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, Namun, penyidik masih ter_
Kesan ragu untuk menentukan

llble.ui tersangka. Turunnya
komisi antirasuah itu iuga disebut
Karena dugaan uangsuappuizin_
an mencapai Rp 3 miliar. ,,trpK
rngrn mendapatkan informasi

lllll'*'. meyakinkan apa yang
:"pelg.yg rerjadi. Apalagi adi
mto ctibekingi petinggi parpol;,
ruKas sumber yang meminta
namanya tidak dikorankan itu.

. "KPKmelakukan supervisi kasusrnr karena diduga melibatkan
Parwata sebagai pejabat publik.
Jabatannya sebagai ketua dewan
membuat KpK turun tangan.
Beberapa hari lalu, KpK suda"h ke
Po.Ida Bali," uiar sumber tepercaya
lawa pos Radar Bali. M.enurit
jlT9"r koran ini, keoatangan
I(PK karena alat bukti yang aimi_
Iiki penyidik cukup kuat r

) Baca KpK... Hat3t

Parwata belum bisa dikonfirma_
si. Koran ini juga sempal men_
can di Gedung DpRD Badung
TS3nrl dia tak ada. Begiru jugi
dikon firmasi met atuipon Jet
setuler tak ada iawaban.

.^Y9i f* ?*er" hidup teapi
raK ada jawaban. Hingga berita ini
orrurunkan parwata tak member

i:y:bg Melang belakangan
ru, selaetaris DpC pDI perjuan_
gan Badung ini jarang kelihaan.

pada pelantikan Sekda

,"-u,-o*g 
Rty ( I /s) lal u j uga tidak

IlT1 g:s_"lgjtu pada persan_

itlh"l#.?,"n:lrm
::gl gipimpin oleh wakit-ketua
DpttDBadung.

sep_erti diberirakan sebelum_
nya, Parwata menuding semua
yang ditujukan kepadinya iru

ll{i^l*{ ada menerima uang,
Dantah p-arwata saatdkonfi rrr6i
uensa (31/l) lalu. Ketua DpRD
baoung ini-menuding semua
oata 

-yang 
disodorkan-itu pal_

,L tvtutai dari nama dan tanda
tangannya juga palsu.Tjao iru
semua data palsU lcriansi palsu,

itu
semuadata
nama saya palsu, tanda tangan

:?ry"].,".Dan, itu dulu sempar
ornasukkan surat kaleng. ltuiah
llll,.gleHurifikasi ke polda,

."li! o:qi yaag tidak orentiki;
tegas politisi.asal Dalung ini.
::Ipyrtq Frkait uang miriaran
],"piO fqAlae Aa me'mUantafr
oanwa fldak ada menerima r ranquqrwa ueEK ada menerima uang
Pengurusan izin kondotel ro^-Ipulgy5ut izin kondotel terselbut. "Menerima dana itu ddakddak

yltu gpultsa selama empat kepada saya iru
benal semua yu"l liir;utun
Kepacta saya itu tidak benar. ,,benar, "tandasnya. (tim radar Uafii

KPK Supervisi
Kasus Parwata,
. DENPASAR _ Kasus dugaanjual beli perizinan Kond]otel
Avani kompleks Nusa Dua Circle,
yang diduga melibatkan Ketua
DPRD Badung putu parwata ter_
us menggelinding. Kabar terbaru,
penanganan kasus parwata kini
tidak hanya ditangani polda Bali.

I93j:i 
pemberanrasan 

Korupsi
(KPKJ turun ke Mapolda Bali
untu_k melakukan supervisi atau
pendampingan.

b_ut membahas teingno., puru
sanaan yang berencana mencari

;ltn q.-:iq,-tukpembangunan
kondorel dengan uang ,pitl.in,;
p9ug" mencapai miliaran. Ter_
xatsupervisi KpK, IGbid Humas

3]91 q"u {qP Henstcy Mdjaja
menyebut h_al tersebut sebagii
na w_aiar. ,,Kalau itu memang
tugas KPKya silakan laksanakai

:11tuCa: iru. 
penyidikpolri juga

tetap melalaanatan rupotsinyil,
ucapnya dikonfirmaJi melalui
sambungan telepon seluler.

Ditanyai tentang perkemban_
gan pemeriksaan sang pimpinan

S:yan, Hengky mu.,jawuU pi_
naroya masih terus metakukan

llT"trlT intelsif.,,Beberapa

ilrgs taliL, Selasa (2812) par_

Polda Sebut sebagai Hat Waiar*'*i"rornn"n 
dari hat2t fl:ffiHHffiX,fil,f$:m ,*:.Er* menvodorkan 45 tiaak benar.Ttsahwa .,.

Edisi i ?rrnaf , 3 yraost )o 1i
HaI : J,L trA11
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NEGARA - Setelah setahun lebih rusa( iembatan
yang berada diantara Kelurahan Dauhwaru dengan
Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, baru
menyelesaikan beton jembatan. Padahal proyek
dengan nilai kontrak Rp 12 miliar lebih itu, sudah
melewati batas waku Pengerjaan.

Hingga kemarin, pembangunan struktur bangu-
nan iembatan dari girder.dan beton sudah selesai

dibuat. Sehingga sudah tidakhda lagi alat berat dan
para pekerja yang membangun jembatan. Sejumlah
material jembatan juga belum dibersihkan di jalan
yang belum diaspal itu.

Pengerjaan jembatan ini sebenarnya sempat molol
jembatan yang ambruk diterjang banjir bandangse-
tahun lalu awalnya diberi batas waktu harus rampung
akhir Desember 2016 lalu. Karena belum selesai,

Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPIN) VIII, member-
ikan tambahan perpanjangan waktu pada rekanan

hingga 9 Februari 2017. Sayangnya, perpanjangan
waktu meleset sehingga pihak rekanan diberikan
perpanjangan waktu hingga 23 Maret mendatang.
, Jembatan yang merupakan Ialur lalu lintas yang

menghubungkan Denpasar dan Gilimanuk, fem-
brana, ambruk pada hari Sabtu 23 Januari 2016,

akbitat diterjang banjir pada bagian bawah jembatan,

sedangkan'bagian tengah jembatan yang ambrol
merup-akan bangunan lama yang dibangun sekitar

tahun 1980. "Tidak terlihat ada pekerjai' sebut be-

berapa warga. (bas/gup)

LEWAT TARGET: Pengeriaan iembatan di Kelurahan

Dauhwaru molor dari batas waktu yang ditentukan

Setahun Rus :u Strukturyangladiok, Baru S
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