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" tegag
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r-objek
t lebitr

altivitas di objek-objek wrsata.
Potensi a-ksi oknum yang ugrn
altivitas di

mencari
luas terhadap per
sektor pariwisata

unanili
umum.
a akan

OTT tersebut, Satgas Saber
Pungli Karangasem menga-
mankan dua juru parkir di
Pasar Amlapura Barat. Selain
itu, seorang anak buah kapal
(ABK) yang menyewakan ka-
sur di sebuah kapal feri penye-
berangan PadangbaiLombok.

Penglingsir Prui Karangas-
em ini berharap masyarakat
tidak buru-buru apriori ter-
hadap kinerja Satgas Saber
Pungli ini. Pengungkapan
aksi pungli semestinya tidak
hanya dilihat dari sisi kuali-

sampat
terjadi fraka bukan pemer,
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Saber Pungli Tarlget Objek Wisa
Arnlapura (Bali Post) -

Membongkar da.ri varu kecil-
kecil. Begltulah kiat Sate-as Sa-
ber Pungli Karangasem dalam
memerangi aksi pr.rneli di Bumi
Tanah Amn ini. Yane t""bu".,-
satgas yang dipimpin Wak6-
poJres Kompol AA. Mudrta itu
mengarahkan perhatian pada

tetapi untul menjaga
objek wisata itu send
Korapol Mudita,
kemarin.

Aksi pungli di
wisata itu dinilai
merugikan
Ii di tempat laia. Alsi
objek wisata bisa be

Pemerintah tidak

pantau. Target kita --objek
s.isata. Ini bukan mengh-
entikan aktivitas

dirugikan oleh berkurangnya
pendapatan retribusi di obek-
objek wisata tereebut. Pungli di
tempat pariwisata itu jnga hisa
berim plikasi kontra produ-ktif,
yakni menurunnya tingkat
kunjungan ke objek wisat:r
bersangkutan.

Kompol Mudita tak-me-
rnmpih hasil tangkapan satEas
yang dipimpinrrya sejauh ini
terkesan kelas te!i. Hal itu
mengacu pada dua kali operasi
tangkap tangan (OTT) yane
sudah te4adi. Dalam dua kali"Sebenamya semua hal kita

nya. D{ngan ditangkapnya
para pelaku pungli tersebut,
diharar&an aksi ounsli itudiharaplan aksi pungli itu
tidak "henvebar" di tem-

masyar kat pasti ikut ter-
dampa

l

r maupun batang
berhasil diamank-
., lebih ditonjolkan

yang ditimbulkan-

ujarnya. (kmb)
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Terlibat Kasus Koru Dana Hibah.T

DPC Gerindra sulkan
Kicen Adnvana

J
Di.PAW

tidak akan memberikan
sus yang melibatkan
APBD. Selain itu ia
Ketua PAC Gerindra

telah

untuk digantikan Putu
pula soal PAW, DPC bakal
isal Desa Bakas untuk
Klungkung. Mengingat Nengah
sisi nomor dua dalam perolehan
telah mengundurkan diri dari G

pura (Bali Post) -
satu anggota DPRD

Klu ung Wayan Kicen

seba
telah ditetapkan

tersangka dalam
rgaan korupsi dana
besar Rp 200 juta.
tus itu, DPC Par-

rindra Klungkung
mbil langkah dan

tegas dengan men-
rn Pengganti Antar
(PAW) ke DPD Ger-

i untuk diteruskan
al ini pun diakui

w

kesalahan," ujar

juga menegaskan
hukum. Karena ka-

adalah korupsi
Kicen sebagai

Posisinya diusulkan
Takmung. Begitu
n Wayan Widiana

posisinya di DPRD
yang berada po-
di bawah Kicen

kasus
hibah
Atas
tai G

indra
DPP.

