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Ngalrr SemuaKlir
DirutPD Parkir

DENPASAR - Iriyoman Gde Sudi-
antara, Direknr Utama PD Parkir,
penyertaan modal yang dianggap
pihak Kejari Denpasar bermasalah
adalah sudah diklarifikasi pihalcrya
ke Kejari langsung beberapawaku
lalu. Hhalcrya menganggap, sudah
tidak ada ryasalah, sudah klir dan
pihak Kejdi sudah menerima.

"Sudah tidak ada masalah. Saya
ini hormat dengan hukum. Bahkan
saya yang ke Kejari untuk menj elas-

kan perihal tersebut. Dan pihak
Kejari pun sudah menerima pen-
jelasan sayai' ujar Gde Sudiantara

Ia melanjutkan, sejak berdirinya
PD Parkir di Denpasar, penyer-
taan modal hanya sebesar Rp
137.421.000 berbentuk barang
yang tercantum dalam berita aca-
ra serah terima barang Nomor:
O28 / L924a / PERLENG tertanggal
l6Agustus 2004 s

) Baca Dirut... Hal35

r DlRUf...

dan hal tersebut sudah disetujui dewan
pada waktu itu berdasarkan Perda Kota
Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 Tentang
Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.
"Iadi tidak ada masalah sebenamya. Su-

dah ada Perda yang jelas tentang itu, dan
kami di PD Parkir selama initidakpernah
ada penyertaan modalj' tegasnya.

Disinggung mengenai nilqi penyertaan
modalyang disebutkan dalam temuan BPK
RI sebesar Rp 3,3 miliar lebih tersebut, Gde
Sudiantara langsung membantahnya, bah-
kan pihalcrya sudah mengklarifikasi kepada
pihakBPK RI terkait masalah tersebut

Gde Sudiantara menjelaskan, Perda Kota
Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 Tentang
Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar
pasal35 poin b dan c bahwa dana senilai Rp

3,3 miliar lebih tersebut terdiri dari anggaran
perusahaan daerah, dan cadangan umurn.
Di mana nilai Rp 3,3 miliar lebih tersebut
merupakan Total Ekuitas PD Parkir Kota
Denpasar berdasarkan Neraca untuk Tahun

berakhir3l Desember 2013 dengan rincian
Cadangan Anggaran Perusahaan daerah
sebesar Rp 2.237.472.338, dan Cadangan
Umum sebesar Rp 989.364. 1061'taporarmya
lengkap, danbalrkan masalah ini sudah c/ear
bagi kamil' terangnya, sarnbil memrnjul&an
bulci-bulcidolqmenresmilaporankeuangan
danbeberapadokamenPerdayangmengatur

Sementara itu, disinggung mengenai
tarif pprkir yang sempat naik dari Rp 500
ke Rp'1000. Gde Sudiantara mengatak€rn,
jika pungutan tersebut mempunyai dasar
hukum sesuai dengan Perda Kota Denpas-
ar Nomor ll Tahun 2005 tentang Sistem
Penyelenggaraan Perparkiran pasal 7 yang
mepyatakan bahwa, Sitem pengelolaan tem-
pat parkt kfiusus, dan ketentuan-ketentuan
lainnya ditetapkan lebih lanjut berdasarkan
kesepakatan'antara unit satuan kerja yang
ditunjuk sebagai pelaksana penyelenggara
perparkiran sebagaimana di malcud dalam
pasal 2 dengan pihak ketiga

"Dan itu tidak salah, semua sudah sesuai
dengan aturan. Bahkan kami (PD Parkir,
Red) tidak berani memungut tanpa dasar
Mou atau kesep"akatan antara pemilik lahan

parkir dengan kami. Jadi seben€unya semua
sudah diatur dalam Perda kdlauyangtidak
tau berarti belum baca Perdai imbuhnya.

