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Bupati Ipong: Permintaan Ali Tak Realistis
Soal keberadaan Mobil Dinas untuk semua Anggota Dewan
PONOROGO – Bupati Ponorogo H. Ipong mengaku kaget dan bingung
ketika diajukan pertanyaan oleh awak media terkait keinginan Ketua DPRD
Ponorogo, Ali Mufhti agar supaya setiap anggota diberikan mobil dinas. “Tidak
dada aturan yang mengaharuskan anggota dewan diberikan mobil. Yang ada
hanyalah pimpinan dewan, “ Ujar bupati Ipong.
Hanya saja bupati tidak ingin mengecewakan koleganya tersebut dengan
mengatakan bahwa anggota dewan bias saja dapat mobil dinas tapi hanya
sebatas pinjam pakai karena tidak ada aturan terkait itu bahwa anggota dewan
bias di berikan mobil dinas.
Selanjutnya Bupati Ipong mempertanyakan Soal kinerja dewan. Apakah
tugas kedewanan saat ini sudah sangat mendesak hingga harus setiap anggota
dewan diberikan mobil dinas. Belum lagi anggaran untuk pengadaan mobil dinas
juga akan banyak menyedot duit APBD padahal konsentrasi Bupati Ipong saat ini
adalah perbaikan infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan yang dirasa sangat
mendesak dan sangat di tunggu oleh masyarakat.
Bahkan Bupati melihat banyak diantara warga Ponorogo mempertanyakan
janji kampanyenya sehingga hal-hal diatas menjadi skala prioritas Bupati dalam
membangun Ponorogo.
Namun begitu, bupati juga tidak sampai hati membiarkan keinginana
pimpinan dewan berlalu begitu saja, menurut bapak tiga anak ini tetap akan

berusaha mengupayakan mobil dinas tersebut jika saja unag daerah cukup
longgar untuk pengadaan mobil dinas untuk anggota dewan.
“Bisa saja kita anggarkan kalau memang duitnya ada,“ tegas bupati Ipong.
Diketahui beberapa waktu lalu ketua DPRD Ponorogo Ali Mufhti memiliki
pandangan dan keinginan agar supaya semua anggota dewan dapat mobil dinas
dengan alasan semua anggota setara dengan jabatan eselon tiga di eksekutif.
Sementara semua jabatan eselon tiga di eksekutif dapat mobil dinas makanya
semua rata termasuk anggota dewan juga punya hak sama dengan mobil dinas.
Selain itu Ali Mufhti menganggap saat ini begitu padatnya tugas kedewanan
sehingga perlu fasilitas pendukung yaitu mobil dinas. (nanang)

