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Sub Bagian Humas danlTata Usaha BPK Rl Perwakilan frovinsi Bali

I Td{kait Status Tersangka Dirut PD Parkir

K{jari Bersurat ke BPIQ

Tpnya Kerugian Negara
audit kerugian negara dalam
kasus ini.

Erna Noormanowati men-
gatakan, setelah pengumuman
tersangka untuk Nyoman Gde
Sudiantara yang dilakukan
Ikjari Denpasar sebelumnya,
Imanuel Zebua, ternyata dalam
berkas belum ada perhitungan
kerugian negara dari BPKP
Wilayah Bali. Padahal, menurut
Erna, dengan adanya perhi-

knambung ke Hal-15 Kolom 1

Kajari Bersuf{t ke BPKB Tanya Kerugian Negara
pihak yan[ berwenang menghi-
tung kenrfian negara. Ditanya
apakah pdnetapan tersangka
Dirut PD Parkir lemah dan akan
dihentikafi [SP3] Erna langsung
metnbantf hnya. " Makanya, kita
minta hasfl audil Nanti apa ada
kerugian $egara htau tidak kan
ditentukaF oleh BPKP sebagai
pihak yang berwenan&" tegas
mantan AspidsUs Kejaksaan
Tinggu (Kejati) Bali ini.

Pertetapan status tersangka
Dirut PD Far*ir Denpasar,
Nyoman Qede Sudiantara alias
Punglik, afas dugaan korupsi Rp
11 miliar $ebelumnya diu-
mumkan lrnanuel Zebua seusai
serahterirlra jabatan IGjari Den-

pasar kepada Erna Normawati
Widodo Putri di Kantor Kejati
Bali, lalan Letda Tantular Niti
Mandala Denpasar, 20 funi 2016
lalu. Menurut Zebua, penetapan
tersangka Dirut PDParkir Den-
pasar dilakukan setelah penyidik
kejaksaan pelakukan penyelidi-
kan selamd setahun lebih.

Zebua menegaskan, selain
pengelolaan keuangan PD Parkir
Denpasar tphun 2014, penem-
patan uang asuransi sebesar Rp
500 juta per tahun juga diduga
bermasalah, karena dikelola oleh . -'j-
Koperasi PD Parkir. Dari perhi-
tungan pertyidik penempatan
uang asuransi ini telah dilaku-
kan sejak 9 tahun silam. "Kalau

dih-itung per tahunnya ada Rp
500 juta, berarti sampai saat ini
a{a kerugian negara sekitar Rp
4,5 miliar dalam penempatan
asuransi tersebut," tegas Zebua
kala itu.

_ Sedangkan Kasi Intel Kejari
Denpasar, Syahrir Sagir, men-
gahkan clalam kasus PD Parkir
Denpasar ini kerugian negara
be rdasarkan perh-i tunga-n pe-
nyidik kejaksaan hanyi Rp' t t
miliar. Rinciannya, Ri 6.5'mil-
iar kerugian dari pengelolaan
dana PD Parkir tahun 2014 dan
Rp 4,5 miliar dari penempatan
uang asuransi sejak 9 tahun
lalu yang julahnya Rp 500 juta
per tahun. 6 rez

tungan kerugian neg
BPKP, otomatis akan
alat bukti yang ada
erangan alat bukti
dan alat bukti sural

"Minimal
dua alat bukti. fadi,
pegang dua alat bukti
im, kenapa harus disir
Kan peluangnya I

Padahal, kita kan
dalam persidangan," th
saat ditemui di Kantor
Denpasar, Selasa (72 / 7 )

untuk itulah, Erna
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Putri, jtstru bersuratke Badan
Peperi[<sa Keuangan dan Pem-
bairgu4an (BPKP) Wilayah Bali
uniuk segera mengirim hqsil

jari Denpasar sudah
pada BPKPWilayah


