
Sub Bagian Humas Hah Tata Usa

'i 9 r'tr J13, l. I l

ti:.sr**t"'irl Ba[ fl Pust/.1 ,ilt #r.I:,J,.

T'{l;,,+f
-|g#.^

a BFK Rl Frenwa[<ilan Pr"ovinsi Bali

ipanisasi Karanga$e*n

intpro Ditahanl
.rangasem dipastikan berlanjut.
lana yakni Wayan.\rtrawa, LB
Polda Bali pada Kamis (2117) ke-

lh.
h empat orang yang diajukan ke proses
'i..L^- -^i,'-l^L +^-^^--t-.- a ^-:l^----akan sejumlah tersangkil.,Aspidsus

ang didampingi Kasipenl.um Humas
$/an menyatakan tersanlqka adalah
i Karangasem. Dia telah mcrugikan

;gu perkembangan. Inform,asi lzrinnya,
men_vusul adalah seorang l)erempuan
Pidsus Kejati Bali yang-*,"r"ii-u
belum lama ini mengatairan herkas
da Bali masih berusaha melengkapi
rudian kasus dengan tersangka Nv

'at tersiar bahwa petunjuk jakga cukup
karena status Nv saat itu birkanlali
n sebagai konsultan pengau'as. Dalam

n jaksa. semuanya berk,:simprtrlan
rn keuangan negara dibebankan

un di akhir persidangan. hakirn ber-
.ingga saat ini dari tiga terdakwa vang
,bankan mengganti kerugian o"gatui
an di Pengadilan Tipikor Denpasar.

rat yang berbeda pula. Bc,gitu juga
penuntut. Yangjelas, sudah ada tiga
nis dalam perkara ini. yakni Wayan
rak Pemkab Karangasem) darr Imam

ng mesti mengembalikan kemgian
ak PT Adhi Karya. sehingga Arniwa

I

l

,l
I

,,jir{til.,i;.

W

Kejati Bali Polin O. Sita

kapan
masih

yang
ial Nv. Jaksa

i berkas
P19. Penyrdik
: jaksa untuk

Kaqus Korupsi
,il^| Pl' Fullfan t

I

Qenpasar (Bali Post)
I Kasus korupsi pipar

Sbteldh menghukum ti
Qka dpnlmam Wijaya f
niarirl kembali melimpa
Gejati) Bali. Walau tic
Pblda Bali, tersangka J

pimpihan proyek (piml
Kerobpkan oleh Kejati J

Dalam kasus ini, sud
dan masih

Kejati Bali Aehari
pimpi{an pmfbk piprmpulan proFK plparu
keuan$an negara Rp 3,7
Kerobokan selama 20 hr

iliar. "Tersangka kamitahran di Lapas
ke depan," jelasnya.
r latrnya akan dilimpahkan? r\spidsus
;gu perkembangan. Inform,asi lzrinnya,

lainnya.
uhi kepolisia

mun. dia diiadi
ini, hingga saat i kerugian negara Rp 3,7miliar belum

pada na. Sehingga keurgian negara belum
balian.

umnyadalam
lian

i Karya. Na
berbeda. Malah.
tak satu pun di
dalam persi

perkara ini dengan terdakwa ber-
punyal pe

n
a yang sudah
I.B. Made Oka

pihak
)emkab Karangasem) darr Imam
atau bos PT Adhi Karl'a. Dalam

jak$a, kompak
r negara adalah
tidak dibeba n un{uk mengembalikan ke,rugian

Wijaya
tuntuta

duo]

1"cl.ra.

ada

yang

Edisi : 'f Unna{. X2-

Hal : -l



Sub Bagian

f 

tu*" uuu

fost

Hr*u, 
f" a BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

psi Perdin DPRD Denpasar

Setelah

i Adhyaksa yakni
menahan ter-

nya adalah Kejak-
Erna Nor-
nan Dinas

k sebelumnya
ng tersangka
rtan (PPTK) I

i kuasa hukum-
rt Rinata. Informasi
idik, tersangka yang

media yang
a dari
ngkan
Yakni,

uang korupsi perdin?
naik ke mobil tah-

"saya
ti itu."

n
Dijawab

tidak

s atu
ngka,

menda-
pid-

ng
staf
.riat

hanya

ian nya,
dari

ny
bal
rtw
Pa

ha
di

angan
tersan
rompi,
"Taha

Sekretariat l)ewan
tahun 2013.

di Kejari Den-
kemarin, begitu
rri lantai dua ru-

us Kejari Denpasar,
sudah dipakaikan
3e yang bertuliskan
Kejaksaan". Saat

pensiun ini
f administrasi

I
rUl
lls

k
X
h
s

K4r,ls Koru

Tersa4gka

- 
kd.Lap s Kerobokan

|-l

TK Dijebloskan

dijepret beberapa fotografer,
dia berusaha menutup wa-
jahnya dengan menggunakan
tas. Walau menunduk dan

mengatakan r

yakni Pejabar
Gusti Made P

Denpasar
Sehari me

Jumat (2217')
sangka kasus
saan Negeri (.

mawati
(Perdin) D

malam kemari
dijebloskan ke L
kan. Syahrir
IntelKejari
narkan

oleh
saan.
nahanan,
dipanggil
oleh penvi
ke kahtor
P.B. Sudirman

PERDIN-
untuh dititiphan
hasus dugaan

ngka-
(2U7)
n

a,sar menggiring tersongha I I
r,ls (2 U7) hemarin. Tereangha ,

t:,erd,in) anssota DPRD Kyto



Pr^ovinsi BaliBPK Rl Perwakilelata UsasHahTSub Bagian Hum

' 1 g rlt ltr7 .{

il'r'r'*0.- u a
$:tb.fjj'd BaI'- -iql,'Lr}.'

a

os.[

IY.tt bU"GfuAI
I

ftrerlcatat, tidak pernr Db.rpasu". Pun saat ditanya
kerugian negara, menurutrusdn dengan uang.

yang terkait dengz
perjalanan dinas :
DPRD." kata Rinata.

uang
lgota

1 soal
bagai
rurttt
r ada
koru-
ggota
rp dia

{asi,"
l

Kerugran negara, menurut
Rinata, kerugiannya tidak
sampai Rp 1 miliar,

Dalam kasus ini. .selain
Pfrn saat disinggr

uang yang diklaim
kerr,igian negara. n
Rin{ta, kliennya tir
menikmati uang has
psi lerjalanan dinas
DPRp Denpasar itu. '
han1,1a petugas admir

prhaktrauel, juga sudah diper-
i-ksa pejabat penting. Ada yang
menjabat Sekwan. ada pula
anggota DPRD Kota Denpasar
yang aktif. Dari data. penyidik,
yang sudah dipen-ksa antara
lain Ketut Nuada, I Putu Oka
Mahendra, I Nyoman Tamaya-
sa, Kadek Agus Aryzr Wibawa.
Pihak lain ada I l\fatle Kavun.
Gede Sutiawan. I.B. .Putu Sud-
hayantana dan bebelapa saksi
iainnya. (kmb37)

katafya.
D4ri informasi

$angldia dapat, Rinatf
{ata}an seharusnyf
lert{nggung jawab 

I

!asu$ ini bagian keuarJ
p.fRP Kota Dgnpasar, I

di

klienfya tidalipirnah
gang uang tersebut.

jawab

2_

Edisi

Hal

: ),^^^df I


