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Nanlun dua orangtidak hada.

Keiari Denpasar r
ing Ketut Nuad

terkait dengan matert Peny-
idikan idksa. Menunrt SYahrir'

untuk pdmilik travel selain Bali
Travel-flaksina, juga diPeriksa
tavel Sunda Duta. Sementara
anggota dewan akan diPerik-
sa semua secara bergantran.
"Nanti semua anggota de-
rvan akan diPeriksa. Pokokrya
semua anggota dewan akan
dipe;iksa. Pemeriksaannya
m;ratori' uiar Syahrir

Disinggung akan ada kemu-
ngkinan tambahan tersangka
selain AP, Syahrir menyebut
ddak menutup kemungkinan
ada tersru'lgka lain, Namun' saat

disinggung dari mana calon ter-

.ungt<onYa, SYal rir malah berke-
lit. "Ker4ungkitran (tersangka
lain) di $ePutaran seketariat
dewan dulu. 'IaPi, semua Pihak
vanq terkait dan ada indikasi
ierlibat bisa iadi tersangka,"
ielasnya diPlomatis.

Tapi, ada kabar AP dijadilan
tumbal, sedangkan semua
anggota dcwan diselamatkan?
Ditanla begitu, SYahrir terlihat
terkeiut. Iaksa asal Surabaya
ini nenegaskan, siapa Pun
bisa jadi. tersangka Yang ikut

dalam pelrdin, lermasuk an-
qeota dekan \ anB meniadi
pilaku larigtung Peidin terse'
but. "Pede (peKraya diri' Red)
banget dia (angSota dewan).
EmJn gnya bayar beraPa ke
kami? Kami masih c Lean Ham'
pir semua anggota dewan ikut
dalam perdin ini, jadi jangan
pede dulu;' tantangnya.
Terkait kerugian negara,

Syah.rir menyebut cutuP besar.
Bahkan, awalnya Penghitun-
gan keiaksPan tidak sampai RP

i miliar t$amun, setelah ada
hasil audi! BPIQ Bali, lomlata

kerusiarl negara membengkak
tiga 6[ [pat daii Penghitungin
aival. "Hasil audit BPI(P sudah

ada, cuma secara resmi bolum'
Peddtungan kerugian kami kecil

tidak sampai I miliar, temyata
setelah diaudit BPKP tiga kali
liDa!" tandas syahrir
iebih laniut SYahrir men-

lelaskah, modus operandl
du gaan koruPsi Perdindengan
cara me-mark uP anggatan
t)erdin tahun 20I3 Yang di-
lnark up adalah an gga ra n

0perasional anggota dewan
selama melakukan Pe4alanan

ke luar kota.'l'erutama angga-
ran untukdket. "Yang jelas ada

selisih anggaran antara bulan
lanuari sampai April. Ada rncrt
llp anggaran," papar penghobi
mobil tua ini.

Yang menarik, selisih dana
tersebut sudah dikentbalikan
ke kas negara. Namun, hal itu
tak membuat proses hukum
berhenti. Syah r membantah
jika k€jaksaan tebang Pilih da-
lam menangani kasus koruPsi
di Denpasar. Dia mengklaim
kasus yang diusur Keiari Den-
pasar murni menindaklanjuti
dari temuan auditBPK. Selama
ini, pengusutan kasus Kejari
Denpasar cukup minim. Ala-
san ini yan! membuat Kejari
I)enpasar semangat menfi8e-
ber kasus yang sudah muncul
ke permukaan.

" Baik Perdin maupun PD
Parkir, semuanya ad a lah
temuan BPK. Kejari tidak ada
titipan kasus, Semua murni
kafena kami ingin ada produk
hukum asli Kejarl Karena se-
lana ini nihil produk hukum
asli hasil penyelidikan Kejari
I )enpqsar;'.tukasnya.(san/dit)

Den-

ran ini, masinS-m4sin$ saksi
diDeriksa bersilirad. Rata rata
te6ih dari satu lamlme{eka di
ruangan tim pemerftsa. Paling
akhir diperika ad4lah I Putu
oka Mahendra.

Kasi Intel Kejari Denpas-
ar, Syahrt Sagir mengqtakan
setlluanya diPeriksa karena

L
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pasar Fraksi (

ia-ayasa (unggota

Sutiawan (manaier marketing
Bali Tmvel Daksina)

Sementara dua orang tidak
datanq, Vakni lB Putu Sud-
havaniana (travel Stndq Duta)
dan Kadek Agus ArYa \A{ibawa
(anggora DPRD Kott t)enPasar
l:raksi PDIP). Parltaud n ko-

syt
a
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PIIIAK DPRD klbta DenDasar tidakakan men-
ghalangi upayaKdaiDenpasar untukmengusur
dugaan korupsi dana perjalanar dinas (perdin).
Anggota Dewan dariFraki Demokat, A.ASus-
ruLakepada \awa Pos Radar Bali. Senb (18/ t')
mengaku rnenyerahkan sepenuhnya kepada
aparat hukum unpuk menyelesaikannyal'Silah-
kan sajat itu sudah kewenangan kejaril' katanya.

Ketua DPRD Kqta Denpasar, I Gusti Ngurah
Gede mengungk{pkan dugaar korupsi N

> Baca Ketua-.- Hal 31

kalau tidak salah pada tallun 20 r 3 iuga," katanya.
Anggaran perdin DPFD Denpasar sendiri

cukup besar. Berdasark{n informasi yang di-
nrmpun Koran lnt, Fela{na setahun anggsran

anggota dewan berangkat minimal dua kali.
Setiap berangkat, anggota dewan mendapat
uang harian sebesar Rp 2,5 juta ditambah uang
representatifRp 500 ribu. Sehingga total sehari
berangkat mendapat Rp 3 iuta. Besaran uang
saku wakil rakyat ini diatur dalam Peraturan
Wali Kota (Perwali) Tahun 2016.

Yang menjadi masalah, seluruh perjalanan
dinas diatur pihal Sehvan. Mulai tiket pesawat
hingga hotel. Dewan sendid ridak tahu anggaran
akomodasi perdin. Unn* tidur biasanya di hotel
bintang lima Sementara pesawat menggunakan
kelas bisnis. Dewan tinggal berangkar, dan tanda
tangan terima uang saku. (ara/dit)
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"Itu kan temuan
upakan kesalahan
diselesaikani jelasr

yang mana? Kan sudah
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kesalahan adminisrrasi.
tahun 2013, yang mer-
fnistrasi, namun sudah


