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IJsut Dana flibah
&& Kami ingin kasus ini tidak berhenti
VV sampai di sini saia. Tolong dicari siapa
sebenarnya aLtor di balik kasus ini."

I Gusli Ngurah Pulra Sarjana
Warga Banjar Lalang Pasek

Kasi Pidana Khusus Kejari
'lhbanan Ida Bagus Alit Am'
bara Pidada.

Salah satu dari warga terse-
but, menuturkan l'ika ke-
datangan mereka ke Kejari
Tabanan tidak lain adalah
untuk m€ndorong pihak Ke-
jari mengusut tuntas siapa
aktor intelektual yang ada
dibalik kasus tersebut. "Kami
ingin kasus ini tidak berhenti
sampai di sini saia. Tolong
dicari siapa sebenarnya aktor
dibalik [<asus ini," uiar I Gusti

Ngurah Putra Sarjana, 51.
Dirinya pun menambahkan

jika sejak I Nyoman Sukarya
yang merupakan mantan Ke-
lian Adat Baniar Lalang Pasek
ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus tersebut. Tak se-
dikit warga yang berspekulasi
jika Sukarya hanya dijadikan
korban oleh dalang yang.ada
dibalik kasus tersebut. "Di
luar apakah Sukarya ikut
menikmati dana hibah itu
atau tidak, warga kasihan
terhadap yang bersangkutan

TABANAN - Kasus dugaan
penyalahgunaan dana hibah
2008 di Baniar Lalang Pasek,
Desa Cepaka, Kecamatan
Kediri, Tabanan, akan segera
masuk ke meia hiiau. War-
ga Banjat Lalang Pasek pun
mendorong pihak Ketari men-
gusut tuntas kasus tersebut
termasuk mengungkap aktor
intelektual yang mendalangi
kasus dana hibah pembangu-
nan balai baniar tersebut.
Hal tersebut disampaikan

oleh 7 orang warga Baniar
Lalang Pasek kemarin (30/r)
i[rendatangi Kejari Tabanan
di lalan PB. Sudirman No-
mor 5, Dangin Carik, Ta-
banan sekitar pukul 10.00.
Kedatangan mereka kenu-
dian diterima langsung oleh

karena sekarang sudah ditah-
an," sambungnya.
Hal tersebut cukup beral-

asan, pasalnya selama meng-
abdi sebagai Kelian Adat ku-
rang lebih 3 tahun, tersangka
t idak pernah ada masalah
hingga'-kasus ini diketahui.
"Mungkin tqrsangka ini kor-
ban, tetapi bukan Baniar
yang mengorbankan. Kalau
dia menggunakan dana hibah
itu mungkin saja ekonominya
meningkat, tetapi selama ini
dia biasa saja," lanjut Sar.iana.

Namun dirinya mengatakan
bahwa kedatangannya ke
Kejari Tabanan b ukanlah
untuk berdemo, hanya saja
ia diminta datang oleh pihak
Kejari untuk diberi tahu men-
genai proses hukum selan-

jutnya terhadap tersangka.
"DenSan momen ini kami
gunakan iuga untuk men-
yampaikan harapan kami.
Karena dengan adanya ka-
sus ini di masyarakat malah
salint curiga," sambungnya.

Sementara itu, Kasi Pidsus
Keiari Tabanan lda Bagus
Alit Ambara Pid ada mem-
benarkan perihal kedatan-
gan 7 orang warga Banjar
Lalang Pasek tersebut. Di-
rinya menjelaskan bahwa
para warga memang pernah
diperiksa sebagai saksi terse-
but menanyakan kelanjutan
proses hukum dalam ka-
sus tersebut. "Mereka juga
menanyakan nanti di persi-
dangan seperti apa," tukas
dia. (ras/gup)
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