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DEN?ASAR, TRIBUN BALI.
fff1i Kepksaan Negeri (Kajari)
uenpasar, Erna NormjwaH Wido-
do putri, benar_benar membuk_

lI?l _"ToiSannya memanggil
wah Kota Denpasar, Ida Big"us
Rai Dharmawijaya Manha, untuk

3:::i-l?i,l..\ui I p_erkara dugaan

^or.uqlldi tubuh perusahaan"Da_

tTlt, 
(l,D) Parkir Kota Denpasar.

:?lfruun Negeri (Kejari; Ounpu_
sar akan memintai keterangan ilai

Manha hari ini, Kamis (19l1).

, remanggilan Rai Mantra terse_
out drsampaikan Erna usai me_
lakukaneksekusi telpidana I Madeyvlrara dalam kasus pT Sembilan

li':*,$0". (1-9l 1 ) sekitar purcur
rz.UU Wita, di Kejari Denpasar.

,,lll?Ti,*"nunggu hisil peng_

Ittyngal kerugian negara daiibadan Pengawasan K'euangan
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Erna Doakan Pak Wall,

dan Pembangunan (BPKP) RaiMantradikabarkankurang pengungkapanTersangka
Provinsi Bali, Kejari Denpa- baik.sejakduapekanlalu,Rai Kasusdugaankorupsiditu-
sar memanggil Rai Mantra Mantra disebut-sebut oleh se- buh PD Parkir Kota Denpasar
dalam rangka menggali ke- jumlah pejabat tinggi di Pem- mdncuat ketika Kajari Dinpa-
terangan tentang peraturan kotDenpasarsedangsakit. saryangdigantikanEma,yak-
wali kota terkait perparkiran Ema pun mendengar kabar ni ImanuefZebua, menyebut
di Denpasar' 

leltang kondisi kesehatan Rai bahwa sudah ada tersingka

--'.Kgi memanggil wali Mantra yang menurun. Dan untuk kasus itu, yakni N-yo-
Kota Denpasar besok (hari ini, ia sempat mendoakan agar man Sudianta.u uiuu lungiik,
red) untuk dimintai keterang- orang nomor satu di K6ta yang saat itu menjabat sebigai
an..Terkait dengan pemeriksa- Denpasar itu segera sembuh. bi..it pD parkir.
an kasus PD Parkir, wali kota Hit ini diunlkapkan rrna pengungkapan tersangka
sebagai saksi," kata Ema.' pada acara soJialiiasi Kejari oleh Z[bua usai serah terima
. .tvtglyjrma,pemeriksaan benpasar tentang Tim penga- jabatan (r"rti,;tt k;j;i;;;lini dilakukan untuk meleng- r3r ian pengam"an pemeiin- hri"yu ri" E.i" pral io i".ikapi berkas acara pemeriksaaln tahan dan pe"mbangunan Da- laru, sempat dipertanyakansebelumnya denean tersangka erah (TP4D) di Graf,a sewaka ,n"jiu r.u..na status ZebuaDirektur-Utami(Dirut)iD onur*u,S"iura'(17/1). r;;;;sudahbukanKaiariParkir Kota Denpasar, I Nyo- saat iiu Erna menyadi pe- Denpasar lagi. Namun, Zebuaman Sudiantara atau lungirk. materi di hadapan *uri r.ota, beraiasan bahwa penetapansuut,tl.ptn{dik pidana fhu- wakil wali koi;, wakil ketua tersangka telah dilakukan se-sus Kejari Denpasar masih DpRD Denpasar, kepata in_ U"f". "r.rti;"U.

