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:::TT?n anggaran untuk gaji dan tunjangan ancrqotaDPRD Tabanan naik sebesaifp z,sa ;iti.iJ" t"yv"*DPFID Tabananiraik sebesaiurnu I auanan natx s€besar Rp 7,99 miliar d(
::::llTiy" 13,26 mitiar, iaoi ip zr,za miriai'ram.qalql pelslcgirer qg&lr'Qed ig,eiolt
Penghasilan total rata-rata anggota DpRD Tabanansetiap bulannya mencapai Rp-61 iuta. .rn"-i"ri,,I"::13'"::l1llf T:::"P.:: trl"t j,t" iiilffi ffi s:*lf :f |1l:l di T''^v-*s po dil;vil;,:;J""'
3l 39,::q ::lnai ni 2!Jr; per orans, s€kitar
Rp 87-92 jutaan
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Di Badung Mobil Dinas
juga Bakal Ganti Baru

MIINGUPURA - Duh, enaknya iadi
wakil rakpt di kab.rpaten terkaya di
-Bali 

ini. Takhanya total penghaiilan
bulanan, mobil dinas anggota OenO
Badung juga bakal diganti.

Mobil dinas Toyota Kijang Innova
yang menjadi trurggangan wakihakyat
ini al€n ditarikdan digantikan dengaul
nnjangan uang transportasi m
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2017 tentang Tunjangan pimpinan dan
A.nggota Dewan yang telah ditindaklanjuti
oengan pembentuk Peraturan Daerah (perda)
Badung, di luar gaji pokok bulanan, dewan
juga mendapat tunjangan perumahan, serta
tunjangan komunikasi

c Di Badung penghasilan sebelumnya
mencapai Rp 98 juta per bulan, dengan

Ff&1x!{!:fi,::: #?:,fl i:]ff 'ff l'fff,::;''bahkan bisa tebih

,

ai Rp 100 Juta
.l

Penghasilan llllo,

'-*.
It Tunjangan melejit karena sesuai pp ,t3 tahun
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Rp 39,9 lutaPerAnggota
r Glfl DEmX...

Sambungan dari hal 2t
Bahkan hrnjangan khusus tans-

portasi ini pun cukup fantastis,
mencapaiRp32 juta.

Selain tunjangan transportasi
yang tinggi, sesuai PP lB Ta-
hun 2017 tentang Tunjangan
Pimpinan dgn Anggota De-
wan yang telah ditindaklanjuti
dengan pembentuk Peraturan
Daerah (Perda) Badung. Di luar
gaji pokok bulanan, Dewan Ba-
dung juga mendapat tunjangan
perumahan, serta tunjangan
komunikasi.

Dari keterangan yang rliperoleh
koran ini menyebutkan bahwa
penghasilan anggota dewan per
bulan bakal tembus di angka
Rpl00 juta per bulan. "Gaji an-
ggota dewan rata-rata Rp 98 iuta
per bulan. Ini nanti bisa tembus
Rp 100 juta/' ujar sumber koran

ini di linglorngan dewan Badung
yang enggan narnanya disebut-
kan, kemarin (15/8).

Kenaikan pendapatan dewan
juga ditunjang dengan nrnjangan
transportasi yang begitu besar.
IGrena kalangan dewan banyak
memilih nrnjangan [ansportasi
ketimbang mobil dinas.

Hanya saja penarikan 37 mob-
din anggota dewan ini akan
menyisakan masalah baru.
Karena ada 37 sopir dewan
dengan status tenaga kontrak
yang nasibnya bakal terancam.
diberhentikan. "Iya, kalau saya
pilih uang ketimbang mobil.
Kalau soal sopi4 itu kan uru-
san sekretariat," Jelas seorang
anggota dewan yang menolak
namanya dikorankan.

Begitu juga anggota dewan
lain berpendapat kalau me-
mang mobdin dewan ditarik
bisa saja sopirini tetap bekerja.

Namun, gajinya dibayar sendiri
oleh para angg ota. " D ewan lcan
pilih uang. Kalau mau pakai
sopirya gaji sendirii' jelasnya.

Sementara Ketua DPRD Ba-
dung I Putu Parwata menya-
takan masalah ditarik atau ti-
daknya mobdin anggota DPRD
Badung ini masih tahap pem-
bahasan. Namun, sesuai atur-
an terbaru yakni PP 18/2017
tentang hak keuangan dan
administratif pimpinan dan an-
ggota DPRD, para wakil rakyat
diberikan pilihan untuk meng-
gunakan mopdin atau meng-
ganti dengan trang transportasi.

"Iya, sekarang kzn diberi kebe -
basan, pakai mobil dinas atau pi-
lih uang tunjangan nansportasi.
IGlau pilih uang ya nggak dapat
mobil. Otomatis mobil dinasnya
harus ditarih'ujamya.

