
GUBERNUR Bali, Made Mangku 
Pastika, akan menjemur para 
pengangguran di Bali di ba-
wah terik matahari. Tindakan 
ini konsekuensi dari banyak-
nya warga Bali yang enggan 
bekerja.

Hal itu diungkapkan Pas-
tika saat mengumpulkan se-
luruh rektor perguruan tinggi 
se-Bali di ruang Sabha Utama 
Renon, Denpasar, Sabtu (7/1). 
“Saat ini pengangguran di 
Bali ada 46 ribu orang. Se-
bagian besar adalah sarjana. 
Anehnya banyak orang luar 
datang ke Bali dan menda-
patkan pekerjaan apa pun, 
sedangkan orang Bali sendiri 
tidak mendapatkan peker-
jaan,” ujar Pastika.

Pastika meminta agar para 
rektor dan kepala dinas tenaga 
kerja memberikan nama para 
pengangguran tersebut. “Saya 
ingin tahu di mana mereka itu. 
Kalau bisa dicari tahu by name, 
by address supaya saya tahu. 
Saya mau kumpulkan mereka, 
kenapa mereka menganggur,” 
tegasnya.

Dia juga ingin tahu para 
pengangguran itu tamatan dari 

perguruan tinggi mana, jurus-
an apa. “Nantinya akan dibuat 
pengumuman lewat media 
massa, lewat baliho, agar pe-
ngangguran mendaftarkan 
diri. Saya akan kumpulkan 
mereka. Saya mau jemur me-
reka di panas dulu, lalu saya 
marah-marah dulu, kenapa 
mereka belum bekerja. Kenapa 
harus jadi parasit. Bikin malu 
saja,” ujarnya.

Pemprov Bali akan membe-
rikan tunjangan sosial kepada 
para pengangguran. Walaupun 
di Indonesia, tunjangan sosial 
belum bisa diberikan seperti di 
luar negeri. 

“Saat ini uangnya belum ada. 
Tapi nanti ada.” ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Rek-
tor Universitas Universitas 
Warmadewa, Dewa Putu Wi-
djana, membenarkan bahwa 
pengang guran di Bali didomi-
nasi sarjana. 

“Ada sekitar 3%. Jumlah itu 
tidak bisa diturunkan apabila 
pertumbuhan ekonomi di atas 
8%. Pengangguran yang ada 
di Bali karena tidak memiliki 
keterampilan,” ujar Dewa Putu 
Widijana. (OL/N-3)

UNTUK menghindari adanya 
pegawai honorer siluman, Pe-
merintah Kabupaten Bangka, 
Provinsi Bangka Belitung me-
nerapkan kontrak kerja secara 
global atau satu pintu. 

Bupati Bangka Tarmizi men-
jelaskan saat ini ada 2.050 
tenaga kontrak di lingkup 
Pemkab Bangka dengan gaji 
Rp1.650.000. Mereka mulai 
bekerja awal tahun ini de-
ngan menggunakan kontrak 
kerja baru secara global. “Kita 
harapkan surat keputusan 
secara global, satu pintu ini. 
Tidak ada lagi namanya honor 
siluman. Tidak jelas kapan 
masuk dan kapan keluar,” 
tegas Tarmizi, Sabtu (7/1).

Dia menambahkan, Pemkab 

Bangka sudah menyurati ke-
menterian terkait untuk dapat 
mengangkat seluruh honorer 
di Bangka, untuk menjadi pe-
gawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja (P3K).  

Untuk itu, lanjut Tarmizi, 
meminta seluruh honorer bisa 
bersabar dan menunjukkan 
kinerja yang baik. “Satuan 
kerja perangkat daerah (SKPD) 
untuk membuat penilaian 
kinerja para honorernya. 
Tidak ada lagi honorer yang 
kerja malas dan sesuka hati,” 
terangnya. 

