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Dewan danPejabat"
BeliMobilRp 24M

MANGUPURA - Kerap dikdtik tak membuat pemkab Ba_
dungteliti dalam melakukan belanja keuangan. Tahun 2016
mendatang, dengan menggunakin uang lpBD, pemkab
Badung tetap melakukan belanja jor-jorantengan membeli
puluhan mobil dinas (mobdin) 6ani r . , -

) Baca Dcvan.. Hat 3Q

Sekretariat Dewan
Rp 13,09 miliar lebih

Total dana yang akan
digunal<an *sar
Rp 24,37 miliar.

GRAFIS: cT OEWATTABATnADAR gAU

Setwan Badung Mendapat J7 llnit,
r DEWA]|... akan "dipersembahkan" untuk anggota dewan.

Unt.uk diketahui, saat ini seluruh anggota de:
wan telah mendapa&an jatah mobil dinas jenis
kijang Innova. Sedangkan pimpinan dewan
(ketua, wakil.ketua) mendapatkan jatah mobil
Toyota Fortuner dan sedan Toyota Camry. Se.
mentaraitu, Sekretaris Dewan (Sekwan) Buaung
I Made Wira Darmajaya yang tak membantaf,
adanya rencana belanja mobdin baru. Namun
detailnya Wira mengaku tidak tahu. Dijelaskan,
pergadaan mobil di SKPD yang dipimpinnya
sejumlah 37 unit, untuk operasional sekretar-
iat dewan. Namun dia tidak memungkiri mo-
bil-mobil jenis Toyota Innova tersebut akan
digunakan oleh anggota dewan. ,,pengadaan

mobil untuk operasio4al sekretariat dewan,
yang kemud,ian digunakan oleh anggota dewani'
terangnya. (san/yes)

Sambungan dari hal 27
Data yang didapat koran ini, dana untuk belan-

jamobdin baruini sebesarRp 24,3miliar. Mobil
ini akan digunakan untuk kalangan pejabat dan
wakil rakyat anggota DPRD Badung.

Padahal, mobdinyang ada saat ini masih mu-
lus. Bahkan bisa.dikatakan untuk operasional
sangat laik. Nyaris tidak ada kerusakan sama
sekali. Informasi yang dihimpun koran ini,
mobdin baru ini disebar di sejumlah Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Seperti Dis-
di$ora, BPMD dan DKP Badung (seleirgkapnya
lihal grafis). Tapiyang paling banyak mendapat
jatah adalah sekretariatdewan (Setwan). Untuk
Setwan Badung mendapat 37 unit mobdin jenis
kijang Inova. Kemungkinan mobdin baru ini

Aset Daerah Rp 8,84 miliar
lebih
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TATA PRAJA i
Inspektorat BaIi Cek
SKPD di Buleleng
SINGARATA - Inspekrorat Balr secara mendadal

rrerdKuKan pengecekan keuangan di delapan Satuan

i:::l1ll"j:lqflll "grah 
(sKpD) ya-ns ada ai e,ir"[,,g.'ts"ir

rnspekloral pro\4nsiBali maupun pemerinmh Kabti aten

;Hi::ff#Tjifl: H:fm;fl,' hanva rutinitas

"YTs^::Z"?y, 
n-y" ruriniras biasa, namun Inspekorar

oax ottenma dalaj n penem uan yaIU tertutup bag awal me-
dia, d i Ruang Rapat Kan ror Bupati B"nleleng. hom-bonean inr
g^?lTp1fpd" lrpekorar rial renrr rerie"ea; Ji"rir.i
5exxab Buteleng Dewa Kerut puspaka. Dalanirapat iru;uga
ada beberapa kepala SKpD yane hadir.

, 
Delapan St(p.D yang disebut'men jadi sasaran auditor ditnspeklorat BaJi adalahDinas Kesehatan Buleleng, Dinasrenaruan dan percmakan (Distanna-k) gulelengi gad;

f9\i P-,?le Praja dan Linrnas e,l*r"rs u"J?r"e"J,il
berday_aan Masyaralat dan pemerinrahan*D"ru OJut.ng,
Dinas Kependudukan dan cataran Sipil B,rf"f""Jijir"l
lg.t:_1Jlff rg, Badan perencana din eembaigunan
".*.flJy:l:1& Tna Dinas peterjaan Umum Buieteng.
_ 

JcxxaD bueteng Dewa Kenrt puspaka y€ng diremui udir1:Iu- 
"Pryp: Tenyebu&an leda6g; audirorJari

.".1:Ti]:i:, i1r* hat yalg bieLsa dan rat perlu dianggap
s(,oagal sesuanr yang heboh. puspala menyebu&ar1i_
peKorat hanla melakukan oudir rutln ,ekalgL melak*an
pemDrnaan tepada peml(ab. -Waiar 

saia_ pengawas dalam
f:T:TIt"^ ini karr banyak. nia uer, ada" inspekrorai
,uga. m\pel(oral nuun kesinijuga waja.r: karenl kj6 ini lanoroawan pernprov kala puspata. Semenlara itu Kepala
lnspektorar Bali Ketur TenengJuga mengatal<an hal seruoa.

)-",LT:."1.,) Te $tatd.an 
pem prov adatah hal yang wa.

lLil._AtloI Ini f,un beltun dilirknlan secara menyetunrhidarr
nanya Inengambit \ampeldi delapan SKpD saj;. (eps/dlo)
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