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DANA HIBAH

Dum-duman
Dinilai Pilih Kasih

TABIINAN - pum-duman alias pembagian
dana hibah irntuk masyarakat sebesar Rp l8
miliar di APBD Perubahan 20 I 7 untuk angSota

DPRD Tabanan temyata tidak dibagi sama rata
sama rasa. Antar anggota'dan fraksi bisa berbe-
da. Dan yang paling besar adalah bagian untuk
anggota DPRD Tabanan dari Fraksi PDIP.

"Nggaksama. Beda-beda. Pilih kasih. Kalau
sama, ini bukan Tabanan. Ya beginilah th-
banani'tandas anggota DPRD Tabanan dari
fraksi non-PDIB Kamis (12 / IO).

Diamencontohkan, untukanggota Fraksi Partai
Demokrat dan anggota Fraksi Partai Golkar hanya
dapat Rp 100 jutaper anggot& sedangkan anggota
Fralai Gabungari Nasdem-Hanura dan anggota
Fralsi Gerindra masing-masing Rp 150 juta e
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pewan di Luar PDIP palaimik

Sedangkan untuk kerua fraksi
baik Dernokrat, Golkar mau-
pun Fraksi Nasdem-Hanura
dapat tambahan masins-rnas-
ing Rp 50 juta.

'Angka-angka ini yang men-
gatur Fraksi pDIp- Kami di.
panggil. Ini kalian dapat sekian
sekian. Kami gak biro ,-tgo-
mong apa," terangnya.
Disinggung mengapa jatah

anggota Fraksi Demokrat atau
Golkar berbeda dengan l,-raksi
Nasdem-Hanura dan Gerindra,
dia menyebu&an iht terganhrng
sikap 4asing-masing fratsl saai
penyupunan Ranperda ApBD.
Iika sikdpnya kritis atau frontal ter-
hadap eksekutif- me*a jataturya
sedikit. "Kalau dkapnya baik- bai(
dapat lebih banya(' tuumya"
Anggota Fraksi pariai

Dernokrat, I Wayan Dharma
juga tak menampik. Dia men-
gaku mendapat jatah hibah
Rp 100 juta saja. Dia pun tak bisa
menolak meski pun.iatahnya
sangat kecil. "Kami hanya bisa
menerimai' terangn-va.

Pun diakui Ketua Fraksi Hanu_
ra-Nasdem Nyoman Setia yasa.
Dikatakan, anggoranya dapat
Keba$an masing-rnasing Rp 150
juta. "Sebagai ketua fraksi, sava
dapat tambahan Rp S0 juta. Jadi
Rp200 jutai' singkatnla.

Ketua DPRD Tabanan Kerut
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"Boping" Suryadi mengaku
' rnengenai dum-duman ja_

tah hibah untuk masvaralat
yang difasilitasi anggoti DpRD
Tabanan sudah diserahkan
kepada antar fraksi. Dia pun
mengakui,. masing-masing
anggota maupun antar fraksi
bisa berbeda nominalnva.

"Kalau saya, semua anggota
tak bagi rata. Lalu yang beibe-
da hanya bagi yang pegangja_
batan alat kelengkapan dewan
atau pimpinan dewan. Tapi, itu
kami serahkan kepada intar
fraksi," tutur Boping.

Sebagai kerua DpRD Thbanan,
Bcrping pr rn mendapat jatah yang
lebilr besar ketimbang yang iainl
nya. Misalnya, ketua DpRD dapat
RpB00 juta, wakil ketua DpitD
kebagian Rp4O0juta.

. 
"Tapi, bisa jadi saya lebih kecil

oan anggola yang lah yang dekat
oengan ekseku tifj' aku dia.
Menurutnya, seorang

pimpinan atau anggota Fraksl
PDIP bisa jadi mendapat dana
hibah lebih besar darinva ketika
dekat dengan bupati atau wakil
bupati. Sebab, dalam ApBD
Perubahan 2017, bupati dapat
jatah RpZ rniliar, wakil bupati
RpS miliar, dan RplB miliar jitah
DPRD Tabanan.',Memangnya
bupati atau wakit bupati habis
hibah RpZ miliar atau ilps miliar
itu," ujarpolitisi asal Bajraini.

B.oping mengatakan, bila RplB
miliar dibagi rata dulu untuk an_

ggota DPRD Tabanan yang tidak
memangku jabatan apapun di
dewan, memang bisa, misalnya
masing-masing Rp 300 juta.
lalu, sisanya untr:k yang meme-
gang jabatan pimpinan dewan
dan alat kelengkapan dewan.
"Kalau saya maunya begitu.
Bagr rata untuk setiap anggora,
lalu kelebiharrnya untulifung
pegang jabatan," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi
PDIP DPRD Tabanan Komang

. Amawa tak menampik ada per-' 
bedaan jatah hibah antar anggota
maupun fraksi. Dia mengatakan,
pembagian ini dilakukan secara
proporsional. "Tidak sama rara.
Ada perbedaan antara partai
besar dan kecil. Kami aipntp
tentu dapat lebih besari, kata
Komet, sapaanArnawa.

Komet menyebutkan, untuk
anggota fraksi pDIp mendapat
bagi-an antara Rp200 jutahingga
Rp300 juta. Jatah bagipimpinan
traksi PDIP maupun anggota
Fraksi PDIP yang menduduki
jabatan di alat kelengkapan de_
wan seperti komisi, atau badan_
badan lainnya, tenru lebih lebih
besar lagi. "Rincian angkanya
saya lupa," akunya.

. Menurut Komet, pembagian
jatah ini sudah disepalati
dapat rapat antar frak;i. Dan
saat ini sudah berjalanan pros-
es pencairannya di eksekutif.
Dengan begitu, srrdah tiilak
ada permasalahan. (yor/pit)
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