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I Gerindra Siapkan PAW, Wididna KandidatPgngganti
SEMARAPURA, TRIBUN
BALI - "Sava tidak bisa da-
tang ke Polt"s Klungkung
(memenuhi panggilan) kare-
na dalam keadaan sakit. Te-

kanan darah saya tinggi," be-
gitu jawaban anggota DPRD
Klungkung I Wayan Kicen
Adnyana kepada Tribun Bali
melalui sambungan telepon,
Selasa (14l3).

Setelah berusaha dihubungi
berkali-kali sejak beberapa
hari lalu, Kicen akhimya ber-
sedia menjawab teleponnya
kemarin. Dengan suara Pe-
lan, ia menielaskan tidak bisa
hadir memenuhi panggilan
kepolisian karena dalam kea'
daan sakit.

Politikus Partai Gerindra
yang tersandung kasus du-

$aan korupsi proposal fiktif
dana hibah pembangunan
Merajan Sri Arya Kresna Ke-
pakisan di Dusun Anjingan,
Desa Getakan, Banjarangkan,
Klungkung tersebut menga-
takan, sudah menitip surat
keterangan sakit kepada peng-

acaranya, I Gede Sukerta dan
I Wayan Suamba. Surat terse-

but ditujukan untuk PenYidik
Unit Tipikor Satreksrim Polres

Klungkung.
"Surat keterangan sakit

sudah saya layangkan me-
lalui pengacara saya," kata
Kicen. Setelahnya mendadak
ia memutus sambungan tele-
ponnya. Kemarin, Kicen iuga

nya itu.
Kasat Reskri

Klungkung, AKP

rangan dokter,f' kat{ dia.

a Ampun
DPC Gerindra ungkung

sudah memproses rcen un-
tuk diPAW (Penl anti An-
tar Waktu) sebag I anggota

I Partai te-DPRD Klungkung
lah melayangkan rat peng-

ke DPDusulan PAW Ki
Partai Gerindra i Bali,

Kamis (9/3) atau hari se'
sebagai

tersangka, Lya, surat
usulan PAW t akan di-
teruskan ke DPP

Jakarta.

indra di

lakukan kesalahan terkait
dengan APBD atau korupsi,
tidak akan ada arnpun. Ini ber-
laku unfuk semua kader, ter-
masuk saya. Jadi berdasarkan
kesepakatan bersama, kami
harus usulkan yang bersang-
kutan untuk di-PAW," kata
Ketua DPC Gerindra Klung-
kung, I Wayan Baru.

Sebelum ditetapkan seba-
gai tersangka, Baru mengaku
sudah berkali-kali memang-
gil Kicen.Intemal partai pun
telah merapatkan barisan
membahas masa depan Kicen
setelah ditetapkan sebagai ter-

sangka. Ia menegaskan, par-
tai tidak akan memfasilitasi
kademya pendampingan hu-
kum. "Kami tidak akan mem-
bela dan memberikan pen-
dampingan hukum karena ini
merupakan kasus korupsi,"
kata Baru

Selain menunggu proses
PAW, ia juga memberika saran
agar Kicen sebaiknya mengun-
durkan diri dari partai. Sebab

ia menilai, mengundurkan diri

iauh lebih terhormat dan tidak
mengganggu proses hukum
yang berlaku. Baru mengung-
kapkan, Kicen mengakui kesa-

lahannya dan siap menerima
konsekwensinya. "Kalau dia
terbukti salah, dia siap mene-

rima," uiar Baru.
Kader yang paling berPe-

luang menggantikan Kicen
adalah politkus asal Desa

I

tidak memeneuhi flanggilan
polisi setelah sehlri,sebe-
lumnya ia juga marlgkir dari
panggilan BK (Badan Kehor-
matan) DPRD Klfrngkung
saat akan dimintai tlarifikasi
terkait kasus yang |nenjerat-

Polres
iastu An-
.u sduah

sakit Kicen, Sura
diterima langsung an Peng-

telah ia ditet
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"Siapapun kade yang me-

tanan
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Bakas, Banjarangkan, I Wa-
yan Widiana. Ia menempati
perolehan suara terbanyak
ketiga saat Pileg 2014 dairah
pemilihan Banjarangkan de-
ngan mendulang 609 suara.
Sebenarnya, perolehan suara
terbanyak ke dua diperoleh
oleh I Nengah Suteraiengan
jumlah torehan 7.274 suara.
Namun, Sutera telah meng-
undurkan diri dan lompat
pagar ke partai lain.

Selain .roses PAW, Baru
mengak , elah merombak

I

lpengurusan PAC Gerindra
Banjarangkan. Kicen yan6

,sebelumnya menjabat Ketu;
PAC Banjarangkan dicopo
dari jabatannya, dan diusul
kan untuk digantikan olel
Putu Bargawa, Kader Gerin
dra asal Takmung.

"Saya sudah koordinasi de
ngan OKK (Organisasi Kema
syarakatan dan kader), unhrl
merombak peng'.rrus PA(
Banjarangkan.K' kitausul

,kan untuk ganfi dr ilgan Puh
lBargawa," Jelas Baru. (mit)
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Dicekat Keluar
Sae*ah

AKP Wiastu Andri Prajitno berenc{ra akan berkoordinasi dengan
piha k ke, lksaan untuk melakukanlpencekala n terhadap anggo
ta komisi ll DPRD Klungkungtersebut. Hal Ini dilakukan agar Ki-
cen tidak melakukan kunjungan kerja ke luar daerah saat diagen.
dakan pemeriksaan. 

L

Ketua DPRD Klungkung, I Wayarl Baru juga metarang Kicen un-
tuk melaksanakan kunker ke luar rfaerah. Baru yangjuga ketuak
DPC Gerindra Klungkung ini menelaskan tidak ingin mengham-
bat proses hukum bila Kicen diizinkan melaksanakan kunker. "ka
lau ada kunker ke luar daerah saal dijadwalkan pemeriksaan ten
tu tidak akan saya izinkan," kata \,1fryan Baru.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerhdra DpRD Klungkung, AA Sa- ,- .

yang menjelaskan, tidak ada surat secara resmi dari Badan Ke- ,r,'
hormatan DPRD Klungkung terkait pemanggilan I Wayan Kicen.
Bahkan, fraksi Gerindra pun tidak menerima surat secara resmi
dari BK terkait pemanggilan kadernya tersebut.

"Seharusnya kanjika dipanggit deh BK harus bersuratsecara
resmi. Setelah sayd hubungi, dia (l.licen) mengaku tidak meneri-resrnr. )etetan saya nuDungt, qta ({tcen) mengaku tidal( meneri_
ma surat dari BK, hanya diinforma{ikan secara lisan melalui sel
wan. Ini kan lembaga, seharusnya fa bersurat dan ditembuskan
kefraksi," kata dia. (mlt) 
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