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DICEGATWARTAWAN:AA
Ptrtu Gede Wbawa dicegat
wartau,an seusai clpedksa
di Keiad Denpasar.

diperiksa antara lain
I Kridek Agus Arya
Wibawa, AA Putu
Gede Wibawa, dan
WayanWarka.

Mereka diperiksa
sekitartigafam. Dari
pulnrl09.00 -I2.3O.
Gede Wibaiva usai
pemeriksaan men-
ga6kan dirinya
dicecar jaksa peny-

idik dengan 54 pertanyaan. Wbawa diperiksa
berbarengan dengan Arya Wibawa dan Warka.
Namun, ketiganva diperiksa dalam ruangan
berbeda dengan jaksa berbeda pula s

) Baca Dewan... Hal 35

20r3
P*ryal+na4 Dinas 3f Kali

t.
kan t{ntang Pejabat Pelaksana
Teknip Kegiatan (PPTK) yang
dijabdt IG Made Patra, yang saat
q" rg-94 ditetapkan tersangka
dan diiahan di tapas Kembokan.

Disifrggung tentang aliran
dana periglanan dinas, Wiba-
wa rr{engaku tidak mengi:-
tahui,l Dia juga membantal
perna! menerima uang saliu
selainlyang sudah ditetapkan.
"Tida{ pemah terima uanglain
selain] uang saku," bantahri-
ya. P{rjalanan dinas dewan

rata-rata 3l kali selama 2013
Dijelaskan Wibawa, anggaran
sekitar Rp 10 - 12 miliar untuk
45 orang anggota dewan.

Selain ketiga anggota dewan,
kejaksaan juga memanggil I
Made Suwitra, Kabag Keuangan
DPRD Kota Denpasar. Namun,
Sulvitra batal diperiksa karena
jaksa sedang ada agenda lain.
Sarnpai saat inisudah ada lima
dewan yang sudah diperiksa.
Di antaranya Nuada (anggota
DPRD Kota Denpasar Fraksi

Demokrat), I Putu Oka Ma-
hendrd (anggota DPRD Kota
Denpasar Fralsi Golkar), I Nyo-
man Thmayasa (anggota DPRD
Kota Denpasar Fraksi Indone-
sia Raya), AA Susruta Ngurah
Pulra dan Ketut Arya Saputra
(anggota Fraksi Demokrat).

Sayangnya, Kasi Intel Kejari
De.npasa4 saat dikonfirmasi
tidak ada jawaban. Beberapa
kall dihubungi lewat telepon
tidak diangkat meski terdengar
nada,sambung aktif. (san/pit)

I

setelAh p4da pang-
ra setupa{ mangkir.

dengan Sel(wan (sek-

)atautidalc Sayaka-
tapi sebatas $ubungan

sebagaf anggota {e$ra$' terans
Wbaru[kemarin(r5l7]
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17 zPej abat teqancam "Ditendang"
DampakPehciutan
0rganisasi
Perangkat Daerah

ini
an ,'

Ini (penciutan) karena
tatlun 16 tentang Organisasi

Daerah (OPD).
Undang-undang bukan
karena Giri Prasta va.

tapi karena perintah PP'

uervcwun l - slu 
^tlvu* 

rz,
orang terancam diluctrti dari
jabatannya di Pemtab Sadune.
lbk hanya ih! par{ pe;dbat i-
elon ini iuga mestilketr angan
segala fasilitas yangmelbkat.

Hal itu dilontarkar BuDatj Ba-
dungNlpman Giri hasri dikon-
fimasi usai Sidang Parfiurana
DPRD Badun& Senin [2Sl7).
KatanyA pelucutan liabalan ter-

perlu kami sampaikan
akan t 'jadi penciutan-pen-

Kami punya eselonclutan,
2A eselon 48 ada 600
lebih. gan adanya OPD

ini, mungkin adayang
172-an ]'ang tidak akan

tahun 2017 disahkan. "Karena
itu belum final, kami belum
bisa sahkan dulu (OpD),"
tandas Giri Prasta.

Di.jelaskan, penciutan pe.ia-

baf dl kabupaten Badurlg itu
b+an l<arena tindakan politis
telapi pihaknya meng\laim
ini katena menerapka{ un-
dang-rUndang yang berf aku.
"lni (penciutan) karen{ Un-
dang-undang, bukan k{rena
Gid PrFstay4, tapi karend per-
intah FP," ielasnya pejabat asal
Desa Pelaga, Petang ini.

Dikatakan, PP 18/2016 me-
merintahkan penciuta4 Sat-
uan Kerja Perangkat d4erah
(SKPD). Misalnya ad:i dua
SlpD akan digabung menjadi
satu SKPD. Maka, salah satu
pilnpi4an SKPD maupun pe-

iabat di bawahnya h"ru, 
"a"yang legawa karena tersingkir.

Meski demikian, ditegaskan,
pimpinan SKPD sebelumnya
akan tetap dibefikan tanggu-
ngjawab hingga berakhirnya
tahun anggaran 2016. "Kami
harus tanggap. Misalnya ada
dua kepala dan satu dinas,
kami akan lakukan penSisian
di bulan Ianuari 2017. Biar
tuntas APBD tahun 2016 ini.
fangan sampai dia tidak mau
bekerja dan me ny'e rahkan
tanggungjawabnya pada yang
baru bertugas. Kamitidak mau
itu," pungkasnya. (dwl/yor)

lsan orang pejabat
imbas dari Peratur-

Dia rnenjelask6n, psngl-
apan I,F l0/2016 itu baru
akan dilflkukan setelah APBD
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