Adapun kontrak kerja yang 
diberikan secara global ke-
pada seluruh tenaga kontrak 
hanya berlaku selama satu ta-
hun dan dapat diperpanjang, 

sedangkan batas usia pensiun 
55 tahun. “Berlaku satu tahun, 
untuk pensiun 55 tahun. Ma-
salah pesangon masih dalam 
pembahasan. Kami usahakan 
ada pesangonnya,” pungkas 
mantan Sekda Bangka ini.

Dari Jawa Tengah, lebih 
dari 13 ribu aparatur sipil 
negara (ASN) asal Cilacap 
hingga kini belum terima gaji. 
Penyebabnya adanya per-
ubahan susunan organisasi 
tata kerja. Adapun penentuan 
pejabat baru dilaksanakan 
pada 4 Januari sehingga baru 
ada pejabat defi nitif setelah 
pelantikan.

“Saya memperkirakan pe-
nerimaan gaji pegawai di 
Cilacap sekitar 11 Januari atau 

sepekan setelah pelantikan,” 
kata Sutarjo. 

Selain ASN, gaji pegawai 
honorer serta guru SMA dan 
SMK juga terlambat. 

Di Sumatra Selatan, seba-
nyak 12.412 ASN di ling kungan 
Pemkot Palembang hingga 
kemarin belum menerima 
gaji, termasuk pula pegawai 
honorer yang mencapai 1.780 
orang 

Kepala Badan Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah 
Kota Palembang, Hoyin Rizmu, 
mengatakan keterlambatan 
pembayaran gaji karena per-
ubahan jabatan dan perpin-
dahan tugas masing-masing 
PNS akibat nomenklatur. (RF/
LD/DW/N-3)

 Kontrak Kerja Tenaga Honorer Satu Pintu
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MA S A L A H  m u -
tasi di kalangan 
pegawai negeri 
sipil selain ra-

wan uang juga keberpihakan. 
Seperti yang terjadi di Kota 
Sukabumi, Jawa Barat, DPRD 
setempat mengendus proses 
penempatan pegawai sebagai 
bagian penyesuaian Peraturan 
Pemerintah Nomor 18/2016 
tentang perangkat daerah, 
diwarnai ketidakadilan.

Para wakil rakyat menang-
kap sinyalemen ketidakadilan 
pada penempatan pegawai 
sehingga ada kesan like and 
dislike. “Iya ada kesan like 
and dislike. Apa artinya kerja 
benar-benar kalau tidak ada 
kedekatan dengan yang punya 
kebijakan, akhirnya sia-sia,” 

tegas Ketua Komisi I DPRD 
Kota Sukabumi, Faisal Anwar 
Bagindo, kemarin. 

Faisal  mengaku sudah 
mengan tongi bukti rekam 
jejak setiap pegawai, berda-
sarkan prestasi, loyalitas, dan 
tindak terpuji yang menjadi 
dasar penempatan.

Politisi Partai Amanat Na-
sional ini mencontohkan pe-
nempatan jabatan tingkat 
golongan III A setingkat camat. 
“Ada pegawai golongan III 
B yang sudah lama bekerja 
tetapi tidak dipromosikan. Ini 
ditempatkannya masih satu 
level. Secara psikologis dan 
semangat kerja mungkin akan 
terganggu. Ada pegawai yang 
di bawahnya tiba-tiba dipro-
mosikan jadi sekretaris camat 
atau jadi camat,” ungkapnya.

Hal semacam itu, lanjut Fa-
isal, sedang diperjuangkan 

para anggota dewan agar 
p e n e m  p a t a n  j a b a t a n  d i 
lingkup Pemkot Sukabumi 
berasas kan keadilan.

Bahkan, lanjut Faisal, ada 
sejumlah pegawai yang me-
miliki catatan buruk justru 
mendapatkan jabatan strat-
egis seperti di bidang peren-
canaan. Kondisi itu membuat 
Komisi I DPRD Sukabumi 
memanggil Badan Pertim-
bangan Ja batan dan Kepang-
katan, untuk mengklarifi kasi 
permasalahan penempatan 
pegawai. 

