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Baru Dua Anggota yang Kembarikan Mobif
.tl

DENPASA& TRIBUN BALI-
Pimpinan DpRD Denpasar
menggelar rapat tertutup me_
ngenai tindaklaniut pp iA n-
hun 2017 tentang i{ak Keuang_
an dan Adminishasi DpRD $_
lasa (22/8). Hasi_lnya, selunrh
anggota DpRD Denpasar siap
mengembalikun rnobil dinu,
milik Pemkot Denpasar yang

{tni"pm Dari 40 mobit i,an!
dipinjam, b.1y dua orang yang
mengembalikan.

"Hasil rapim (rapat pim_
plnan), kami sepakat untuk
mengembalikan semua. Itu
pasti dikembalikan, dan sudah
ada yang mengembalikan dua
orang," kata Ketua DpRD Den_
pasar, I Gusti Ngurah Gede
usai rapat berlangsung. Ngu-
rah Gede menieliskan] mobil
tersebut dikembalikan karena
anggota DPRD Denpasar ingin
mematuhi aturan sesuai yang
tertulis pada pp 18 / 2017.

. ?*l PP tersebut, anggo_
ta DPRD tidak diperbolehkan
mendapatkan fajilitas mobil

I seoranS pFtuguf yang berjaga
: lt po9 safpam kantor DpRb
i ?.9nRasu{ kemarin. Untuk
I drketahuii dalam Anggaran

I P"id3pirlt dan Belanji Da_

MoBfL DtNAs - Mobir r1.ns ln,il#ffi #;_ffi:likan oleh dua anggota oenri oerloasar slit'oul"p.run rur,

erah. (APBD) Kota Denpasar
Perubahari 2012 tercatai duit
untuk tuniangan transportasi
dewan total Rp 5.282.5b0.000,
ctan sudah diketok palu. Itu
urlinll jyli.'g-masing ung_
gota DPRD Denpasar mendi_
patkan tunjangan hansportasi
Rp 132.187500 dalam,utu tu_
hun, atau nlendapat Rp 11 juta
per Dutan.

dinas.dari pemerintah apabi_
Ia sudah memilih mendapat_
kan tunjangan transportasi.
"Ya jelas kami pilih tunjangan
transportasi, karena kan aiur_
an yang mengamanatkan be_
grtu, ya risikonya mobil akan
dikembalikan,,, katanva.

Pantauan Tribun liali, dua
Kijang.lnnova parkir di areal
parkrr kantor DpRD Denpasar

kpmarin sore. Satunya berno-
ppl DK 7082 A, dan yang saru-
nfa lagi DK 927 A. Indrmasi
ydng dihimpun, dua mobilitu
b{ru dua pekan lalu dikemba_
likan secara bersamaan oleh
dua anggota DpRD Denpasar.

"lya, sudah lama dikemba_
li\an,.ada sekitar dua minggu
lalu oleh Pak Susruta, sahrnya
Ia$i saya lupa namanya,,, kjta_t-

Pelaksan| Tugas (plt) Sek_
retaris Dewlan (Sekwan) Kota
Denpasar f futu Gede Dirarma

$f ur" merr a tatcan, hrniangan
haruportasi Uewan vans suJ"h

.Denpasar I futu Gede Dinrma

haruportasi Ee*an yang'sujah
- I --- J*'b "o,1n{gj1!u! untuk para ang-

gota DPRD ftnpasar-itu beluir
bisa diambiliaaiini. Da mem_
perkirakan duit tersebut baru
bisa dicairkan ke anggora Den_
pasar pad3 ft ptemUei?.0i7.

.ry.ryuse;;q:uepii^ii!ai;p;i!.iri;!:r;,;a*i;rii,i;;;is,s,*ur",,,*u,",,,,,,.;,,,,,,-,. 
...,,_r;,

{j-':
li 
r..ii'i , F&. 1l _r"J;#Iil

llH,,t : t ll
Lt'' :--'--.-'-.--.r;r;;;.-r--;;,.-.i;;;l lil

H



Sutt lJlgian flurLrrcls clirrr-l-;rt;;r Usi,rll.r t,!Pi( l:tl

Berlangsun Tiga Hari
di Setiap K amatan

r Pemkab Gelontorkan ran llafipir Rp 4 Miliar
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TABANAN, TRIBUN BALI -

Pemkab Tabanan menggelon-
torkan dana hampir'Rp 4 inili-
ar untuk perayaan HUT Kota
Tabanan. Direncanakan acara
tahunan itu akan berlangsung
selama tiga hari di setiap keca-
matan.

Kepala Bagian Tata Peme-
rintahan (Tapem) Thbanan, AA
Ngurah Agung Sahia Tenaya

. mengatakan, tahun ini pihak-
nya mendapatkan anggaran
sekitar Rp 900 juta. Ia meng-
aku hanya mengerjakan acara
pembukaan, upacara dan pun-
cak perayaan di lapangan Alit
Sapuha.

"Pengisi acara adalah artis
Bali yang berasal dari Taban-
an, ini yang.biayanya cukup
besar," kata pejabat asal Ban-
jar Panti, Desa Kediri, Thbanan
itu, Selasa (2218).

Selain itu, setiap kecamat-
an juga akan menggelar acara

selama tiga hari
yaan HUT Kota
nSan
masng
Rp 300 juta.

bandingkan
sebelumnya.

budaya selama tiga hari. Saat
ini Murdika masih melakukan
koordinasi dan mencari poten
si apa yang akan dimuniulkan
pada parade seni. "Kami ma-

tensi seni di setiap desa serti
sekolah yang ada di Taban

seni yang akan ditampilkan
seni kecamatan serangkaia

Pera-
rn de-

kecamatan
capai Rp 3

Agung Satria
kan acara HUT
2017 akan lebih h di- ngatakan masih mencari p

masing-
diberikan
k acara di

tawhun
a menyi-

apkan panggung
besar serta sepen
oleh artis-artis Ii asal Ta-

ia menda-banan. Tahun lalu
patkan jatah dana
700 juta. Di setiap
sekitar 100 juta.

nya," kata dia.
Camat Kediri, I made Mur-

ang lebih "Ini sava masih di SMAN 1 Ti
diisi banan, mau koordinasi terkai]

itar Rp HUT Kota Thbanan," ujamya

. Untuk biaya, mantan Cat

mat Pupuan itu menganggar'1
acaranya, kan sekitar Rp 50 juta untu

Alit kegiatan seni saja, sisany
puncak- untuk logistik yang total,

ya men-
Lya.

Selain itu, Camat
banan, I Putu Arya

ffiihuorlIuli

lapangan Wagimin, Jambe.
Jadwalnya. (arg)

sih menggali potensi seni yang
ada," ujamya. I


