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WTP y.jng sudah dicapai oleh
pemerirf tah," ujarnya.

Medgangga,pi hal itu,
Direkt{r Utama (Dirut) PD
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Di sisi lain, Satwikayadnya
menjelaskan, tahun 2015, tar-
get setoran keuntungan yang
dibebankan Rp 385 juta. Dari
targgt itu, hingga akhir tahun
2015 lalu, pihaknya berhasil
merealisasikan keuntungan
melebihi target yakni Rp 443
juta. Keberhasifan 6slselis2si-
kan keuntungan di atas target,
tidak lepas dari kerja keras ja-
jaran direksi dalam mengelola
belasan pasar tradisional di
Buleleng. Bahkan, target ke-
untrurgan itu berhasil dikum-
pulkan meski perusahaan
harus melepas pengelolaan
pasar tradisional kepada desa
pakraman.. Ini seperti peny-
erahan pengelolaan Pasar Desa
Sangsit Kecamatan Sawah,
kepada desa pakraman setem-
pat. "Saya sampaikan semua
pendapatan 2015 lalu sudah
legal dan tinggal menunggu
waktu penyetoran. Dan kalau
dari target yang dibebankan
kepada kita keuntungan peru-
sahaan 2015 lalu di atas target
dan bagi kami ini sebagai buah
kerja keras direksi dan dukun-
gan masyarakat pedagang,"
tr:gasnya. (knb38)
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alam perjalanan di-
dilakukan Sekwan

lenpasar dan

tersangka didampingi kuasa
hukumnya, Ketut Rinata. Infor-
masi dari penyidik, tersangka
yang drkabarkan sudah pensiun
ini hanyalah staf administrasi

lr

dinas anggota DPRD Denpasar
itu. Dari informasi dan data
yang dia dapat, Rinata men-
gatakan seharusnya yanp ber-gatakan seharusnya yang ber-gataKan senarusnya yang ber-
tanggung jawab dalam kasus
ini bagian keuangan di D
Kota Denpasar, karena kliet
ini bagian keuangan di DPRD
Kota Denpasar, karena klienlrya
tidak pernah memegang uang
tersebut. Rinata menga

egang uang
rengatakan,

mestinya yang bertanggung
jawab bagian keuangan di Set-
wan Kota Denpasar- Pun saat
ditanya kerugian negara, menu-
rut Rinata, kerugiannya tidak
sampai Rp 1 miliar.

Dalam kasus ini, selairr pihak
trauel, juga sudah diperiksa
pejabat penting. Ada yang men-
jabat Sekwan, ada pula anggota
DPRD Kota Denpasar yang hk-
tif. Dari data penlrdik, yang su-
dah diperiksa antara lain Ketut
Nuada. I Putu Oka Mahendra, I
Nyoman Tamayasa, Kadek Agus
Arya Wibawa. Pihak lain ada I
Made Kayun, Gede Sutiawan,
I.B. Putu Sudhayantana dan be-
berapa saksi lainnya. (kmbd7)
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Kaei Intel dan Humas Keiari
Denpasar Syahrir Sagir m-en-
egaskan akan menyerei seluruh
pihak yang terlibat dalam kasus
ini. Ia jug4 membenarkan akan
ada penleliksaan terhadap ang-
gota DPRD Kota Denpasar
lainnya.
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Karangasem

dan kejerksaan membantah-
nya. "Jika kita berbicara
prosedural, Nopi kan sebagai
pengawas, bupati adalah
satu tingkat sebagai pejabat
di atas KPA (Kuasa Peng-
guna Anggaran). Artikan
saja sendiri," tandas salah
seorang petugas Kejati Bali,
kemarin.

Dalanr kasus ini, memang
Krimsus Polda Bali mengelu-
arkan SP3 untuk tersangka
Gedereg. Namun, pihak ke-
jaksaan malah melihat itu
adalah keputusan yang aneh.
Apalagi, kejaksaan telah me-
nyidangkan dan menerrma
berkasn5'a dari Polda BaIi.
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Kasus Dugaan ( rupsi

Denpasar (Bali Post) -
Kasus dugaan koru

yangmerugikan keua
iar, masih berlanjut. S

sangkamantan Bupat

atas tersangka Pak Ger
belum kami terima hi
saat ini," ujar Kasipen
tutan Aspidsus Kejati
Wayan Suardi, Jumatri

Pip{nisasi

Terny ta Kej atiBelum
Terim qPLqere{eg

I

Sementara urjtuk tersang-
ka Nopiyanti, k{susnya kini
masih digantu4rg di tahap
P-19. "Jadi, untuk Geredeg
informasinya mQmang sudah
SP3. Kalau ters[ngka Nopi,
berkasnya bolakf balik kejak-
saan dan kepolisian." ungkap
jaksa di Kejati Bhli.

Masih menuhut sumber
yang sudah mendrima berkas,
Nopiyanti sebagai konsultan
pengawas .pera+nya sangat
besar. Dia lalai s{at menjabat
gebagai konsultaln pengawab.
Hanya, yang merlgganjal ada-
Iah Nopiyanti tidhk bisa serta
merta diseret ke pengadilan
karena dia ber$atus CPNS

(calon pegawai negeri sipil)
dan penunjukannya sebagai
konsultan pengawas tidak sah.
"Makanya berkasnya masih
bolak-balik sampai sekarang,"
beber sumber tadl.

Saat dimintai konfirmasr
kemarin, Wayian Suardi mem-
benarkan belum menerima
SP3 tersangka Geredeg dalam
kasus pipanisasi Karangasem.
Sementara untuk tersangka
Nopiyanti, Sua rdi mengatakan
pihaknya masih menunggu pe-
nyidik kejaksaan memenuhi
petunjuk keja.ksaan. "Untuk
Nopiyanti mariih tahap P-19,"
tegas jaksa berbadan tambun
ini. (kmb37)
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gan negara hitrgga Rp 3,7 mil-
ltelah menahan Parno Trisno
ran proyek (pippro), ternyata
rti) Bali belurrl menerima SP3
rentian Penyi{ikan) atas ter-
Karangasem $/ayan Geredeg.
:rsebut menjadi misterius kar-
rtah Perjalanalr Dinas) sudah

iu- . kemarin.
P3 Selain Gpredeg, ada nama
eg Nopiyanti fang menjadi ter-
ga sangka dalarn perkara ini.
n- Sempat beredar bahwa duA
lli tersangka ini diselamatkan,
'7) namun lelfidik kepolisian

'Ya. kami di
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