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,, 5"!q Tg ngSemb,ilaka.n diterima_para wakil rakyatdi negeri ini. Dua tahun sisa masa jab'atan DPRD b"t;i
lihli dengan gelimang pundi-pundi rupiah. Ini me_nyusul rencana kenaikan peng_hasilan anggota dewan.P^en d apatan an ggota a"-*-", tii;#i;" metambun g,sementara rakyat tersakiti.

,- IEJUM+AI| ry"Iit rakyat di lrota berwawasan budaya iniluga mengakui telah mendapat dampak ;;h;d; ilffi;;;PP tentans Hak Keuans.a" U; d;'il;t*j;tf pilp;iil#;
Anggota D'ewan perwakilan Rrkil-b;;il. ..Kami 

d.i daerahte ntu j u ga m e neri Fa- tc na ika'r 1 u nja n gi; . ;G;;i;;;;;;dewan, sebaeai imbas dari keluarnya p'p fS t"6el;lpii;;
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dan kesungguhannya dalam

Tunjan gan Transportasi
Dari Hal. 1

_ ,, Misalnya saja. tunjangan
flr t-ransportasi. "Kalau aihhat
I dari jenis tunjangannya. tidak
-acta yang baru. Hanya terjadi
'*penrngkatan nominal nva
'lsaja." ujarnya.
g, Peylanat lainnya datang
l*dari Kettra Fraksi Hanuri
dDPRD Denpasar. I.B. Ketuj
iKiana. Politisi asal Sanur ini
.-bahkan menyambut baik bila'-mobil dinas yang selama ini
ldiberikan akan ditarik kem-
1bali. Mengingat. sudah ada
;.glana tunjangan transportasi.
*Bagrnya. tidak masalah bila
lpemerintah menarik mobil
: dinas yang selama ini dieu-
- nakan. "Kami akan diberikan- 

dana-tunjangan transportasi,
kan bisa digunakarr untuk
mencicil beli mobil. Dalam se-
tahun kan bisa lunas. setelah
itu mobil menjadi milik send-
iri," katanya.

Seperti diketahui, naiknya
tunjangan itu termuat dalam
Peraturan Pemerintah nomor
18 tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administra-
tif Pimpinan dan Anggora
Dewan Perwakilan Ra[vat
Daerah. PP l8l20i7 resmi
diundang-undangkan pada 2
Juni 2017. Dengan demikian,
aturan soal tunjangan untuk
anggota DPRD yang sebelum-

nya diatur dalam pp 24/2004
tidak lagi berlaku.

Rakyat Tersakiti
, Untuk anggota DpRD Bali
kenaika n pendapatannya tak
langCu lrg_-qn ggu ng. peng-
hasilan DPRD Bali diri uarig
representatif tgaji pokok).
tu-nJangan kom unika'si inten_
sil dan reses dirancang naik
hingga tujuh kali linat.
. .Rencana kenaikan gaji
ini akan terealisasi jika pp
No. 18 t_ahun 2017 dituang_
kan. dalam Perda dan pei_
mendagri tentang klasifi kasi
atau penggolongan kemam-
puan keuangan daerah. per-
mendagri tersebut juga harus
dijabarkan dalam peraturan
Gubernur (Pereub).

Kendati demikian, ren-
cana. kenaikan gaji DPRD
tersebut menuai kritik dari
masyarakat dan beberapa to-
koh akademisi. Salah satunva
adalah Akademisi hukum.
Dr. I.B. Radendra Suastama,
S.H., M.H. Radendra menilai
rencana kenaikan gaji DpRD
tersebut sungguh sangat di-
sayangkan. Sebab, gaji dan
tunjangan DPRD saat ini su-
dah_relatif besar jumlahnya.

"Kalaupun ingin menai-
kkan gaji dan tunjangan,
naikkanlah dahulu kinirja

memperjuangkan kepentin_
gan rakyat. Bukan menga_
tasnamakan kepentingin
raKyat tapr s,esungguhnya
memperJ_uangkan kepentin-
gan sendiri atau kelompok.
Apalagi. saat ini ekonomi
rakyat belum bebas dari ke-
miskinan. Maka menaikkan
gaji dan tunjangan wakil
rakyat adalah menvakiti hati
rakyat," kritiknva.

Menurutnya, lfnn yang
merup-akan penyambung li_
dah rakyat harus berpikir me_
nyampaikan aspirasi rakyat
dan brsa menyejahterakaan
rakyatnya. Bukan malah
memperkaya diri sendiri.
Wakil rakyat juga harus bisa
menunjukkan kehormatan_
nya di hadapan rakyatnya.
Apalagi. terpilihnya mer-
eka menjadai anggota dewan
karena pilihan Gkvat. Se-
hingga. tujuan utama mereka
adalah mempeduangkan ke-
pentingan dan keseiahteraan
rakyatnya.

"Selama rakyat yang di-
wakilinya itu sendiri belum
menjadi sejahtera, atau kin-
erja wakil rakyat itu sendiri
tidak maksimal, maka tida-
klah pantas jika sang wakil
rakyat malah menaikkan
gaji dan tunjangan. Itu sikap
yang tidak terpuji." tegasnya.
(ara,/win)
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