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Berkas 14 ,/

Tersangka
KorupsiNgadat

DESIPASAR - Dugaan kasus korupsi per-
jalanan dinas di Gianyar membuat geger.
Bahkan, kasus ini juga dengan tersangka
terbanyak Ada 23 tersangka. Yang sudah
siap tahap dua L4alah 14 tersangka.

Penyidik Polda Bali sudah membatr.a
pengantar tahap dua Senin lalu (I2lUt).
Namun, pihak penyidik menunda pada

.Selasa lalu (13/10). Tapi, menurut Ka-
sipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan,
saat dikonfumasi Selasa lalu (tglrO) tahap
dua tidak ada kabar alias mangkrak.

"Seninditund4 Selasabelumadakepastian.
Kalau Rabu (kemarin) tanggal merah. lui
belum jelas kapan akan dilalsanakan tah:p
duaj' ungkapryra. Menurutry4 setelah libur';r n
atau sekalianminggu depan. "Kamitidaktrisa
pastikan, penyidik yang dominan berperan
jika urusan tahap duaj' ungkapnya s
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Dalam kasus ini ada 14 tersangka
yang akan siap dilimpahkan tahap dua.
Ifemudian ada 9 tersangka lagi yang
sfdah ditetapkan. "Memang yang akan
dilimpahkan adalah l4 tersangka. Tapi,
aila lagi tersangka dengan jumlah 9 orang'
irJrbuh Ashari sebelumnya.
Dia juga mengatakan, tim jaksa yang

zudah ditunjuk adalah Gede Arthana, Hari
Sirtopo, dan funaedi Tandi.

Acarake Depok,

Ialanke Thailand
Sambungan dari hal 21

Dari keterangan Sutopo menyebutkan
nama - nama, 14 tersangka itu adalah
Dewa Made Putra dengan jabatan sek-
retaris camat Tampaksiring, Ketut Ritama,
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Kecamatan Ubud, Sang Ayu Made Ika
Kencana Dewi, staf camat Tampaksiring,
Ni Ketut luniantari, staf Dinas Perhubun-
gan, I Ketut Puja, staf camat Tegallalang, I
Made Darmaja, staf Camat Gianyar,
Komang Yastara, staf Camat Gianyar, I
Made Wirawan PNS pemkab, I Nyoman
Sulandra, staf camat_Ubud, Ni Wayan

Suciasih, PNS Pemkab Gianyar, Ni Ketut
Suniawati, staf Bagian Hukum Pemkab Gi-
anyaq, Ni Made Ayu Purniasih staf Pemkab
Gianyar, AA Istri Agung Yunariawati, PNS
camat Gianyar, dan I Made Suparta PNS

'1as Pendapatan Gianyar.

5);ys ini berawal dari perjalanan dinas
i"l'jrllam SPPD menyebutkan para tbr-
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nan pos pengawas itu memang
mengtrndang pertanyaan warga
yang sering melancong ke Pan-
tai Umeanyar. Selama ini mas-
yarakat menduga pembangunan
pos itu dilakukan swadaya oleh
pokmaswas di desa setempat.
Namun belakangan pemba-
ngunan itu diketahui melalui
dana hiba| "Tapi aparat dinas
dan prajuru sampai tidak tahu.
Ini kan aneh I(ami juga baru-ba-
ru ini tahu, setelah dipelaspas.
Katanya malah mau diresmi-
kan. Ini prosesnya. bagaimana
sebenamya?" ujar warga yang
minta namanya ak dikorankan
itu. Kepala Dinas Perikanan dan
Kelautan (Diskanla) Buleleng I.Jy-

