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Kejfksaan Negeri (Kej
tidak fkan melanjutkan
kqrup$i PD Parkir dalam
pgnyi(ik masih akan foku
P{rjallnan Dinas (perdin)
kdrupdi Parkir Bandara No

'i) Denpasar memastikan
ikan kasus dugaan
dekat ini. Pasalnya,

; menangani kasus korupsi
DPRD Kota Denpasar d'an

Hal ilri diungkapkan ole
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uenpabar. la mengatakan

rrah Rai.
Kasi Intel dan Humas Keiari

fr*ir(oa Denpair, I

mui Sabtu (30t7) di Kejari
pdngumuman Dirut pD

ters€tn$ka oleh Kajari yang
drkan rhemang dihentikan r

Gede Sudiantara sebagai
a, lman-uel Zebua, penyi-

pengu4numan
"Memang setelih

ada lagi pemeriksaan saksi
Syahrir.
n untuk menyelesaikan

DPRD Kota Denpasar.
rdah menahan tersanqka
PPTK (Pejabat petaksina
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5$dtaltara sebagai tersa{rgka dalam kasus duqaan
kqrupsi ditubuh PD Parkir. palam kasus ini, Sudiaitara
yfg ?[r? disapa.Pungtikldidusa metakukan korupsi
sqltai iRp 11,5 miliar. i
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artrran rerKafi penempatan {ang asuransi pD parkir. Fen_
empatan uang asuransi Rp SpO juta ini diduga bermasalah
kafena..dikelola oleh Koper{si pD Farkir. Diri perhitusan
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6 f itia! $hin itu, pdrrusieop ini lrs"iirriilJ;J;,;"i"r,i
artrran rerKafi penempatan {ang asuransi pD parkir. Fen_

'+-

I

,l

i

Edisi

Hal

: 9r^tn,l I I Aar,or .z{rr

tap anggota
hdaJumat

rannyq. " tapl saya
dewan itu," pungkas

I

l

I

I

I

I

DPRD Kota
pemerik-
periode
anggota

Pada Senin (1/8)
anggota dewan

)a nama-nama anggota
@ ngz

Jik sendiri
:an kasus kr
asus'ini, pr
Kabag Risr



ta Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
trin

,,iJ"iilht.

\.Wp-

Kdsus Korupsi embatan Lemukih

Penyidi Tetapkan
Te sang a Kelima

DENPASAR NusaBali untuk memastikannya ke penyi-
dik Polda Bali.

"Saya dengar begitu (ada
tersangka baru, red). Tapi dikon-
firmasi ke Polda saja karena pe-
nldik disana yang menangani,"
ujar Tangkas yang sempat dite-
mui saatperingatan HUT Bhakti
Adfaksa beberapa waktu lalu.

Kasus ini berawal padaAhun
2013 lalu. Saat itu Dinas PU
Buleleng mengganggarkan pem-
bangunan jembatan Pangkung
Lebong PangkungApi I dan Pan-
gklrng Api II. Sumber dana APBD
Silpa tahun 2013, yang tertuang
dafam dukumen DPA-SKPD, 2
failuari 2013 mata anggaran
sebesar Rp 2.630.000.000.

Proyek ini akhirnya di-
menangkan CV Arisya Prima Ayu.
Daf am perjalanannya, proyek
itu bermasalah dan merugikan'
keuangan negara sebesar Rp
699.999.87 1,46. Tiga terdalsva
yang sudah dihukum yaitu Pem-
buat Pejabat Komibnen (PPK),
Nyoman Suitra (1 tahun pen-
jarh), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), Wayan Wenten
(1 tahun) dan rckanan, HI ArisJE
Agustina (1 tahun). Sementara'
terdakwa keempaf, mantan Ka-
dis PU Buleleng KetutYasa mrih
jalani persidangan. 6 rez

Setelah r{renghukum tiga
dakwa dan ldini masih menvi
gkan s{tu t{rdakwa, yaitu
tan Ke$ala pinas PU Bu
KeurtY{sa riamun kasus korupr
pemba{gun[n jembatan di Des
Lemul<i!, Sdwan, Buleleng teru
berlani{t K{barnya, penyidik D
Reskridsusi Polda Bali kemba
menetapkari satu brsangka bar
dalam l{asud ini.
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