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Lagi, SehnranKota

DiperiksaKefari
Beda Keterangan
dengan Bendahara
dalam Kasus Perdin

DENPASAR - Sekretaris
DPRD (Sekwan) Kota Den-
pasar I Gusti Rai Suta kembali
diperiksa Keiari DenPasar ke-

mirin. Ini adalah Pemeriksaan
kedua untuk Rai Suta setelah
diperiksa Pekan lalu'

"Dimintai keterangan lagr un-

tuk mengetahui Proses agenda

keeiatan di dewan," tandas
salih satu PenYelidik kePada

koran ini kemarin.
Menurut dia dari keterangan Rai

Suta, setiap kegiatan peialanan di-

nas (Perdin) anggota DPRD Den-

oasar dibahas lebih dtrlu di raPat

bi*pi.t- dewan sebulan sekali,

iani tendiri dari kerua dan wakil

kenra dewan, ketua komisi-komisi,

Pansus, Banggaf, Baleg BK, juga

dihadiri sek.ry'an sertakabag-kabag
di Setwan Kota DenPasar.

"Dalam tahun 2013 itu, ada 63

perialanan dinas keluar daer-
aft dun keluar negeri. Tadi se-

kwan iuga bawa dataj' terang dia.

Diakui, liasus ini berawal dari hasil

audit BPK RI yang menemtlkan
adanya selisih antara manifest
peneibangan dengan harga tiket'

Selisihnya mencaPai RP 266 juta,

dari anggaran Perjalanan dinas

belasarr miliar dalam setahun.
"Salah satu modusnYa selisih

manifest Penerbangan dan
harga tiket. TaPi, masih Perlu

kami diskusikan lag, termasuk
dengan BPKP untqk kdnsulta-
si," terang dua.

Kasiintel Kejari DenPasar $nhrir
Saeirdikonfimasi kemarin mem-
be"n#katt pemanggilan kedua
Rai Suta. Kata dia, keterangan
tambahan dad Rai Suta diPerlu-
kan sebab dalam Pemanggilan
pertama masihkurang.' "Waktu itu (Pemanggilan
pertama) break karena sekwan
kelelahan juga. Maka dilanjut-
kan hari inii' terang SYahrir'

Syahrir mengatakan, dengan
kedatangan kemarin, maka ket-
erangan setvvan dianggap cukup.
Walau demikian, penyelidikan ini
terus berjalan sebab, keterangan
selcnran ada yang belum sinlrron
dengan pejabat di bawahnya.

"Maka kami akan memanggil
bendahara setwan Nyoman
Astina lagi lumat nanti (19/6).
Karena keterangan sekwan
dengan bendahara masih ada
yang beda, maka perlu disink-
ronkani' j elasnya. (yor/han)
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LPI Gabeng, Dewan
AdiliDishub Badung

MANGUPURA - Komisi II
DPRD Badung akhimYa turun
tangan menindaklanjuti banYak-

nya-mati lamPu Penerangan ialan
(tPI) ydng mati. Dewan menga-

dili Kepala Dinas Perhubungan
fornunitcasi dan Informatika (D-
shubkominfo) IGbuPatenBadung
Wavan Weda Dharmaja- Komisi II
meininta penjelasan banYak LFI
mati dalam lqlrun waktu lama,
setahun lebih. Tidak hanYa LPI

solar cell di Ialan BYPass Nguratl
Rai Ituta - Nusa Dua taPi jWa LPI

yangadamasukdiPe*amPurgn
sertaobjekwisata
"fami minta agar Permasala-

han LPI ini bisa teraiasi. Masak
Badung yang kaYa ini mengurus
lampu saia tidak bisa," ucaP
anggota Xomisi II Made WUqVa

temarin (rolo). Politisiyang alc-
ab dipanggil Yonda ini meminta
lampu yang rusak diadakan
peremajaan. KttususnYa lamPu
yang berada menuju objekwisa-
ta di Badung Selatan. Menurut
\{ijaya banyaknYa lamPu rusak
membuat masYarakat bertan-
ya-tanya. "Terus terang, kami
vane di masvarakat ini Yang tems
ititrulanl pertanyaan Iadi; kami'
minta agar masalah lamPu ini
diselesaikani' tegas bendesa adat

Taniung Benoa ini.
Sermeitara itu, KePala Dishub-

kominfo Badung I WaYan Weda
Dharmaia tidak membantah jika

banyak l-ampu Yang rusak Weda
menmku LPJ di daerah Badung
Selatin lebih cePat Padam dari
Badung utara Hal itu karena naik
turunnya daya listrik di daerah
tersebut. "Yang jelas umur LPI
di Badung Selatan memang
lebih pendek TtangnYa (lim€kan
korosii' papamya.

Dijelaskan Weda, LPJ di Ba-
dung jumlahnYa lebih dari f3
ribu, persisnya 13'131 titikYang
tersebar di 6 kecamatan di Ba-
dung. Tapi sebagian besar LPJ

uzurkarena diPasang sebelum
tahun 2000. Menurut Weda,
LPf yang diPasang mestinya
berdisarkan standar Yang di-
syaratkan PLN dan Peraturan
ESDM, yahri umur samPai 15

tahun. Namun karena umur
yang lawas, sehingga banYak
LPI paaam. 'Ada Yang sejak
pertama kali diPasang sebelum
iahun 2000 samPai sekarang
belum pemah ada Peremajaan,
malah masih menggunakan
lampu lama. Tak heran bila
kading lampunYa sering matij'
jelasWeda. (san/han)