J omanSutrisnayangdikonfirrnasi

Rabu ( lal 10) kemarin, mengakui
Diskanla pada tahun ini member-
ikan hibah pengadaan pos penga-
wasan kepada dua Poknaswas.
Selain Pokmaswas Umeanyar,
hibah juga diberikan kepada
Pokmaswas Tejakul4, dengan
nominal yang sama, yakni Rp
192,5 juta. Sutrisna menyatakan

pemberian dana hibah itu sudah
melalui proses sebagaimana mes-
tinya. "Proposal yang diajukan itu
sudah diketahui desa dinas dan
adat. Beberapa kali rapat mereka
hadir kak. Malah dari dinas dan
adat yang mengusulkan lokasi
yang ideal. Saya sendiri yang
pimpin rapanrya dan nonrlennya

adal' tegas Sutrisna.Priayang juga
. Kelian Desa Pahaman Buleleng
iru'menjamin instansinya terus
menjalankan proyek dan meny-
alurkan dana dengan tanspar-
an. Proyek-proyek penunjukan
lang;sturg juga informasinya telah
diteruskan melalui websiteproyek
pemerintah. (eps/gup)

[Iibah Balai Kelompok
Dipertanyakan'

SINGARAIA - Hibah pen- i

gadaan pos pengawasan bagi
Kelompok Masyarakat Swa-
karsa Pengamanan Sumber-
daya Kelautan (Pokmaswas)
Umeanyal dip ertanyakan war-
ga setempat, Warga menuding
pengajuan hibah itu tak melalui
proses di tingkat desa, dan tanpa
sepengetahuan aparat desa
serta desa pakrarnan.

Dari informasi yang dihimpun,
pembangunan pos p,engawasan
itu,melalui mekanisme pgnun-
jukan langsung. Proyek senilai Rp
192,5 juta itu diumuml<an pada
29 Ianuari 2015 silam. Proyek
dihimya mulai dikerjakan iru-
Iu22Mei 2015. Sdah seorang
warga mengatakan, pembangu-
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INIU.K WARGA: Masyarakat Desa pakraman Sanqstt
Dauh Yeh akhirnya bisi mengetola;;; d;;;:il'.

SINGARAIA - Perjuangan mas-
ydrakat di Dtba trahaman Sangslt
Dauh Yeh yang berharap penge-
lolaan Pasar Sangsit diserahkan
kepada adat, berbuah manis. pe-
merintah Kabupaten Buleleng
akhirnya melepas aset Pasar Sangsit
dan akan menyerahkannya kepada
Desa Pakraman Sangsit Dauh yeh,
pada 2 November mendatang.

Persetujuan perlepasan aset pasar
Sangsit itu telah disetujui Bupari
Buleleng. Persetujuan iru dituang-
kan melalui SuratKeputusan Bupati
Buleleng nom or 539 / 677 / HK/ 20t s
tentang penetapan Desa Pakraman
Sangsit Dauh Yeh sebagai pengelola
Pasar Sangsit.

Terbitnya SK dari Bupati Buleleng
ittrpun membawa angin segarbagi
masyarakat di Desa Sangsit. Betapa
tidak, masyarakat melalui desa pa-
kraman, telah mengaiukan permo-
honan pengelolaan Pasar Sangsit
sejka 23 Maret lalu. Permohonan
itu diajukan secara resmi melalui
surat nomor 009/DP.SDY/III / 2015.

Kabag Ekonomi dan Pembangu-
nan (Ekbang) Setda BulelengKerut
Suparto mengatakan, pelimpahan
kewenangan pengelolaan itu me-
mang telah disepakati. Saat ini pe-
merintah dengan desa pakraman,
hanya tinggal menyepakati bentuk
perjanjian pengelolaan, melalui
nota kesepahaman yang harus

hasan-pembahasan yang
kan, pemerintah denga
pakraman sepakat mengalihkan
kewenangan pengelolaan, dari
semula dikelola Perusahaan Daer-
ah (PD) Pasar Buleleng, kepada
Desa Pakraman SangsitDauh yeh.
Selain itu, aset pasar senilai Rp
1,2 miliar juga akan diserahkan
kepada desa pakraman.

"Pasar Sangsit itu, tanahnya me-
mang milik desa pakraman. Den-
ggn pengalihan ini, nantinya mas-
alah pengelolaan, rehab, renovasi,
menjadi kewajiban desa pakra-
man," jelas Suparto. (eps/gup)

Menurut
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