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Polres SegerA

Tahan Suecd

Waspadai Pakai

Jurus Sakit Dua Kali
MGARA - Polres Jembrana tak

ingin kecolongan dalam nrenYidik

teisaneka bahan bakar minYak
(SBNI)"solar bersubsidi, Made
iuecaAntara. Sebab, ada indikasi
anggota DPRD Jembrana ini tak
kooperatif. Bahkan, Polisi siaP

menahan Sueca. "Kami segera

menahan Sueca sebelum kasus-

nya dilimpalrkan ke Keiaksaan
Neeeri Negal'a. Karena sebelum
oraigttya diamankan, kami sulit
melalqlkan koordinasi guna me-
nentukan wakhr melimPahkan
berkas dan tersangka ke Kejari
Negara atau tahaP keduai' kata

Kapolres Jembrana AKBP Harr!'
Haryadi melalui Kasat Reskrim
Polies Jembrana AKP Gusti Made
Sudarma Putra, kemarin.

Memang setelah gagal ditahan

oenvidik Polres Jembrana Karnis

iau' Q t s), lantaran sakit, anggota

DPRD Jembrana, Made Sueca

Antara dijadwalkan datang ke

Mapolres Jembrana, Senin hari
ini (ol+). fika yang bersangkutan

tidak datang hari ini' Sueca ter-

ancam dij emPut Paksa Penyidik
I(apolres Iembrana AKBP Harry

Harvadi melalui Kasat Reskrim,

erci. Gusti Made Sudarma Pufia,
yang dikonfirmasi Minggu (sla)

mengatakan, Panggilan untuk
datang ke MaPolres Jembrana
hari ini meruPakan Panggilan
kedua Dalam Panggilan Perama
vang dilak*an sePekan sebelum-
nva. Suecabatalhadirkelvlapolres
Jembrana lantaran sakit.

'Apabila hari ini Sueca Antara
tidak bisa datang ke MaPolres

Jembrana sesuai Panggilan PenY-
idik sebelumnYa kami akan me-

layangkan Panggilan' ketiga. Na

mun panggilan ketiga ini disertai

dengan suratPerintah membawa
tersangka kasus BBM solar ber-
subsidi tersebut ke MaPolres
Jembrana' t€as Sudarma Pura

Menunrt Sudarma Rrta" setelatl

membawa tersang\a ke MaPolres

Jembrana selanjutnYa PenYidik
akan melalq*an koordinasi den-
gan Lepala Keiaksaan Negeri

(Kajari) Negara' Koordinasi ini
dilakukan untuk menentukan
kapan hari yang disePakati unruk
metat<*an PenYerahan berkas
dan tersangka ke Kejalsaan Neg-

eri (Kejari) Negara atau Penyera-
hantahapkedua. I

Semula penYidikPolres Jembra-
na menyr.uati Sueca turnrk datang

ke MaPolres Jembrana, Kamis
lalu(Zla). Namun Pagi harinYa
tersangka mengirim suat Yang
mengatakan sedang sakit Surat
yang ditandatarigani dr. Antoni
itumama tersebut menerangkan
Sueca harus beristirahat hingga
Sabtu lalu (4/4). 'Setelah beristi-
ratrat selama tiga hari, kami masft
memberikan waltu kePada ter-
sangka untuk beristirahat sehari

laei. Namun pada Senin (614),ia

diminta unnrk datang ke Polres

hrl. {

Pertama Gagal Karena Sueca Sakit.

DPRD tembrana

2.Sangkaan
Bersubsidi
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Jembrana secam sukarela, Iika
tidak bisa datang, penyidik akan
menghadirkan paksa Sueca ke
Mapolres Jembrdna;' katanF.

Dikatakan, guna mengetahui
ydng bersangkutan benar-benar
sakit, tim penyidik mendatangi
doKer yang menandatangani
surat keterangan sakit tersebut.
Temyata tersangka benar sakit
Dad dokea timpenidikdipimp-
in KanitLidikmTipikorlpdaPutu
Merta, mendaangi rumah Sueca
untl* membawa surat panggilan
kedua" Kedatangan penyidik ini,
guna memperoleh kejelasan apa-
Icahyangbersangkutan benar-be-
nar sakit dan berada di rumall

Tin penyidik diterima istri Sue-
ca yang mengatakan Sueca se-
dang sakit dan tidak bisa bangun
dari tempattidur. Mengetahuihal
itu, tim penyidik menyerahkan
surat panggilan kedua kepada
tersangkauntukdatangkeMapol-
rcslembran4 Senin hari ini (6/4).
SuratteEebutdiberikanlangsung
kepadaistiSueca Denganbegfu
tidak ada alasan bagi anggota
DPRD Iernbrdna itu untuk tidak
datang ke Mapohes Iembrana
hari ini dengan alasan belum
menedm suratpanggilarL

Demi menghindaii agar yang
bersangkutan tidak menggu-
nakan sakit seb,gai alasan un-
tnk tidak memenuhi panggilan

kedu4 sebelum dibawa ke Polres
Iembrana, ia akan menialani
pemeriksaan dari doker vang
ditunjuk polisi apabila ia rnengal
Ia'l masih sakil nka D€meriksaan
memrnjukkan tersangka dalam
kondisi sehat, anggota DPRD
Iembmnaduaperiode (2f/Jf'-m 1,4

dan 2014-20f9) ini harus tetap
dibar,ta ke Mapolres Iembrani
untuk ditahan.

Dikatakan, alasan dilakukan
penahanan te*tadap Sueca kare-
na selama ini ia tidak oernah
datang tepatwaktu saat dipanggil
penyidik guna dimintai keteran-
gan. Tindakan ini dinilai meng-
ganggu proses penyidikan. tadi,
alasan penahanan tidak hanya
dilakukan agar tersangka tidak
melarikan diri, menghilangkan
barang buki, dan mengulangi
pe$uatannF. Tapi iuga agar ter-
sangkatidakmenghakng-halan$
ptos€s penyidikan.

SuecaAntaraditetapkansebagai
tersangka da.lam kasus korupsi
penggunaan BBM bersubsidi
UD Sumber Maiu rnilik Sueca
dinilaitidaklErakmendapatsolar
bersubsidi dalam operasional
perusahaan. Karena solar ber-
subsidi harya diberikan kepada
perusabaan 

'€ng 
masuk kategori

mi.lqo. Sementara UD Sumber
Maju termasuk perusahaan kecil
danmenengah (donldlo)
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