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Menjadi Pejabat negara

menjadi imPian banYak orang.

Maklum, selain berPendaPatan
besal mereka mendaPat

beragam fasilitas. Salah

satunya adalah rumah jabatan.

Sayang, tak semua Pejabat
bersedia memanfaatkan

fasilitas rumah jabatan.

MAUTANA SANDIIAYA' D enq 0s ar

RUMAH besar berarsitekur Bali ber-

deret di Jalan Moh' Yamin, Denpasar'

tampaksepi. Dibagian halaman dinrm-

buhi rumputliar. Kondisipagartampak

Jika ada aturan yang mengikat maka
pihaknya akan tunduk.

" Rumahnya banyak rusak berat, ha-
rus diperbaiki dului' kata Adi dikon-
firmasi kemarin. Tidak hanya Adi
saja, semua unsur pimpinan DPRD
Bali juga tidak pernah menempati
rumdin. Jika sudah diperbaiki apakah
mau menempati? Ditanya begitu, Adi
menyatakan siap menemPati jika
sudah ditempati. "Nanti 2019 kalau
sudah diperbaiki dan layak, pasti
akan kami tempatii' tukas mantan
Bupati Tabanan dua periode itu.

Sayangnya, Kepala Badan Aset dan
Keuangan Pemprov Bali, IB Arda
tidak bisa dikonfirmasi. Beberapa
kali telepon tidak diangkat.(*/mus)

TAK BERPENGHUNI: Rumah iabatan pimpinan DPRD Bali di Jalan Moh. Yamin'
Denpasar dibiarkan mangkrak dan tak terurus.

Edisi

Hal.

gato

Pilih uang Cash, Kondisi Rumdir
Dewan Mernprihatinkan

lcrsam pertanda tidak terawat Rumah

dinas (rumdin) Yang diPerunn*kan
pimpinan DPRD BaIi itu terbengkalai.

Padahal, dilihat sepintas dari bangu-

nannya masih sangat layak ditempati.

Informasi Yang didaPat Jawa Pos

Radar Bali, aset milik PemProv Bali

itu sudah menjadi temuan Badan Pe-

meriksa Keuangan (BPK) RI' Bahkan,

rumdin pimPinan dewan hamPir
setiap tahun menjadi catatan BPK'

Sayangnya belum ada tindaklanjut
dari pemerintah maupun legislatif.
."Pimpinan dewan lebih memilih
uang cash dariPada menemPati ru-
mah dinas," ujar sumber koran ini di
intemal DPRD Bali, kemarin (2617)'

Sumber Yang meminta namanya

tak dikorankan itu, tunjangan untuk
perumahan jumlahnYa cukuP be-

sar. Dana Perumahan bagi anggota

DPRD Bali mencaPai RP 20 juta Per
bulan, iauh melebihi gaii Pokok se-

besar Rp B juta sebulan. Sedangkan

untuk dana kesehatan mencaPai 1,6

juta per bulan. Sementara kunjungan-terli 
tce luar daerah yang dilakukan

duakali sebulan mencapai Rp 9 juta'

Dikonfirmasi terPisah, Ketua DPRD

Bali I NYoman Adi WirYatama tak

menampik jika hamPir lima tahun

menjabat dia tidak Pernah mene-

mpati rumdin. Dia berdalih rumdin
tidaf layakhuni. Selain itu, kataAdi'
secara aturan memang tidak ada ke-

harusan menemPati rumah jabatan'