menunggu hasil audit BPKp spektoratDenpasar,-pimpinan s.*"nturu Erna menyata-Provinsi Bali terkait penghi- perangkat au.'rut, ;; p'";t;- r.un p"*tupun tersangka ka_
{tg* k.rygian negara. icel sef,(ota Denpasar. sus pD parkir untuk intemalNamun, iika saat pemang- , "lul3 ae.lgqi selama sepe_ penyidikan memang berda-gilan wali Kota Denpisar b# taninircnaislprkwuliJ-i,.; iur'r.t**ru*, penyidikan yanghalangan hadir, pihaknva ber- tiaar< rait, ya semoga cepat dikeluarkan rmanuel Zebua.harap dikirimkan suraf untuk sembuh iilr'witi,,'t itu rri,u, "s"ilt;, seminggu atau duadilakukan penjadwalan ulang kem.udian menyumpaikun ,u- Ti.sg., sebelum sertijab su_pemeriksaan. "Kalau besol jumrah interme'so. agar perte- dah iltetapkan tersangka, dan(hari ini, red) wakkota ada ke- 'n r* t"rr"u"itrJur ,"g*g. baru diumumkan oleh pak Ze_giatan penting, tentunva kami 

. .D"h; p;".nuu.,ltul nui bua setelah sertijab. fadi, sta_mengharapkan beliau bersu,- 
flanlra tai -enyinggung soat tus tersangka daram kasus pDrat untuk dijadwar urang," kondisi kesehaiJi-;;. Ni** pr.ki; i;i masih tetap hi.gguujar mantan Aspidsus Kejak- dilihat dari raut wajahnya, kini,,, kata Ema ketika itu.saan Tinggi (Keiati) Bali ini. .u*u"g i";[hu] ugut turriu, ]"u"i"*"y" Zebua menje_Saat ini, kondisi kesehatan 4"" d;:t. 
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bagai tersangka terkait duga-

an penyalahgunaan Pengelo-
laan keuangan PD Parkir Kota

Denpasar tahun 2014. Selain
itu juga dugaan PenYimPang-
an dalam penemPatan uang
PD Parkir pada asuransi seiak
sekitar sembilan tahun lalu.

Untuk dugaan penyalahgu-
naan pengelolaan keuangan
PD Parkir Denpasar tahun 2014
kerugiannya kurang lebih Rp
1l miliar. Sedangkan penyim-
pangan mengenai penempatan
uang PD Parkir pada asuransi
setiap tahun sebesar Rp 500

iuta. Karena selama sembilan
tahun, sehingga menjadi sekitar
Rp 4,5 miliar.'Jadi, totalnya Rp

15 miliar lebitU" kata Zebua. Sekda TakTahu berasal darinya.

Dugaan penyimpangan itu Sementara terkait pemang- "fanganlah sekarang dita-

b.rd;A;krip.initu"g#t iuk gilan Rai Mantra untuk bei- nya. !e9.9k 
(hari ini, red).saja'

*-, t*.nutelum kiuar hasil Saksi ke Kejari Denpasar, Sek- Nanti dikira dari saya dapat

auditdariBpKP.Namun,keiari da Kota DLnpasafAAN Rai informasinyai'$alToyasgm-

telah menyampaikan hasil fer- Iswara me.tguku tidak tahu bari terus berkelit ketika dita-

hinmgan kerugian negara virsi menahu. Ditinya apakah ada nya.sof, ini. Adapun Rai Man-

kgakiankepidaBpip. surat pemanggilan yang_di- tra belum bisa dikonfirmasi

kejari di 
^bawah pimpinan tembuskan kepadanya, Rai sore kemarin, karena sudah

Emakemudianterusmengem- Iswara meminta Tribun Bali tidakadadikantomya. .
bangkan kasus ini. Setelah me- bertanya ke Kepala Bagian Sebelumnya, saat dikonfir-
manggil sejumlah saksi, pada Hukum Setda Kota Denpasar masi soal rencana pemanggilan
acarajumpaperslTNovember MadeToya. dirinya oleh Kejari Denpasar
lalu di aula Kejari Denpasar, Toya yang ditemui di are- pada November lalu, Rai Man-
Ema menyatakan rencana pe- al parkir kantor Wali Kota tra hanya mengatakan akan
manggilan Wali Kota Denpa- Denpasar sore kemarin, juga mengikuti proses hukum.
sar. Dan hari ini Kejari Denpa- tidak banyak komentar. Ia "Ya kita hormati proses hu-
sar akhirnya memanggil Rai mengaku takut dikira infor- kumlah,"katapuhaldaBagus
Mantra untuk bersaksi. masi pemanggilan tersebut Manha ini singkat. (can/win)