Sejauh ini, mobdin para ang-
gota dewart belum diarik karena
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u*ur-* -usih digodok Kalau
aturan sudah turun, maka pihak_
nya selaku pimpinan akan mem_
berikan kebebasan kepada an_
ggota untuk memilih. Namun.
dirinya selaku kerua dewan akan
tetap memilih menggunakan
mobdin. "Sekarang belum.
Aturannya masih dimatangkan
di_Bagian Hukum. Tapi, iaya
sebagai_simbol lembaga tetap
akan pakai mobil dinas, ,,t"gu,
politisi asal Dalung ini.

Mengenai nasib sopiq, parwa_
ta menambahkan para tenaga
sopir otomatis tidak terpakai
lagi. Hanya saja kalau anggota
lngln menggunakan tenaga
sopir, maka yang bersangkutin
harus memberi gaji sendiri.
"Soal sopir tergantung seketar_
iat. Yang pasti kalau anggota
ingin p.akai sopir, ya dii gaji
sendirii' pungkasnya.
Nasib bagus juga dialami

wakil rakyat Tabanan. Akhir
tahun 2017 ini, mereka bakal
mendapat tambahan anggaran
besar unruk kenaikan penlhas_
ilan. Nilainya pun fanrastis. Ra_
ta-rata, per orang bisa mendapat
tambahan penghasilan sebeiar
Rp 39,9 juta per bulan.

Kepastian adanya kenaikan
sejumlah tunjangan baik tun_
jangan komunikasi intensif.
runjangan operasional, tunian_
gan perumahan, hingga uang
saku reses, itu terungkap di sela
pembahasan Rancaig;n perda
Perubahan ApBD 2017 yang
digelar di aula kantor camar
Kediri, Tabanan, kemarin. Ang-
garan untuk gaji dan runjangan
anggota DPRD Tabanan naik
sebesar Rp Z,9B miliar dari se-
belumnya "hanya" I3,26 miliar.
Atau, jadi Rp 21,24 miliar.

Nalnun, tambahan itu hanya
untuk lima bulan atau Agustus
s.ampai Desember. Dengan
demikian, tambahan sebe"sar
rl". jig{i!$i.rata basi 40 ang_
gota DPRD Tabanan, angkany"a
sebesar Rp 39,9 juta perbulan.

. Meski demikian, dalam prakti_
knya tambahan untuk beragam
tunjangan ini berlaku proDor_
sional berdasar keduduiannya,
yakni sebagai ketua wakil ketua.
pimpinan alat kelengkapan
oewan, dan sebagai anggota
dewan. Dengan demilian.
penghasilan total rata_rata
anggota DpRD Tabanan setiap
bulannya mencapai Rp 67 juti,
lru belum termasuk tambahan
pengtrasilan dari uang saku
perjalanan dinas yang per bu_
rannya antara Rp 20 juta sampai
Rp 25 juta per orang.

_Kepala Badan perencanaan. 
"Penelitian dan pengemban_ .

gan (Bapelitbang) Ta6anan IB. .

y^t:l,rn,ui? m engakui adanyal:

l."jl-T b llt alssa ra n ya n g..
drminta DpRD Tabanan. Oarl,i
sebelumnya OpnO fabananil
T"llnrl ada penambahan;i
Hp 45 miliar, disetuiui sekitar .
Rp 50 miliar. Dari jumlah itu,
Knusus unruk kenaikan peng_
hasilan anggota DpRD sesuai,.
99nS* terbitnya pp lB Tahun...
2017 mencapai Rp 7,98t miliar.il
"Tulyu sekitar Rp 50 milia4',1.

tandas Wiratmaia.

_ Untuk memenuhi kenaikanl
belan.ja ini, ada beberapa,
penundaan program. Di an_.
t-1x3nya penundaan kegiatan..
di Dinas Kominfo Tabanan Rp'
1,495 miliar dan di Dinas pU Rp
l,2B miliar (dwi/yor/ptt) ^
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mengakr tidak tahu. "Saya tidak
Ahu tanda tangan itu. pada saat
itu tidak ada proposal yang dia-
jukan, kalaukemudian ada tanda
tangan itu kata terdaknia sebagai
contohiujar saksi Wdana.

- Demikian juga saat ditanya
latar belakang para terdakwa,
Widana mengaku untuk dua
terdakr,va yang tak lain anak dari
anggota Fraksi Partai Gerindra
Klungkung Wayan Kicen, yak-
ni I Ketut Krisnia Adi Putra dan
Kadek EndangAstiti, tidak kenal.
" I(alau bapaknya kenal sebagai
anggota dewan, tapi untuk dua
anakrya keseharian dan peker-
jaannya apa saya tidak tahu. Saya
tahu bahwa mereka adalah war-
ga saya di Anjinganj'papamya.

