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DENPASAR - Hasil ekspose kasus pen_ |

g1d.a-a_n piRa, mesin aun tui4,nyu fJuPDAM Karangasem disebur tiiut'oJ"

Kejati Bali awalnya
iki kasus pengadaan

sudah melakukan beberapa
I pemenksaan terhadap

mesin.
penyelidikan, sebenarn-

oan pegawai pDAMunsur.korupsinya. Meski begitu bukan
qelaTr kasus di lembaga tersebut berhen_
lt.. sebab, Kejati Bali justru menemukan
llanyloygaan korupsi pada pengadaan
lanan. bahkan, penyidik sebenarnya su_
cah brsa menetapkan tersangka. Nimun,
karena prosedurnya harus dimulai daripenyelidikan, Kejati Bali memulainva
ctengan menerbitkan Sprinlit (surat per_
intah penyelidikan).intah penyelidikan).

Informasi yang dirangkurn koran ini
menyebutkan, sebenarnya untuk kasus .pengadaan lahan sudah hiauta-i t"ti[u I
mengusut pipa dan mesin. Nar4un, untuk f]administrasi, ketika yang aitemutan aJa Upenyrmpangan adalah pengad4an lahan, -d'l
qr# 

f, ;ix' I ilii xTi,i :fi1 toi 
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> Baca Sudah... ftatsl .\

I(ejati tetap,Memrfl ai dari Pqnyelidikan
r suDAH... I

Smbungan darihalg

-r

Mernangkalau m{u gamblang lasUs iJil {#
benarnya su dah. bif a I angsrrn g perrf,irt ilf ,l$
| .anlaran sudah layf k menetairkzu' iers.l re
ka ulrtrrk pengadafn Iaharr," rrjar surr{rJ
korarr ini di Kejati tlalikemarin (f Sf rr).il

Narnur.r, mekarr[srnenya nresti tcIa1
penyelidikan. Lant{ran proscs nval adif1
mengusut pipa darl mesin. Iika yang difrrd

diarr hasiIriya nanti pengad{an laFran.,,Bam
rraik rranr i ft e penyidikan," ilnbu hnva.

Dikorrfir'lrrasi ke salah qatu jpksa yang
rnenarrgaui yailu Raka Ar]imbdwa mem_
benarkarr sudah menerim{ surdt perintah
unttrk penflelidikan kashs pbrieadaan
lahan di IrDAM Karanga{ern. f,Memang
baru beberapa hari ini tim ibksa lnenOapal
tkan suratrryai' urrgkapnyh. "t&mbali te
penyelidikan dului' jelas fuimbawa.

Seperti halnya berita sebelufnnya Kasi penv_
idikan Pidsus l(ejari BaliAkrlal Iiodrat me;_
benarlcan bahwa kasus ini sebenamla sudah
ada tersarr$<a. Hanya saja, secar a mekanisme

kepenyelidifa4 dulu.

iJ<an hasil adalah pepgadaan ranifr, menIrd
tidal< nyambung. A{as korrtlisi ird rerap rl{r
penyclidikannya p{ngadaarr lalran, lisr[,1r

pengusutarkasus frfu
Dijelaskan, kei4ln

up lama melak{l{
di PDAI\I Karar{ga

takangan pengaciiar
dianggap tidak dlWr
Iustrtr kini.yanglrn
l(ompsr pqgq !qr+n!

rbenarnya su<flah cuk-
penyelidikan kasus

em. Bahkan, sudah
ditemukan per{r n melawan hukum
(PMH). Yang a adalah pengadaan
pipa, kemudian rpompadanlain-
lainnya,dan tapatkanPMH. Bahkan

nemanggiltigarekanaupemerilsaanterakf rf

unnrk menggali fg ngan. Namun, be-
pipa dan mesin justru

kan unsur korupsi
ncul adalah du5gaan
aan lahar.r. (art/yes)

ternyata Kejati Bali
tidak ada unsur

korupsi pada

Edisi

Hal

(an dugaan perbuatan
hukum.

ada yang tayaft
angka dalam

lahan tersebut,
tetap memulainya
kan terlebih
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