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Kef ati Iaryi Tuntaskan

Penyelidikan

PHR Badung Terakhil
Kasus Giri Prasta Gabeng

DENPASAR - Kejati Bali sedang
menangani tiga kasus penyelidikan
baru. Sedangkan yang lama belum ada
kabar adalah kasus penyelidikan du-
gaan korupsi Ketua DPRD Badung Giri
Prasta dan Regep. Tiga yahg baru adalah
kasus dugaan korupsi reklame di Kota
Denpasaq, Kasus dugaan korupsi pDAM
Karangasem dan Kasus dugaan korupsi
PHR (Pajak Hotel dan Restoran).
Info berkembang, ada beberapa

penyelidikan yang akan ditutup. Bah-
kan kabarnya kasus Giri Prasta yang
saatini gabeng (tidak jelas), mau di 86
kan. "Kasus Giri Prasta sudah semakin
jarang ada pemeriksaan. Bisa - bisa
kasusnya mau ditutup itu, padahal su-
dah jelas-jelas ada pemerasan dalam
proses mengeluarkan izin," ungkap
sumber koran ini di Kejati Bali.

Dikonfirmasikan Kasipenkum Keja-
ti Bali Ashari Kutniawan mengatakan
tidak ada kasus yang ditutup. Dia
mengatakan tetap masih didalami
kasusnya. "Masih, masih jalan, masih
didalami kasusnya itu (Giri pras-

cepat dituntaskan. Dan kasus yang
cukup menyita perhatian adalah
kasus dugaan permainan iklan di
Petnkot Denpasar. Mafia iklan atau
reklame sedang digarap, beberapa
pemeriksaan dijalankan. "Kasus ini
juga sedangjalan. Iadi tidak ada yang
ditutupi' imbuhnya.

Dia juga mengatakan Kejati Bali pasti
akan menuntaskan kasusnya, jika me-
mang sudah ditemukan ada penyim-
pangan dan indikasi korupsi. "Kalau
sudah bisa didapatkan alat bukti, untuk
nantinya kasusnya dituntaskan. Kami
pasti tuntaskan," janjinya. (art/han)

ta)," ungkapnya. Selain itu dia juga
mengatakan, saat ini ada tiga kasus
baru yang penyelidikan. Dia men-
gatakan yang terbaru adalah kasus
PHR Badung, yang sudah memeriksa
beberapa orang. "Sudah diminta ket-
erangan, termasuk Kabupaten selaku
penerima dana ini. sudah diperiksa,
beberapa pejabat. Termasuk juga
anggota dewan," ungkapnya.
Selain itu ada juga kasus PDAM

Karangasem, yang sudah dipastikan
ada perbuatan melawan hukum
(PMH). Kasus ini juga sedang di-
garap dengan intensif, agar bisa


