ko-
rupsi proyek pengadaan 14 item
batzngdan jasadi IHDN Denpasar
ini sudah diiebloskan ke sel tahan.
ansejak 18 November2013 silam
atau 11 bulan sebelum divonis
bersalah. Kwartet ProfMade Titib,
Dr Praptini, Drs Nyoman Suweca,
dan Wayan Sudiasa ditahan di
LP Kerobokan, Kecamatan Kuta,
BadunS Sedangkan Ni pqtu Indm
Maritir{l ditahan ter.pisahdi Ruhn
Gianyaf. di

bagai bagian darl bfayir
maan mahasisw8 hu.

Dana putia itu
tukmembiaFike

un-

ibadahdansosial
nya tidak tersedia ter-
cirlupi. Untuk
Dr Praptini dana
punia tersebut
sikan dan dari

dana

cRp
;a di-

Kementerian
punia inilah did
152,84 juta yahq
pertanggungjawabkar.

Baik tersangka Prof
Titib maupun Dr Prapttr ri
Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 j(
18 ayat t hurufb UU tr,rr 31
Tahun 1999
anrasan
sebagaimana
ditambah dengal QU 20

joTahun 2010
pasal 55 ayat 1

Prof Made Titib
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Salahi

StatuC' KSt
AkanDir jauUlang

Kemendil
Rekening

ni juga yang menjadi dasar
ieluarnya SPK bagi SLK Bali.
Nah, terkait praktdk yang

rerbeda, tentu Kemendik-

akhirnya angkat bicara
Sekolah Lentera Kasih (

Bali. Ba[(ap, Kemend
akan menurtfikah tim
mengecek kebenaran ba
SLK Bali masih mengguna
rekening Perseroan Te
(PT) Bali Permata Hati
pembayaran biaya seko

DENPASAR
didikan Dasar

SLK Bali tahun
mendapat (status)
Pendidikan Kerjaga
dari Kementerian.
SPK, semua pengelo
kolah harus melalui y
kata Kasubag Kerjasa
jen Pendidikan Dasar

dokumen yang dikirfgr
SLK Bali menvatakan hl0,
sekolah diketota Yavashh
Lentera Kasih Permata

ud akan menindaklanjuti hal
:rsebut. Iika benar faktanya
e-mikian, tentu itu sudah
renyalahi aturan serta staL
rs SPK SLK Bali bisa ditin-

dikbud Nurma Dewi Sa
saat ornur)ungr lau4a
Radar Bali kemarin (5/:

Edisi : Junat,6_]!rot/a^bs zslff 
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fau ulang. "Pengelolaan ole$
, Feyq"np dap, ft4guqnya^ gneqgf

f,LhakEn rekibning Yayasan.

fvlengapa halus ke rekening
fT? Kami di Kementerian
lentu tidak bisa hari per hari
fnengecek pgf aksanaan seko-

fah di lapangdn.lni.tentu akan

fiami koordinasikari dengan di-
h;$;;;iJiilJiJ,*[y""g
Jnengawasi langsungi' imbuh
$ia simbari rnenyatatan
fam pengawasan dunia pe

$ikan peran masyarakat

flibutuhkan.'setiap infi
fnasyarakat, akan kami
panjutii' janji dia. HanS

flisinggung qpal dua badari
frukum yang dimiliki SLK Ball
fudah menjadi temuan padq
p013, bahkan Disdikpora Bali
fudah bersurat ke Kemendik-

dia mengaku tak menge-
hal tersfut'

il rl
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Di bagian lain fidisdik- atau
pora Bali Provinsi Bali TIA masi

kan hirarki administrasinya
kan di Badung. Mana tahu
Disdikpora Bali. Tidak ada
urusan i dengan Disdikpora
Bali," imbuh dia.

Disinggung soal pembayaran
biaya sqkolah yang masih ke
rekenin$ PT Bali Permata Hati,

;gar. "Karena ini
ndidikan, ridak

Kususma Wardani menegas-
kAn, semua urusan masalah
pdYizinan dan sebagainya,
lebih detail diketahui oleh

lekan. Sayalrasa
lah jelasj'unbkap
rnsfer uang ke re-
juga tidakboleh,

kabupaten/kota. "lika ada j nkamiakan
yang bt:rmasalah dan tidak t(
diselesa ikan oleh Disdikpora

pnya.
inta komentar

Badung, kami akan turun,"
ujarnya di sela-sela pembe-
rian piala siswa, dan guru
berprestasi di Kantor Disdik-
pora Bali kemarin, Mengenai
yayasan sendiri, pihaknya
rnenegaskan bahwa, yayasan
dalam bidang pendidikan
izinnya harus prosedural dan
tidak boleh ada yang kurang

Bali, kan doku-
dikpora Bad[rng.
ritannya derpgan
Bali," jawab M.
sultan Huf,um
ka dikonfirmasi
bayaran biaya

PT Bali dicatat,
ti yang meny-

dia. (hen/gup)

ikorKejari
BERAGAM kegar

In asl
yang t sekolah

dimilikikolah Lentera Kasih
mendapat respons Kej

)
si di intenlal. Kasf coba melakukan pengecekan

Denpasar. Bahkan, menurut apa ada Tipikor, atau suap dan lainnya.
Denpasar Syahrir Sagi{ pihaknya
turun melakukan pengrlmpulan
klarifikasi terkait dugaan adan
Tindak Pidana Korupsi (SLK).

Atau pungutan-pungutan tidak benar," ungkap-
nya. Dia mengatakan, jikE nanli ada hasil pasti
akan disapnpaikan ke media. "llrlanti kalau kami
temukan,,kami akan sampaikan ke mediaj' janji
faksa yang hoby nyetir jarfk jarfh ini. (artlgup)Baik itu soal keluarny,q pe
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