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Kadispenda Klungkung
Akui Diperiksa Kejati Bali

Semarapura (pali post)

_ t<"p4 Di',ras Pendapatan pengeloJaan Keuangan f.rra".tDaerah G'sti Neur:ah puta, mengikui dt i"y, ;"p"t Op"d
tlGjati Bati bJlum lama ini. pe"meriksailrtir'G*ait denganadanya d.yg.?T _penyimpan$rn_ p"orrugiu"-p"l:"t ni,GfE""
restoran @lIR) oleh pemprcov Bufi. t",neigtLi-, untuk IGbu-paten Klungkung tidak ada masalah, k"*;;h;k-I{d}";
Krrranya belum memahami behrlmasalah mr, dan baru-paham
setelah mendapat pe4jelasan darinya

L,ltemur belum lama rni { kantornya, Gusti Ngurah puha

,Tli*g$tt_"lbaqqnpHR+_,".b"fi a.Hii^a,;*;;;.:
31,:ftT 51i19.F+ tr* *ES.Fb"paten Badung, ra"g usa
pe;ebtnt tgc.eq.*qnsqa ketebilpn tarset itu aiUis, kd""_
KaDuparenhln dt ttall antaxa lain Jembrana. Buleleng. Thbana4
Iiarangasem, Bangli a"n IQ*BI"lr,g. aau G-t"*pi-*ri"n"f uur*flrcxapran untut pembagian ptIR ini. S"hirrgga, pemUpgian dl
TFp flb"puten nilainya berbeda. Se*e"ta"affit ri fn*rEar"".
tanun latu memperoleh sekitar Rp 21,8 miliar.,XlunBkurre;udafi
:*F.L":fl 1lpiyanqdiFpp"itr""t"ttp-"i""iffi"rn:sffi -nya, Jelas peJabat senrorul].

T?t *i.$q Gusti Ngu:ah puha pemprov Ba-li belrrm ber-
:H.^f:try pbupaten yang berhak generima bagi hasil pHR
mr;DeDab, mel€nrsmenya" diawali dari lGbupaten gadurre vanpp?+E Snng mencapai kelebihan target pHR, 

"lr" b".d.r"ai
f l*39:\.ladapihakpemp-nuu.ftL*-"ai"rrEp#;#
fr ffi ?fl J-.:$t_kepada,kabupatanpenerimapenrbagianPHR ini .lq?ff{lana bisa ada selislh *p"itiy."e al##ffi:;;;
anggota DPRD Ba Ii kalau srr r"a f Pp-.,i., oo il, h^i,, * -^ * --^, r-^Bali, kalau surat PemprovsajaU"l"- *-prii"
kabupaten,"jelasnya.

,. H1l iri sudah. dijelaskan kepada pen5adik Keiati Bali saat
orperu<sa pekan talu. Sehingga. penyrdik Kejati Bali pun baru
Tfltr!4T prosedurnya ."pgft! iti. S"tui""tj"lu :"e. r"""-
JeEsKan dahm rap_at bersama beberapa kabupaten belum ]ama
::-t_l?.Tppy B+ iuq sgqRat temngkap anta,ta anggaran
oan rea[sasr tercebut ada beda.atau selisih. '"Tapi. ka.lau pun
ada selisih, dana itu akan masuk m"nlaai silpa, 6uf.u" -ui.rtkantong." tegasnya. Sehingga. de.ua""demif.iln.inggaran ini.nantinya bisa dimanfaatkan-di_tah.- U""if-i"v" ;L; di .rggu_
:?-l n1lrhT, cysli 

f.{surah 
putra mengak" iiJJ tuf,u, Lui'u"

T:1Tp,TF.Cil,taA oleh nrhal< penyrdik menyusuJ pejabat sepeni
ornnya ctan kabupaten lain jug_a sudah dipanggilbeberapu t utiuntuk penyelidikan'kasus ini. Namlrrr,lu -"""fr"L.", k"d;;
lh1 *fyO, pihaknya siap memberikan'k"tJongu., y"r,g
cuourunKan sesuar dengan tupoksinya. (kmb3l)
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KeJ ari Klungkung Didesak

Patuhi Perintah Pengadilan
Semarapura (Bali Post)" il;i;;il;" U""" a"!"i" korupsi Pe-rmaga Gunaksa terus mengge-lindingmengin-
t"i-tJ"ig"r p"j"U"trtin"i""vriai n"bupaten Klungkung. Kali ini, duapejabataktif
ai""f"t-"-"U"^i t""fiUariaaf-ur"-pG"t"r t"^"us ini. An-ehnya,sampai-sekarang meski

