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Iuga Dilucuti juta subsider 6 bulan kunln-
gan. Tak cukup di sana, ja\sa
juga menuntut agar Candra
mengembalikan uang pe{g-
ganti senilai Rp 42,6 miliar
sesuai yang diterima Candra
selama menjabat sebagai Bu-
pati Klungkung 2OOS-ZOi l.
Serta menghukum terdakfva
dengan mencabut hak politik
terdakwa untuk dipilih dalqm
jabatan politiknya. I

Dijelaskan, sedikitnya ada
delapan hal yang member-
atkan dalam tuntutan unduk
Candra ini. Menanggapi tun-
tutan berat dari jaksa, Caltdra
yang dalam sidang itu men-
genakan baju putih berbalut
jaket kulit warna hitam serta
bercelana panjang hitam ini
setelah berkonsultasi dengan
pengacaranya Warsa T. Bhu{ta
menyatakan akan mengaju ldan
pembelaan pekan depan.

"Tuntutan ini paling berat
di antafa mantan-mantan
bupati di Bali. Bahkan, ada
pencabutan hak dipilih. Ada
dendam apa ini?i' kata Warsa
usai sidang. (yor/han)

Hak Politiknya
DENPASAR - Mantan Bu-

pati Klungkung Wayan Can-
dra, dituntut pidana pen-
jara selama l5 tahun. Jaksa
Penuntut Umum (lPU) dari
Kejari Klungkung menilai, le-
laki berusia 51 tahun itu telah
melakukan korupsi senilai Rp
42.628.467.605 (dari jumlah itu
Rp 9,5 mili4r adalah kerugian
keuangan hegara). Seluruh
uang itu dianggap tidak sah,
karena diduga hasil dari korup-
si pengadaan lahan Dermaga
Gunaksa dan sejumlah pener-
imaan yang disebut sebagai
gratifikasi alias suap.

"Menuntut majelis hakirn
Pengadilan Tipikor Denpasar
menghukum terdakwa Dr.
Wayan Candra, SH. MH., pen-
jara selama 15 tahun," tandas
jaksa Azman Tanjung dkk.

Selain hukuman badan, jaksa
juga meminta majelis hakim
yang diketuai Hasoloan Siantu-
ri menjatu\kan denda Rp 500
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Dewan Bali Soroti Tingginya

SilpaAPBD 2014

PAPARKAN DANA: Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, menyampakan

_F:rtanggungiawaban 
APBD kepada DPRD Bali.

DENPASAR-Tingginlza
nilai sisa lebih Penggunabn
anggaran (Silpa) Anggar'an
Pendapatan Belania Daerah
(APBD) Provinsi Bali Tahpn
2014 mendaPat sorotan dari
Dewan Perwakilan RakYat Daer-

ah (DPRD) Provinsi Bali. Ini
ditegaskan salah satu ariggota
Komisi II DPRD Bali AnakAgung
Ngurah Adhi Ardhana. Dika-
takan, rneski dari sisi PendaPa-
tan mengalami Peningkatan,
namun dari sisi serapan angga-
ran, Adhi Ardhana masih men-
yatakarisangatrendah''
"Secara umum kami men-

gapresiasi dengan Pening(a-
tan pendapatan yang dicaPai
Pemprov Bali dalam pengelo-
laan keuangan, namun dari sisi
serapan, tingginya SilPa Yang
hamper mencapai sepuluh P$s-
en harus diwaspadaii'terang
Adhi Arclhana saat dikonfirmasi
usai mengikrti raPat PariPut'na
Penyampaian Penjelasan KePa-
la Daeiah terhadap Raperda
tentang Pertanggungj awaban
Pelaksanaan Anggaran PendaPa-
tan dan Belanja Daerah Provinsi
Bali tahun Anggaran 2014, dan
Raperda tentang Iasa Konstruksi
di Ruang Sidang Utama kantor
DPRD hovinsi Bali, Rernon, Den-
pasaq kemarin (io/6),

Lebih lanjur, politisi PDIP asal r i
Kota Denpasir ini menam- o3*$l oalam upaya pemer-

bahkan, dlngan -urih ;i";- alaan rfan kelutuhan, gubemur

ginya Silpa yit"i r"u"rui n'p TlilfTl*'lg"pemerataan
lod.zsz.ziz.ias,+z u.u" Ro 90i,7 sesuai dengan kebutuhan'

miliar lebih, pittut.ryu=ri"""r- -!:iu."tara 
itu, wdkil Gu-

dorong ugut l"a"pu'.r, p!-- lerml Bali' Ketut Sudiker-

provBali -u-p,r -;d"ilali li:lYiltli Gubernur Bali

dan m endesai" p ""gu,igsJ;; ill$."",Hl,t# ,l::.Jli,*i*;"Kedepan,desainpenganggaran ;";li;;;i u"giuru" Tihun 20la
harus ditelah, termasuk dalam yang rhta_riia capaiannya di_
perencanaan programyangtidak itas" A0 persen. bisebutkan,
bertumpu pada project semata. posisi aset pada Nera-
Sehinggakejadiangagalprogram ca per 3l Desember 2014
dan rendahnya serapan angga- mengalami peningkatan Rp.
rantidakterurung,"tandaTp 

i?l;3ffii;l.Jiff ff:irr;3:
Neracd per 3l Desember 2015

meran& yang menjag.catatan |1:f,ti[:X$:Tl"ili#',xll
adalah dengan masih kuranS ias Daira tahun 2"014 sebesar
meratany_a SDM di lingkungan Rp. 249.297.791.922,64 atau
pempror/ tambahnya, 4.26 persen dari Ekuitas Dana
Untuk itu, pihaknya men- Tahunpgl3. (adv) '
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Hari Ini, Sekr,van Kota Dipanggil
KEIARI Denpasar di bawah kendali Kajari ImanuelZebua

terus menelusuri dugaan penyimpangan dalam pengelolaan
PD Parkir Kota Denpasar. Sejurnlah pejabat, dari kelas kepala

bagian (kabag) dan kepala seksi (kasi) sudah diperiksa secara

bergantian dalam beberapa hari belakangan ini. Kasi Intel
Kejari Denpasar Syahrir Sagir menjelaskan dua pejabqt PD

Parkir Denpasar ini adalah Kepala Seksi (Kasi) Pelaporan dan
Pengaduan Ketut Ngurah Adnyana, dan Kasi Pengawasan
dan Pengamanan I Made Ardana. Selain masalah PD Parkir
De4pasa1, pihalnya juga kembali mengusut dugaan korupsi
perjalanan dinas (perdin) di Sekretariat DPRD Denpasar.
Dikatakan, kemarin satu orang pejabat kembali diperiksa.
Yakni Kasubag Antarlembaga DPRD Denpasar Gede Wira
Kusumayang diperiksa tambahan karbna sebelumnyf per-
nah diperiksa. "Untuk perjalanan dinas DPRD Den{asar,
besok (Kamis ini, Red) juga dipanggil sekwan (sek0taris
DPRD Denpasar, I Gusti Rai Suta) sebagai kuasa pengfiuna
anglarani' tukasnya. (yor/han)
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