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Men[rut kabar dari lingkun-
gan nlasyarakat, Putra Kicen
tersebut telah membaYar uang
ganti lugi kerugian negara se-

besar Rp 200 juta. Uang ganti
rugi tdrsebut telah diserahkan

dibelokkan ke Pemalsuan tan-
da-tangap, jadi kena sedikit
(hukuman) diai' jelasnYa.

- Seperti diketahui sebelum-
nva, Krisnia ini memalsukan
surat permohonan bansos ke

DPRD Klungkung' Krisnia di-
duga memalsukan tanda-tan-
gan ketua Panitia Pembangu-
nan dan tanda-tangan Per-
bekel desa setempat' Setelah
berkasnya lengkaP, Krisnia Pun
mendapatkan dana bansos
melalui perPanjangan aYahnYa

' Kicen Adnyana.
Mengenai kabar miring

tersebut, Kasat Reskrim Polres
Klunglo.rng AKP Wastu Andri
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In sosial-(bahsoP) Yangin sosial 

^(bafrsof 
)an sosial (ba[soP) Yang

rnenyertit putra AfrSg{ta n nru
Klungkung Kic{n .A{dnYana,

vakni lGisnia Adi$utr{, melem-
pem. Lambannyq Perlanganan
kasus yang dikenPl d$ngan se-

butan Bansos Kirtnidi semPat
menimbulkan k{bar iniring di
kalangan mas'
berembus jika
KalalIH,drl rrraoy <f s^tr'

berembus iika lfrsu{ koruPsi
itu sengaia dibeldkkaP sehing-
ga m"iliai kas$ Pqmalsuan

Prdvitno menamPikhYa' Dia
mdngaku Unit TiPikor Poltes
Klungkung Yang menanganl
kasuJ itu masih menantikan
pelkembangan dari Badan
it"nqu*ututt Keuaqgan dan
Pe4n"bangunan (BPXf) Rl Per-

wakilanBali. I

"*asus masih di au{it nltcl
uiar Andri, dihubungi kemarin'
Dia menielaskan, audit telah
aiflmUn setelah Pihak BPKP

menYerujui Penglrirungan ker-

ugian negara terhadaP kasus

teisebut. DitanYa samPai kaPan

melakukan audit' "ShYa tidak
talp, tunggu sajai' jelasnYa'

Tbrkait kasus Bansos Kicen

ini, penyidik Polres telah me-
manggil beberapa orang Pent-
ing di lingkungan Pemkab
Klungkung. DiantaranYa me-
manesil Plt Sekda Klungkung
vani[ini iadi KePala InsPek-
ioral ts Sudarsana, Sekda
Klunskung Gede Winastra'
Bahkin, terakhir, PenYidik juga

memanggil Anggota DPRD Ki-
cen Adnyana selaku PenYalur
bansos itu. Sedangkan, Krisnia
sebelumnva telati bolak-balik
dipanggii PenYidik. Karena
kasusnva masih Perhitungan
BPKR maka Krisnia samPai
saatini masih berstatus sebagai

saksi. (dra/gup)

bayar lkerugian negara' tentu
t+ iil Pengakuan dosa dari
yang feitasusi ujar sumber
yang {ekat dengan Par,a_Prja-
bat ieisebut, kemarin (19 I 7).

diU6l*t<an dari koruPsi men-

Dia $un curiga, dengan lam-
bannya penahganan kasus
ini p{rlahan kasusnYa akan

jadi
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a Dinas Pendidikan, Pemuda dan

ra) Badung, Ketut Widia AtSu T:1Ct
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lui"uftu" dana komite itu kePada

.^:!. *^^+i
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Utiu ai SMAN/SMKN seusai den-

a, memang masih boleh memungut
itu rasional dan pertanggungjawa-

u ada penYimpangan Penggu-naan
boleh untuk PengaduannYa, kalau
i di dinas kami siaP untuk mediasi,
:baeainva, " terangnya. (dwi/rid)
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gaan korqPsi dana Perjal{nan
dinas (peisin) DPRD Kota Pen-
pasarltenls digbber Kejari IDen-

basar.lsetfiruh wakil rakyat kota
be.rnasar ltu pun kini menunggu
gilirin diperfua jaksa PenYidik'
ini lantaran semua Pihak Yang
terlibqt dalam agenda Perdin P0 
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akan diperiksa.Nama IG Rai $uta'
sekregris flewan (selaran) * 
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Sampai
semuanya
diperiksa.
Mungkin

separo anggo-
tadewanYang

sekara4gl'
Syahrir Sagir

Kasi Intel Keiari
Denpasar

Setiapkunker
sayatinggal
tefqrakunci
kamarhotel.
AnggarannYa
berapasaya
tidaktahui'

AA Susruta
Frdhi Dernokat

DPRD koa Denpasar

Demokrat), I Putu Oka
Mahendra (anggota
DPRD Kota Denpasar
Fraksi Golkar), I Nyoman
Tamayasa (anggota DPBD
Kota Denpasar Fraksi
Hanura), I Made Kayun
Travel Daksina) serta Gede
(manajer marketing Bali Travel
Sementara dua orang yang tidak datang,
adalah lB Putu Sudhayantana (travel Sunda
Duta) dan Kadek Agus Arya Wbawa (arEgota
DPRD Kota Denpasar Fraksi PDIP)