Bar Posvkmb

Wayan Baru

Gt.rindra. si-apa pun kadcr',
kan kesalahan. Apalagi korupsi d
ampun." kata Baru. Selasa (14/3
PAW terhadao Kicen itu relah dik

APBD, tidak ada
Menurutnya, surat

PAW terhadap Kicen itu telah di
Bali setelah dirinva sehari mer

im ke DPD Gerindra
pat surat tembusan

dari Kapolres terkait penetapan
(9/3) lalu.

tersangka, Kamis

Tak hanya itu sebelum diteta sebagai tersangka,
eota fraksi DPRDWayan Baru yang didam

Komang Suantara, AA Sayang uparta dan Nengah
rlangkali memanggilMudiana juga sudah mengaku

Krcen untuk mcrnbicarakan k
dirinya belum bisa mengambil

ya. Hanya saat itu
utusan. Keputusan

PAW baru diambil setelah
tersangka.

menyandang statu6

Wayan Baru mengaku ini diambil setelah
melakukan koordinasi dengan dan kader lain-
nya. Namun, dalam kasus ini, pib
bil sikap tegas dengan nengus

akan mengam-
PAW. Apalagib srf,ap legas oengan lDengur

Ketua Umum Gerindra Prabowo
mengatakan akan melakukan

bianto s€cara tegas
W terhadap kader
sudah panggil yang
di Lombok. Beliau

yang korupsi. "Terakhir saya
bersangkutan (Kicen) saat k
mengaku srap menellma dan r
Wayan Baru.

Untuk kasus Kicen, Wayan
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Partai Gerindra,
Rrtru.
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... Wayan Baru yang juga
rung rnr mengatakan kala

ebagai Ketua DpRIJ Kluns-
selama jadi.kader Gerindri,
sa ngat loyal dengan partai.
soal ka_sus korupsi ApBD,

Kicen sangatiktif. Dia our
Hanya saja karena hal in

.pihaknya tidak akan main DPC tetap ikatr -"nlgusulkau PAW terhadan K
tusan dari pengadilan s'oal

meskipun belum ada nu,
rsn-ya. Bahkan pihaknya

meDinta Sekwan asar tid
kan klr-nker jiLa birtepa

mengi-kutkan K.icen melaku-

Potres Klunskune.
''Mudah-mudaf,an

dengan pemanggilan dari

run..agar cepat diproses.
Dendahara partai untuk

. mau mengundurkan diri

rsan (tart pusat segera tu-
ya .;uga telah menugaskan
emDerlkan saran. Aoakah

mengundurkan diri lebih
pihak rencana DenvidiL l

emberikan saran. Aoakah
)au PAW. Kalau basi sava
rhormat," katanya. bi laln
rkor Polres Klunskrrno -"-p rencana penyidik )olres KlunRkung me-

La ntaran politisi asal
Banjarangkan tidak

mer.iksa Kicen, Selisa lalu
Dusun Anjingan. Desa Ge
Dlsa nadrr_

Ketua Fraksi Gerindra
Suparta mengaku sempat
yang mengatakan kalau dity4ut EengaraKan l(alau
ena sakit. Namun, AA !
apa yang dialami Kicen. apa saya tidak tahu.
Tqpi l.t Kicen juga sudah
trdak bisa memenubi pansr

pemberitahuan

gacaranya," katanya.
di Polres melalui pen-

AA Sayang dan Wayan rru luga mengklarifikasi
Badan Kehormatan rBKtsoalsoal pemanggilan Kicen ol

DPRD Klungkung. Sebab,
yang masuk ke Ketua DPF

uh ini tidak ada suratyang Ketua D dan Fraksi Gerindra soalpemanggilan kadernya. Kii
nya dari media kalau Pak
tidak ada surat soal
Ketua DPRD dan

Sementara Kasat
Wiastu Andri Parajitno, kel
kalau Kicen tidak bisa da
Larena sakit. Surat
lui pengacaranya. Tapi
meoenuhi panggilan, tidak
melakukan peminggilan . (kmb)

RD Klungkung AA Savane
rendapat SMS dari Kicei
Lya tidak bisa ngantor kar-

tidak mengaiahui sakit

Adnyana. "Saya baru tahu-
cen dipanggil BK. Padahal
;gilan..BK yang masuk ke
rnora, terangnYa.
r Polres Kluiglung. AKp

dikonfirmasi mengakui
memenuhi panggilan

sakitnya dikirim mela-
tidak datansnva Kicenatangnya Kicen

i penyidik untuk

Edisi

Hal

ofnrf \ [t Moro\i .l\0rrr,r 1 r,u f.\oro\ { 1-}

\"

)


