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-SOREANG, (PR).- ~
, Sejumlah Kepala Desa di Ka
bupaten Bandung mengaku ke
cewa dengan pembatalan hibah
bantuan alat kesenian yang se
dianya sudah direalisasikan se
jak beberapa bulan lalu.
Alih-Iaih mendapatkan ban

tuan, mereka kini kebingungan
menjelaskan kepada para calon
penerima, setelah menerima
surat resmi dari Dinas Pariwi
sata dan Kebudayaan Kabupat
en Bandung terkait pembatalan
bantyan tersebut. .
Kades Mekarsari Kecamatan

Pasirjambu Ferry Januar men
gaku kecewa atas pembatalan
itu. "Setelah digantung lama,
kami malah menerima surat
pemberitahuan bahwa bantuan
alat kesenian dibatalkan,"
katahya, Minggu (13/10/2018).
Surat itu ditandatangani

Kepala Disparbud Kabupaten
Bandung Agus Firman Zaini pa
da 14Agustus 2018. "Namun
kami baru menerima surat itu
dari kecamatan 2 Oktober
2018,"ujar Ferry.
Kekecewaan .serupa diung

kapkan Kepala Desa Marga
mulya, Kecamatan Pangalen
gan, Suhendar. "Kalau tahu

'[Jadi Temuan BPI(~Hibah
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akan seperti ini, kami sejak dulu
menganggarkan saja dari desa.
Sekarang saya malu oleh
masyarakat yang sudah dijan
jikan akan menerima," ujarnya.

Kepala Disparbud Kabupaten
Bandung Agus Firman Zaini
masih belum bisa dihubungi
untuk dimintai klarifikasi ter
kait masalah ini, Namun, Ke
pala Subbagian Evaluasi dan
Pelaporan pada Inspektorat
Kabupaten Bandung M Dani
membenarkan pembatalan itu.
"ltu bukan pembatalan ang

garan. Untuk bantuan alat ke
senian 2016-2017sudah direa
lisasikan Rp 2,7millar, tetapi la
porannya belum tertib admi
nistrasi. Jadi pada 2017-2018
.ada pertimbangan dari Badan
Pemeriksa Keuangan agar tidak
direalisasikan," tutur Dani.
Wakil Ketua DPRD Kabupa

ten Bandung Yayat Hidayat tak
menampikjika pembatalan pro
gram itu disebabkan temuan
BPK dan inspektorat tentang
tidak sesuainyacalon penerima
dan calon lokasi pada program
serupa tahun lalu. "ltu diba-

• talkan bukan oleh dewan tetapi
Disparbud," (Handri Handri
ansyah)***
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