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Mas Gel P, Tersangk{
DugP rupsiKapal
Kejati Tunggu tidak infin tergesa- gesa' dalarh

meneta$kan tensangka. Terlebih

mengantongi dua nama calon
tersangka dalam kasus dugaan
korupsi pengadaan I I kapal ikan.
Lrformasi ynng diterim4 penyidik
Pidsus masih bakal memeriksa' saksi tambahan, salah satun-
ya Dirjen Tangkap Kementrian
Kelautan dan Perikanan (KKP),

Narmoko Prasmadji.
Terkait pemeriksaan Dirjen

Tangkap KKP, masih menurut
peny'idik tersebut sangat pent-
ing dimintai keterangannya.
Pasalnya KKP menganggarkan
khusus bantuan kapal untuk
nelayan [i Buleleng. Anggaran
yang dikucurkan dari I(KP untuk
membuat tujuh kapal dengan
kapasitas 30 Gross Tonnage
(GT). Data angka itulah yang kini
tengah dikembangkan penyidik

Dalam perkara yang pagu an-
ggaran Rp l0 miliar lebih itu,
sejumlah saksi penting sudah
diperiksa. Di antaranya Kadis
Perikanan dan Kelautan Provinsi
Bali, KPA, rekanan PT Fl Perka-
sa, serta sejumlah sekelomPok
nelalan di Buleleng. (san/wid)

Ekspose Pertafa nyidik sedang mem-
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layan dilBuleleng,
ah ne- kapan dilakukan pen-

dan lrsangka?. Ashari pun
tidakbisamemastikan.Denpasdr, masih I terta-

bulantih-tatih. Meski penyidikharusterlebih
lebihberjalan, Bali dulu eksposedihada-
belum panpin
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ketilia kembali dide-
n eklpose dilakukan.

pai kerrlarin masih mQngum-
oulkan data. Nah ketika data
lengkapf penyidikl bar{r ba}ial
melakukan ekspo$ pefkara di bali mengaku be-
hadapan pimpina{ Kajpti Bali. mernberikan jadwql.

"Karni fnasih benjpay meng- saat ini tengah ada
umpulkan data. fafni I 8a ma- an di Kejati Bali.
sih meddalarqi d{nga men- mnyi1, penyidik Pid-

Lti Bali, sebagaimanagorek keteranganlsak i. Baik sus
saksi terNait maupr{r sa si ahlii dis3mf ikan {asipenkum Hu-
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