Yang Diperiksa
sekretaris dewan

: tG Rai Suta,
Kota Denpasar,

AA Susruta (Fraksi Demokrat

Nyoman Juana,
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kwan juga bakaljadi tersangka.
Menurut Syahrir, potensi

tersangka juga bisa terjadi pi-
hak lain. Tak terkecuali pihak
travel yang digunakan selama
kunjungan kerja. Sementara
ini, pemeriksaan travel masih
sebatas pengumpulan data
adanya indikasi mark-up tiket
perjalanan dinas. "Nah, indika-
si mark up t:ket ini kenapa bisa

Syahrir menyebut materinya
tidak jauh beda dengan ang-
gota dewan lainyang diperiksa
sebelumnya. Yalcri melengkapi
pemeriksaan sebelumnya.
Syahrir kembali menegaskan,
semua anggota dewan yarrg
terlibat perdin 2013 algn pi-
panggil dan diperiksa. I I

Sampai kapan pemeriksaan
anggota dewan? "Sampai
semuanya diperiksa. Mungkin
separo anggota dewan yang
sekarangj' tukasnya.

Dikonflrmasi usai diperiksa,
Susruta mengatakan, pemer-
iksaan dirinya melengkapi
pemetiksaan sebelumnya.
Politisi Demokrat itu mengaku
memtlerikan keterangan dan
data yang diperlukan penyidik.
'Amplop waktu saya perjala-

nan dinasjuga saya tunjukkan.
Saya tidak ada beban, karena
saya merasa tidak bersalah. Ka-
lau pun dinyatakan bersalah,
saya siapi' terang Susruta.

Vokalis DPRD Denpasar itu
menambahkan, selama kun-
jungan kerja dewan sudah ter-
,ima beres. Mulai transportasi
hingga hotel tempat menginap.
"Setiap kunker saya tinggal
,terima kunci kamar hotel. An-
jggarannya berapa saya tidak
tahui' terangnya.

Sehari sebelumnya, Kejari
juga telah memeriksa tiga
orirnganggota dewan, dan dua
orang dari Bali Travel Daksina.
Data yang didapat Jawa Pos
Radar BaJi, sejatinya yang di-
,iadwalkan diperiksa sebanyak
tujuh orang.
i Namun, dua oran$tidakhad-
in Mereka berlima yang hadir
di Kejari Denpasar adalah Ke-
tut Nuada (anggota DPRD Kota
Denpasar Fraksi Demolcat), I
Putu Oka Mahendra (anggota
DPRD Kota Denpasar Fraksi
Golkar), I Nyoman Tamayasa
(anggota DPRD Kota Denpasar
FraksiHanura), I Made Kayun
(direktur Bali Tr,avel Dak-
sina) serta Gede Sutiawan
(manajer marketing Bali
Travel Daksina). Sementara
dua orang yang tidak datang,
adalah IB Putu Sudhayanta-
na (travel Sunda Duta) dan
Kadek Agus Arya Wibawa
(anggota DPRD Kota Den-
pasar f raksi PDIP).(san/pit)
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Kota Denpasar yang sebelum- | pasfr fokus terhadap k
nya disebut-sebut bakal dia- | negpra anggaranperdir
mankan, kemarin (19/7) juga I Kdsiintel Kejari De:
telah diperiksa penyidik Kejari I Sya[rrir Sagir saat di
Denpasiti lma$i meinbenarkan

Rai Suta tidak sendiri. Selain lKej{ri melanjutkan pr
Rai Suta, dua anggota de- lsaa{rperkaraperdin.Pr
wan AA Susruta Ngurah Putra lganlsekwan Rai Suta di
(Fraksi Demokrat) dan Ketut lsebNgai saksi juga tak
Arya Saputra (mantan anggo- ltah.J "Sekwan diperiks
ta dewan Fraksi Demokrat) lnart'remangposisinyar
juga diperiksa. Salah satu staf lata$an aparatur sipiJ
Rai Suta juga ikut diperiksa. ra dan pengguna an n

RD
Ler-

sa sebagai mantan ajudan iksa]an selo,van paling amai'
almarhum Ketua DPRD Kota terafrg Syahrir.

di antara empat orang yang per{n sekwan dalam

Nyoman fuana. juana diperik- Deripasar. Wajar jika

Denpasaryakni agendaperdin'pemeriksaan

diperiksa, Rai Suta diperiksa jperj[lanan dinas. Seba
paling lama. Yakni lebih dari liabattinggidisekretaria
tiga jam. Sementara Susruta lKotg Denpasar, hampir
danAryaSaputramasing-mas- lang!aran yang digu
ing satu jam. laksa penyidik latas izin serta pengel
mencecar Rai Suta lebih dari lSehrVan. "Kalau sekwa
20 pertanyaan.Inti dari pemer- ltan4a tangan, danan'
iksaan Rai Suta adalah, sekwan itidak bisa cair," tandasr
sebagai pejabat pengguna Befarti ada kemunl
anggaran dinilai sebagai pihak lselcviran jaditersangka? I
palingmengetahuialirandana lbegi[u,Syahrtmenyebr
sertamekanisme kunjungan lbisal berandai-andai.
kerja anggota dewan ke luar ltap{n te_rsangka tergi
daerah. lperrieri(saan pihak t
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