Di sisi lain, Kasi Intel Kejari Denpasar
memastikan sudah ada perintah dari
'Kajari Denpasar. Tak hanya perintah, Ka-
jari juga sudah menyerahkan data untuk
menuntaskan dugaan korupsi di PD Parkir'

"Tadi pagi (kemarin pagr) saya dipang$l
Pak Kajari, kemudian disampaikan agar
segera bergerak. Bahkan Bapak (Kajari)
sudah pegairg data, data itu sudah disqrah-
kan ke saya untuk menuntaskan kasus PD
Parkiri' ungkap Syahrir saat memberikan
penjelasan ke koran ini.Dia juga menga-
takan, segera tim untuk bekeria atas kasus
ini. "Kami segera akan bekerjd," ungkapnya'

Terkait kasus perjalanan dinas (Perdin)
di Pemkot Denpasar Kasi Intel Kejari Den-
pasar, Syahrir Sagir menjelaskan bahwa
ada dua saksi yang diperiksa kasus dugan
korupsi Perdin. Sudah diperiksa sejak
pulrrl 09.00, dua orang ini adalah Benda-
hara Sekretariat Dewan Kota Denpasar
Nyoman Astina, satunya lagi Kabag Umum
di Sekretariat Dewah juga. (hen/artlpit)
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TABANAN - Pasca P"t'"tu-
pan dua tersangka Yalrni I Gede

i"g"- dan Candra Dewi dalam

ia-sus dugaan Pemerasan CPNS

ai [nekuttean Dinas Kebersihan
aan P;ertamahan (DKP) Pemkab

I Tabana.t kini Kejari Tabanan
. terus menyempurnakan' Kali

ini Tim Kejari berkekuatan 6
orangtim Penggeledah dan saru

rezuberiumlah 9 orang Petugas
ke"pottiut *"lakrkan Pen ggele -

dahan. Tidak tanggung-tang-
sung tiga temPat digeledah
iehligui Yakni kantor DKP di
Ialan Pahtawan nomer lA, Kan-

ior Nakerstran di jalan Wibisana

Tabanan dan rumah tersangka I
Gede fagrem ai lalan Tendean,

Gang Durian nomer 9, Banjar
Anvir Kediri Tabanan, Kamis

ke;arin (21ls).
Tim Kajari dan Polres berger-

ak dari kantor Kejari Tabanan

sekitar pukul 10.00. Mereka
Iangsung membagi diri menjadi
auitim. rim Pertama melaku-

kan penggeldahan di Kantor
DKP Jalan Pahlawan nomer
1A yang diPimPin KasiPidsus
Fathur Rochman, sementara
tim kedua Yang menggeledah
Kanior Nakerstran temPat kini

fagrem menjadi Kabit diPimPin
Kisiintel Lingga Nuarie'

Untuk penggeledahan di Kan-

tor DKP disaksikan langsung
Kadis DKP I WaYan Sugatra lang
berlangsung dari Pukul 10'00

hingga Pukul 13.25 . Sementa-
ra penggeldahan di ruangan
Iasem ii Nakersran disaksikan
ka"dis nakerstran Cok Alit luli
berlangsung tidak terlalu lama
vakni dari Pukul 10.00 hingga

buU rf .eO *ita. "Kalau di sini
ikantor Nakerstran) kita han-
ya menggeledah satu ruangan

vakni mangan Yang kini ditem-
pati tersangJ<a, jadi tidak terlalu

iama," ucaP Kasiintel Lingga
Nuarie. Usai menggeledah kan-

tor lagrem, tim Yang diPimP-
in Lingga kemudian bergerak
ke baniar Dajan Tenten, Desa

Banjar AnYar tePatnYa Kapten
Tendean, gang durian Nomer 9

vans meruPakan rumah Jagrem.

baim pe"-ggeledahan di rumah
jagrem itu Petugas mengajak
seita Kelian Dines setemPat, I
Wayan Riwa Yadi' Saat Petugas
dbd dirumah Iagrem' kebenrlan

vang dirumah hanYa isni Iagrem
fui retut Sumiati. Saat Petugas
menzuatarakan niatnya Sumiati

tamJat pasrah. "silahkan saja

pal( ucapnya.(dn/Pit)
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