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DENPASAR - Setelah sebel-
umnya Direkorat fenderal (Dir-
jen) Pendidikan Dasar Mendik-
bud dan Disdispora Bali untuk
menurunkan tim dan meninjau
ulang status pendidikan kerjasa-
ma (BPK), mencuatnya sejumlah
persoalar yang terjadi di Sekolah
Lentera Kasih (SLK) Bali. Pun,
kejaksaan akan mengusut dugaan
tindak pidana koruPsi (TiPikor).

Ketua llali CorruPtion Watch
(BCW) Bali Putu\tVirata Dwikora
saat dikonfumasi kemarin (7/ I I ),
menegaskan, dengan muncul-
nya dugaan pelanggaran dalant

sistem pembayaran biaya sekolah
yang sampai saat ini masih dilaku-
kan transfer ke Perseroan Terba-
tas (PT) Bali Permata Hali. Put-
wir-sapaan Putu Wirata Dwikora
juga mendesak dan mendorong
pihak kepolisian melakukan
penyelidikan. "Sedangkan untuk
persoalan kualitas seperti yang
dikeluhkan wali murid, seharus.
nya pihak yayasan atau sekolah
sudah seharusnya berkewajiban
untuk segera memenuhi dengan
melakukan perbaikani'harapnya.
Kata Putwir, apakah atas keluhan
wali murid sudah dilale*an atau
belum, maka sebagai cohtrol,
pihak Disdikpora ataupun lem-
baga pemerintah lain, yang ber-
*".1o9 mengevaluasi harusnya
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pajakbisa {ihhrkan pemeriksaan
dan petnbinaan. Sehingga jangan
samflai te{kesan adanya tebang
pilih palarn penegakkan huku;
maufur pqrnbinaan hukum khu-
.su:nJa perpajakan kepada sp-
.kolah-sekolah swasta yang ada
di Bali," sebut dia dalam pesan
singkatnya, Apalagr, SLK saat ini
merupakah salah satu dari be-
berapa sekOlah smrasta SP{ yang
patuh membayar pliak dan terbaik
di bartdingkan sekolah-sekolah
swastd lainnya di Bali. "sehingga
dapat fnembtivasi sekolah swasta
lainnyf untuk lebih patuh dalam
pembgyaran pajaknya ke nega-
ra sebagaimana telah dilakukan
oleh sekolah SLK selama ini,"
tukas dia. (pra/hen/gup)
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GIAI\IUIR - Maralnya anak

guakan motor untuk berangkat ke
secara Ak lanpung mengancam k
eka, perlahan mulai mendapatkan
Pemerintah IGbupaten (Pemkab)
jika ak ada kendal4 tahu depan I
segera memiliki bus sekdah, Trans

Kepal4 Dinas Perhubungan In
Komunikasi (IGdishubinfokom)
Gde Agusnawa kemarin (8/ I 1)
pihalcryra memang tengah fokus
nansportasi pelajar itu. Sebab
penyediaan sarana dan prasarana,
halte pur tengah digatap "Saat ini
sedang berjalan. I(arena pudah m
Red) Perubahan 2015, niaka kftti
tender. Semoga saja tidak ada
proses bisa berjalan lanca{' tuproses bisa berjalan lanca{' harapnl
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secara total ada tujuh unit bus yang akan

ketujuh

runum y{n$ memang lokpsinyN $trategis sebagai
perlintas{nipusi'bebeml"aj j

Selain'rhehyiapkan bus dan halte. Dia menya-
takan, Trans Harmoni ini dalam operasionalrryra
direncanakan bakal tidak dipungut biaya, alias
gratis bagi para pelajar. $ebab sesuai rencana
sistem transportasi itu daftirn operasionalnya akah
disubsidi,Pemkab Gianlar- (wiC/dio)

bus yang tengah dalam pr0ses,
matangkan koordinasi dengan

'Unnrk ketersediaan halte, b


