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Penarikan Dana Hibah-Bansos

Dewan Soroti
Ifinerja Eksekutif
Gianyar (Bali Post) -
, Di tengah.sulitnya pencairan dana hibah dan bansos.e(se{uUt malah memlnta seiumlah kelompok perajin agarmengembalikan dana hibah-bansos yang 6aru' diserahk'an

eekitar.sebulan lalu. Masyarakat penerima pun kebinsun_
gan melakukan pengembalian lantaran dana yang diber"ikan
suqan drgunakan

.Anggota DPR-D Gianyar. Wayan Budiana, mensatakan.
prnakny^a nendapat laporan bahwa kelompok- peraiin
Amena Dandt lJa nlar ltasang Ambu Desa Manukayi Keia-
matan I egallalang didatangi sejumlah petugas Disoenndae
ulanyar seklta.r seminggu lalu. Saat itu. petugas menaei-E
Kemoal dana hrbah_bansos sebesar Rp 10 juta yang bairu
diserahkan sebulan lalu.

,^^,Tidl\ !ltr" kelompok perajin di Banjar Basang Ambu.
Delasan ketompok.perajin lainnya juga menyampaikan hal
serupa. uarl kejadtan rni. ia pun mempertanyakan proses
vennKasl yang drlakukan eksekutif lantaran sebelumnya
Kelompok-ketom pok perajin tersebut dinyatakan lolbs
mendapatkan bantuan.

"Saya akan koordinasi lagi dengan Disperindag. Seka_
rang, warga'saya- kebingungan bagaimuna hu"us .-errsem-
Darrkan. karena dana tersebut sudah dibelanjakan menjadi
barang," keluhnya.

, Budiana rnenudmgeksekuti-f berupaya menyembunyikan
aesaranal rnt sebab petugas yang mendatangi kelompok
peralrn ot banjar Basang-Ambu meminta agar warga ti,dak menceritakan hal ini kepada anggota d&an Giinvar
alau medla..'lnr kan lucu ya. Satu sisi warga saya diminta
mengemoatrkan dana hlbah-bansos, di sisi lain warga sava
ditekan agar Iidak mengadu ke dewan. rundu"nyul---'-

.Sementara itu. Wakil Bupati Gianyar Made Mahavasrra
trdak menampik adanya sejumlah penarikan dana iribah_
bansos dari -sejumlah kelompok. Alasannya, kelompok
masyarakat drmaksud belum berbadan hukum.

"Ditarik itu ya-ng tidak sesuai dengan pp dan yang ter_
tuang dalam Perbup. Misal pura dadia tidak bisa. Iialau
kelompok harus berbadan hu.kum. Kalau tidak berbadan
hukum ya ditarik karena tidak berada ai Uawatr naunl.n
desa pakra man, ' jelasnya.

Dikatakannya. kunci dari persoalan ini adalah proses
vennKas_r sehrngga rtu menJadi tanggung jawab SKpD
terkart. Ia _membeberkan. di Disdikpora ada sekitar dua
penarikan kembali dana hibah.bansos. Sementara uniukperarikan yang dilakukan oleh petugas Disperindag yang
drkeluhkan anggota dewan. Mahayastra mengaku akai
mengeceknya.

. "Nanti itu_ tergantung SKpD yang berani mencairkan
karena verrlikasi dari SKPD. Kuncinya di proses verifikasi
sehingga pertanggungjawabannya daa ai SXfO setagai
pengelola," ta ndasnya. (kmb3d)
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,--_Ke-jaksaan Tinggi 6ejad) Bali yang begitu getol menyidik
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hrngga saat ini telum ada haail
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,,,_I::lo."lyq Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan yansdrfonhrmasr vra.ponsei. Senin { l2112). mengaku belum foe-n:errma taporan dari penyidik terkait -perkEmbang"; i;;lcrs:hut. "Belum kita kctahul perkembangan tera-khir. Savasenqlrr Detum menenma luporan dari penyidik. Nanti kalau

iliil"Tif, fJt?:lil*iFadahas'iva'"sava;;;;ii;;
, IJnl ulr dikctahui. pihak kejaksaan sebelumnya mensakuoanwa nnat kasus ltu manakala penyidik akan melakikan
e_xspos setotah memeriksa ahli. Sedangkan tim ahli dari BiroKlasifikasi I ndonesia. r BKI r .lutortu sfiiU "ren;;;;;L;"'d;;n_srK TuJuh unlt kapal bantua n pemprov Bali dan Kementerian
Kelauran Perikaran rKKpr di Su;berkim;, B;leh;;.'il;il
penyrdrk cudah hampir sebulan ke lokasi. Di sinscine soal
rr u. Asharr mengatakan. pemeriksaan masrh diJakukan intu-k
mendapatkan has akural. pemeriksaan tidak brsa dilakukan
lerburu-buru. Lantas. kapan hasil pem"rik"nun k.tuol-e,ihJ"i
menJralaftn belum mengetahut pastr. .yang jelas samDai saat
rnl,Bamt helum-mendapatkan informasi. Kami akan kabarkan
aataLt sudah ada kepastian. rmbuhnya.

Serielumnya. beberapa nelayan mengaku kc,ndisi kapal tidak
sesuar dengan yang diharapkan. Frsik kapal sangat tida'k laikpakat. 6ahkan. nelayan tidak berani menggunakan kaoal me_raur Karpna kapat kondisinya tidak kuat. yang miris, kondisireai kapal.denga_n harga diduga jauh berbeda. 11en4i"1 ;n1yu1,yang dUadrkan dasar kejaksaan nrembidik kasus yang pagu
anggarannya lebih dari Rp l0 miliar tersebut. (k;b3?-t' '--
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