Sekretaris Daerah Kota Suka-
bumi, Hanafi e Zain, menang-
gapi hal itu mengatakan pe-
nempatan pegawai sudah ber-
dasarkan kriteria dan aturan. 
“Nanti yang memutuskan me-
nempatkan pegawai itu hak 
prerogatif wali kota. Kalaupun 
nanti berubah lagi, itu enggak 
masalah,” terang Hanafi e.

Jaminan kepala daerah 
Terkait dengan mutasi ja-

batan, sejumlah daerah mem-
berikan garansi tidak ada 
jual beli jabatan. Seperti di 
Bangka, Jambi, Lampung, 

dan Banjarmasin, para kepala 
daerah menjamin tidak ada 
politik uang dalam penem-
patan jabatan baru.

Di Bangka, Bupati Tarmizi 
menjamin pengisian jabatan 
pada Struktur Organisasi dan 
Tata Kerja baru di wilayahnya 
sudah sesuai dengan meka-
nisme yang ada. “Ini tidak 
diperjualbelikan,” tegasnya. 

Masyarakat bisa menanya-
kan para pejabat yang terpilih 
apakah ada setoran uang atau 
tidak. “Perintah saya tidak ada 
satu jabatan harganya Rp100 

juta dan sebagainya.”
Demikian juga di Kaliman-

tan Selatan, Wali Kota Banjar-
masin, Ibnu Sina, memastikan 
tidak ada praktik suap atau 
pungutan dalam penentuan 
jabatan pegawai. 

Di Lampung, Bupati Lam-
pung Tengah Mustafa akan 
memecat pegawai di ling-
kungannya yang terbukti atau 
mencoba membeli jabatan. 

Pada bagian lain,  Gubernur 
Jambi Zumi Zola mencopot 31 
pejabat eselon II yang baru 10 
bulan bekerja.  

Puluhan jabatan tersebut 
akan dilelang secara terbuka, 
tanpa intervensi dan bebas 
pungutan biaya oleh panitia 
seleksi yang akan segera ter-
bentuk pertengahan Januari.

“Ini demi masyarakat Jambi, 
yang menginginkan perce-
patan pembangunan,” tegas 
Zumi.

Menurutnya, selama 10 bu-
lan, para pejabat sudah diberi 
kesempatan tetapi hasil evalu-
asi kinerja tidak maksimal. 
Jabatan-jabatan itu akhirnya 
akan dilelang secara trans-
paran. (RF/EP/SL/DY/N-3) 

 Mutasi Jabatan tidak Adil
Sejumlah kepala daerah menjamin 
mutasi dan pergantian pejabat baru 
di lingkungan aparatur sipil negara 
bebas suap.  

 Para Pengangguran 
di Bali akan Dijemur 

ANTARA/ABRIAWAN ABHE

SENIN, 9 JANUARI 2017REGIONAL 11

Seperti di Bangka, 
Jambi, Lampung, 
dan Banjarmasin, 
para kepala 
daerah menjamin 
tidak ada politik 
uang dalam 
penempatan 
jabatan baru.

 PELANTIKAN 
DI ATAS KAPAL 
PINISI: Sejumlah 
pejabat satuan kerja 
perangkat daerah 
(SKPD) dalam lingkup 
Pemerintah Kota 
Makassar mengikuti 
pelantikan di atas 
kapal Pinisi di Pantai 
Losari, Makassar, 
Sulawesi Selatan, 
Kamis (29/12/2016). 
Sebanyak 1.700 
pejabat yang 
terdiri dari pejabat 
eselon II, III, IV, dan 
pimpinan satuan kerja 
perangkat daerah 
(SKPD) seperti camat 
dan lurah dalam 
lingkup Kota Makassar 
resmi dilantik Wali 
Kota Makassar Danny 
Pomanto.

 PEGAWAI 
NEGERI SIPIL: 
Aktivitas pegawai 
negeri sipil (PNS) di 
Kantor Sekretariat 
Pemko Banda Aceh, 
Aceh, Selasa (3/1). 
Sejumlah PNS di 
beberapa kota 
daerah mengalami 
keterlambatan 
pembayaran gaji 
karena perubahan 
jabatan dan 
perpindahan tugas 
tiap-tiap PNS akibat 
nomenklatur.
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