;;;;;-Jdfi-"*i;g-.t.t9it1di persidar,rcal-'n.llllP keduanva btlg-" m€nsena-

t", 
"orirpi 

iiogg" Vrog-t.tt"tiskan iersangki. KejaLKlungkung pun gide?al' segera

;;;t"ti;";"iilain- oiei"ti" 6akim yang menangani kasus Derniaga Gunaksa'

Sebelumnya majelis hakim
di Pengadilan TiPikor me-
merintahkan jaksa Penuntut
umum (JPL) segera menahan
dua nama oknum Pejabat
aktif vakni Asisten I Pemkab
Klungkung Wayan Tika dan
Kadisbudpar Wayan Sujana.
Pesiat antikoruPsi KabuPaten
Klunekune Made Raka Ad-
nvani. Mittseu (7/6) kemarin.
mempertanyakan kinerja Ke-
jari Klungkung. Padahal, ia
menilai kedua oknum Pejabat
itu memiliki Peran Yang su-
dah sangat jelas dalam kasus
ini. "Ada apa dengan KPjari
Klungkung, kenapa belum be-
rani menetapkan dua oknum
peiabat tersebut sebagai ter-
iangka." tanyanya. Sorotan
terhadap peran kedua oknum
oeiabat ini. dikatakan sudah
ii[akukan sejak dulu, ketika
keduanya intens mendaPat
pemeriksaan dari PenYidik
sebelum kasus ini dilimPah-
kan ke Pengadilan TiPikor
Denpasar.

Namun, jawaban PenYidik
saat itu, keduanya dinYata-
kan tidak terlibat. Saat kasus
ini terjadi, Wayan Tika ber-
tindak sebagai KPA (Kuasa

fengguna Anggaran) ketika

menjadi PIt. Kadishubkoq-
info Klungkung. lSementara
Wayan Sujana bertindak
sebagai Camat Dawan.

Ia mengaku heran, menga-
pa KPA yang notabene men-
gatur anggaran untuK Proses
ianti rusi itu tidak tersentuh
ienvidilan lebih jauh dari
be"vialt. Begitu juga WaYan
Sujana, yang berPeran Pent-'
ini dan mengetahui betul.
tanah mana saja yang dibe-
baskan dan bagaimana Pros-
esnya ketika menjadi Camat
Dawan. Ia mengajak semua
pihak mengawasi betul Pen-
angattun kisus ini. Jangan
sampai ada satuPun oknum
pejabat yang diduga terlibat
Iolos dari jeratan hukum un-
tuk mempertanggungjawab-
kan per!uatannya.

Kediia oknum pejabat
tersebut saat dikonfirmasi
sama-sama memilih tak mau
bicara. Jika keduanYa juga
akhirnya terjerat, ini akan
semakin memperpanjang
daftar nama pejabat aktif
di Kabupaten Klungkung
yang terseret dalam kasus
i.ni dan semakin banyak Pula
jabatan pimpinan SKPD ber-
status pelaksana tugas (PIt).

HaI ini, oleh berbagai kalan-
gan dinilai akan semakin
merusak kinerja Pemerintah
daerah dan menimbulkan
ketakutan dalam melaksana-.
kan tugas-tugas Pemerintah.
Apalasi, ketika sudah ikut
teiserdt, para pejabat tidak
mendapat bantuan hukum
dari pemerintah daerah. Pa-
dahal, meskipun berstatus
tersangka, mereka belum
tentu bersalah dalam Proses
persidangan.^ Sebaeaimana diberita-
kan, pihik Kejari Klungkung
belum menetapkan kedua
oknum pejabat itu sebagai
tersangka, karena belum ada
perkembangan baru Yang
mengarah ke status tersang-
ka. Sehingga, jika belum jadi
tersangka, penahanan Pun
tak bisa.dilakukan, meski ada
perintah lisan dari Majelis
Hakin dalam persidangan.
Kasi Pidsus Made Pasek,
Kamis pekan lalu mengata-
kan saat ini pihaknya masih
fokus dalam penanganan
perkara terdakwa WaYan
Candra. Sementara, untuk
perkara Tim Sembilan, masih
dalam tahap pemeriksaan
saksi-saksi. (kmb31)