Senada dengan Wdana, saksi
kedua, yakni Perbekel Getakan
Tjokorda Putra Parwata. Di
depan persidangan, sebagai
perbekel altif, saksi juga men-
yatakan hal yang sama. Pihak-
nya tidak tahu menahu kalau
ada pengajuan proposal pem-

Terkait Kasus Korupsi
Dana Hibah Anggota
DPRD l(ungkung

Saksi Tak Perlqhrihat Bangunan

DBNPASAR-Sidang kasus du-
gaan korupsi bantuan dana hibah
pembarigunan Merajan Sri Krres-
naArya Kepakisan di DusunAn-
jingar; Desa Gehkan, Klunghrng
senilai Rp 200 juta dengan terdak-
wa anggota DFRD Klungkung
Wayan Klcbn Adryrana ddrrdrra
analnya I Ketut Krisnia Adi putra
dan Kadek Endang Asti6 Rabu
(16/8) kembali digelar di penga-
dilan Tipikor Denpasar.

Mengagendakan pemeriksaan
saksi, pada sidang dengan Ma-
jelis Hakim pimpinan Ni Made
Sukereni, Jalsa Penuntut Umum
(fPU) Meyer V. Simanjuntak
dkk menghadirkan lima saksi.
Kelima saksi itu, yahri mantan
Perbekel Getakan, Banjarang-
kan, Klungkung, Dewa Ketut
Widana; Perbekel aktif Desa

Getakan Tjokorda putra parwa-
ta; Bendesa Pekraman Getakan
Ketut Suana; Pegawai kontrak
di Fralci Partai Gerindra DpRD
Klungkung Ni Wayan Maryti,
dan Kabag Kesra Kabupaten
Klungkung Wayan Winata"

Pada pemeriksaan pertama,
fPU menghadirkan tiga saksi
sekaligus, yakni mantan perbekel
Getakan, perbekel Getal@n dan
bendesa pekramqn Pekraman.
Yang mEnrik dari kedgaket€ran-

. gansakCi tftf akmengehhui adan-
ya lahan dan bangunan dari Mer-
ajan Sri KresnaArya K.epakisan di
Dusun Anjingan, Desa Getakan,
Banjarangkan, Klunglcrng:'Kami
juga tidak tahu adaryra proposal
termasuk pencairan dana hibah"
"ujar rnantan Perbekel Getakan
DewaKetutWdana

Bahkan, saat JPUdan penase-
hat hukum terdakwa menun-
jukkan adanya tanda tangan
saksi pada proposal yang diaju-
kan oleh panitia pembangunan
merajan (para terdakwa), saksi

bangunan pura merajan dari
dana hibah APBD l(ungkung.

Sedanglon Bendesa Pekaman
Getakan, Ictut Suana juga tidak
mengetahui adanya pembangu-
nan ptua merajanyang dimaksud.

Sementara saksi lain yalrcri Ni
Wayan Maryati mengatakan, dia
hanya diminta untuk mengajukan
proposal oleh terdakra Kicen ke
bagian Kesra Selanjuuqaa setelah
poposal diterima staf Budiani, dia
tidakAhu sepeni apakelanjutaru-t-
ya. "Tirgas saya hanya membantu
bapak-bapak di Fraksi Gerindra.
Baik mengetik, membawa pro-
posal ataumenyiapkan keperhnn
lain. Tapi khusus ini saya tidak
dikasih uang jajan, "ahr Maryati.

Terakhir saksi yang juga Kabag
Kesra Klungkung Wayan Winata
di depan persidangan, han-
ya membantu SK Penetapan
dari OPD terkait yakni Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Klunngkung. "fadi kami hanya
ber,gantung dari rekomendasi
SI(PD dan OPD terkait. Setelah

itu kami kuatkan SK untuk
kemudian bisa diajukan ke ba-
gian keuangan, "jelasnya.

Menurutnya saat pehgajuan
proposal, para terdakrrva awal-
nya mengajukan sekitar Rp 300
juta, namunyang bisa dicairkan
RP 200 juta.

Setelah cair, kataWinata, adan-
ya penyelewengan justru dari
hasil Monev yang dilakukan
BPK RI pada bulan Maret 2016.
"Saat itu kebetulan kami (Kesra)
bertugas mendampingi. Baru
dari hasil itu, kami laporkan
ke atasan yakni asisten, sekda
termasuk bupati. Hasilnya kami
diminta tindaklanjuti dan turun
pada bulan Mei 2016j'papamya.

Atas keterangan para salcsi, para
terdak\^/a yang didampingt pe-
nasehat hukumnya membenar-
kan. Selanjutnya sidang dinmda
dan dilanjutkan pekan depan.

Sebagaimana diketahui sebel-
umnya dalam kasus ini, para
terdakwa dijerat dengan pasal
berlapis. (pra/dot)
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