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TABANAN-PejabateksekrrtifikutdibuatSelainuntukpenambahanpenghasilanl!
puyeng dengan kenaikan penghasilan SlFSotu 

dewan' dana itu iuta untuk hi- 'i

anggota DPRD Tabanan. Pasalnya' peng- U"l1"t"U"Jt np'qo flt:f dan organisasi 'i

hasilan anssota DPRD rabanan akan p"';;"""t;i?;id*ebesaiRp 7'5 
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naikRp 2,5 miliar o*i,1u"i"-"v" npi3 'mttiar]'uasitrbingungkamimenentukan 
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miliar. Akibatnya, selumlah proyek yang sumber dananyai' 9ku Sukada kemarin' 
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ild"hddG-#,i.daiepnOroh"t2orT Dari koordinasi dengan Badan Peren- 
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bakaldipangkas. canaan Pengembaagan dan Penelitian li
HalitudibenarkanKepalaBadanKeuan- (Bapelitbarig) Tabanan' sempat ada 
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*u" Ij""iut (Bakeuda)'MuJu S"mau rc- iolusi dengan meningkatkan pendapa- 
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itu, ada rencana jalan pintas dengan di luar yang Rp 45 miliar itu. "tiaat etis l!
memangkas sejumlah program fisik. sayasebutkan.Karenamasihrancangan," li
"Terpaksa yang kami ambil, dengan akunya. ,i
menunda beberapa program fisik, seh- Di bagian lain, Ketua DPRD Tabanan i!
ingga akhirnya terkumpul dana sebesar I Ketut Suryadi mengakui, tidak mudah it
Rp 45,1 miliar lebih dan itu sudah lebih mencari tambahan dana Rp 45 mil- l[
dari cukupi' sebutnya. iar. Meski demikian, dia menegaskan ]i
Namun, Sukada belum mau terbu- pendapatandaerahbisaditingkatkan,dan ll

ka proyek apa saja yang dipangkas sejumlah pro$am yang belum prioritas i[ka proyek apa saja yang dipangkas ielumiah pro$am yang belim prioritas ifl

atau ditunda. Sebelumnya, sudah ada bisa ditunda. "Salah satu langkah yang l[
penundaan proyek rehab gedung kantor paling rasional ya melakukan penyisiran ll
bupati, pembangunan gedung arsip dan beberapa pro$am termasuk menunda," li
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