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DPRD Malteng akan Kembalikan Mobil Dinas
Masohi - DPRD Malteng bakal mengembalikan mobil dinas ke pemerintah kabupaten
pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.
Frans J Picarima, Ketua Fraksi Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) yang di
konfirmasi Siwalimamelalui telepon selulernya, Sabtu (2/9) membenarkan hal itu.
menurutnya, mayoritas anggota DPRD terkecuali pimpinan harus mengembalikan mobil
dinas.
“itu benar. Memang kami semua harus mengembalikan mobil dinas yang kami pakai dari
pinjaman Pemkab Malteng, berhubung dengan berlakunya kenaikan honor transportasi
sesuai PP Nomor 18 tahun 2017. Kondisi ini mengakibatkan kami semua “Galau” kecuali
pimpinan,” tandasnya.
Ia mengungkapkan, jika tidak ada halangan aturan ini sudah harus diberlakukan pada
awal bulan ini, namun demikian, koordinasi untuk dapat memberikan ruang dan waktu
bagi anggota DPRD guna mencari solusi altenatif sebagai akibat dari pengembalian
kendaraan dinas itu, harus tetap dihormati pemerintah.
“Kami pasti akan mengembalikan kendaraan yang kami pakai dengan sistem pinjam
pakai ini. Namun kami pun berharap, pemerintah memberikan waktu yang cukup agar
para anggota dewan dapat mencari solusi lain setelah nantinya mobil dinas itu
dikembalikan,” katanya.
Sebagai wakil rakyat, tambah dia, pihaknya termasuk anggota DPRD lainnya pasti akan
tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku dalam hal ini, Peraturan Pemerintah yang
mengatur tentang masalah kenaikan tunjangan transportasi yang di haruskan adanya
pengembalian mobil dinas tersebut.
“Yang pasti, kami semua anggota DPRD taat azas dan tunduk terhadap aturan yang
berlaku. Apalagi tunjangan itu memang terbilang sangat besar, sehingga wajar untuk kita
harus mengembalikan mobil milik Pemkab Malteng yang kami pakai ini,” tegasnya.
Untuk diketahui mayoritas anggota DPRD Malteng secara umum mendapatkan mobil
dinas tipe Suzuki R3. Tercatat 32 anggota DPRD mengunakan Suzuki R3, sementara
lima anggota lainnya yakni, para pimpinan fraksi menggunakan mobil toyota Izova terbaru
dan sisanya, mobil mewah jenis Toyota Fortuner. (S-36)
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