
 

 

 

SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU 

MEDIA : Siwalima 

 

Kamis, 28 Juli 2016 
Perjalanan Apeksi 

Dinas Pariwisata Terbanyak Hamburkan Uang Daerah 

Ambon - Pemkot Ambon menghambur-hamburkan uang rakyat dengan mengirim sejumlah 

pimpinan SKPD dan juga puluhan pegawainya hanya untuk menghadiri Munas Apeksi di Jambi 

27-31 Juli. 

Dari semua SKPD yang diberangkatkan yang terbanyak adalah para pegawai pada Dinas 

Pariwisata dengan modus mengikuti pameran seni dan budaya. Namun kenyataannya belasan 

pegawai dinas parisiwata bahkan tenaga honorpun diboyong kesana. Dengan demikian yang 

menghamburkan uang rakyat terbanyak di ajang Apeksi ini adalah Dinas Pariwisata  

“Padahal Dinas Pariwisata ini hanya ikut pameran kesenian. Mereka juga sudah bawa belasan 

peserta sanggar seni dan budaya kenapa pegawai bahkan tenaga honor juga diikut sertakan ke 

sana,” tandas sumber terpercaya Siwalima yang enggan namanya di korankan di Balai Kota 

Ambon, Rabu (27/6). 

Dikatakan, kegiatan pagelaran seni ini baru berlangsung pada Kamis (28/7) dan Kota Ambon 

hanya menampilkan seni totobuang sementara kehadiran sejumlah pegawai dan tenaga honor di 

acara itu patut dipertanyakan ada apa sebenarnya. 

“Kalau memang mereka juga diikutkan dalam pertunjukan tidak jadi soal karena kadis dan 

sejumlah kabid juga ikut serta di Munas Apeksi, lalu bagaimana dengan pegawai dan tenaga 

honornya,” tanya sumber tersebut. 

Menurutnya, apa yang dilakukan ini merupakan pemborosan anggaran yang semestinya 

dimaksmalkan untuk kegiatan lain, namun menjelang akhir masa jabatan walikota kembali 

memanjakan sejumlah pimpinan SKPD dan pegawai bahkan tenaga honor ke Jambi. 

Selain rombongan Dinas Pariwisata mereka yang berangkat ke Apeksi selain walikota diantaranya, 

Sekkot, Plt Asisten I, Kabag Pemerintahan dan dua stafnya, Kabag Humas dan Kasubag Humas, 

Kabag Keuangan dan 1 stafnya, Kabag Hukum, Kepala BKD, Kabag Organisasi, Kadis Koperasi, 

Kadisperindag dan rombongan dan Kasatpol PP. 

“Kalau keberangkatan Kepala SKPD itu memang masuk akal karena bersentuhan langsung dengan 

kegiatan, tetapi bagaimana dengan pegawai honor dan juga staf pada dinas yang bersangkutan,” 

tanya dia.(S-39) 

 


