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DI tempat terpisah, Kejaksaan Negeri
(Kejari) Denpasar menyatakan telah meram-
pungkan berkas tersangka kasus dugaan
korupsi perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota
Denpasar, dengan tersangka I Gusti Rai Suta.

Kepala Kejari (Kajari) Denpasar Erna Nor-
mawati Widodo P.utri menyatakan, berkas
untuk tersangka mantan sekretaris DPRD
(Sekwan) Kota Denpasar itu rampung.
Pekan ini akan dilakukan tahap II ke Pen-
gadilan Tipikor Denpasar. "Kamis tanggal
20Aprilini tahap II dan akan kami lakukan
pelimpahan tersangka Rai Suta," ujarnya
saat dikonfirmasi, Senin (17 l4).

Disinggung terkait adanya tersangka lain,
mantan Aspidsus Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Bati ini menegaskan, yang paling bertanggu-
ngjawab dalam perkara ini addlah selwuan (Rai

Suta, red). "Dalam kasus Perdin ini sudah jelas
yangbertanggun$awab itu Selaw-anj' ujar Ema.

Sebagaimana diketahui sebdlumnya dalam
kasus dugaan korupsi perdln DPRD Kota
Denpasar ini telah mempidanakan man-
tan Kabag Risalah.Sekretariat DPRD Kota
Denpasar, Gusti Made Patra,s8. Patra dalam
persidangan telah dijaruhi pidana penjara
selama satu tahun oleh majelis hakim Pen-
gadilan Tipikor. Selain menjatuhkan pidana
badan, Patra jugadivonis hukuman denda Rp
50 juta, dan subsidair saru btllan kumngan.

Pana diryatakan terbuki bersalah melaku-
kan tindak pidana korupsi sebagaimana

dalam dalcr,vaan subsidair JPU. Atas perbua-
tannya, PatradijeratPasal3 jo Pasal IBUURI
No. 3l tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi, sebagaimana yang
telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.
20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU
No. 3l tahun 1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi jo Pasal 64 ayat (l)
KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke - I KUHP.

Mengenai kerugian negara yang ditim-
bulkan sebesar Rp 2.292.268.170 miliar.
Dalam amarputusan, majelis hakim tidak
membebankan Patra membayar kerugian
negara. Karena telah menyerahkan uang
pengganti kepada |PU sebagai pengem-
balian kerugian negara. (pra/dot)
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GadafipikorSoroti
PanggungHuT Kota\

Psrsiapan panggung undangsn untuk menyaksikan pawai budaya
serangkaian HUT Gianyar ke.246 di utara Balai Budaya Gianyar,
Senin (17l4).

GIANYAR" NusaBali itu kurang tepat karena ma-
Panggung di sebelah utara syarakattidakakanbisamelihat

Belai Budaya Gianyar untuk pentaspesertapawaibudayaitu.
tamu undangan menyaksikan Nantinya yang bisa menonton
pawai budaya berangkaian HUT pentastersebuthanyaundangan
Gianyar ke -246 kembali jadi saja. "padahal masyarakatum-um
sorotan. Pemb_uatan panggung ingin menyaksikan pentas seni
tersebut dinilai pemborosan itu," uiarnya.
danterkesanjor-jorandantidak Menurutnya, jika memakai
memikirkan jalur lalulintas ma- open stage, panitia tidak akan
syarakat umu(I. -_ mengeluirkin anggaran sam_

^^I"l it.t diung_kapkan Ketua pai rltusan juta. p"a"nggung itu g
DP_C--Garda Tipikor Indonesia iisewa dari'CV Wahrri"Oeivata S
(GTI) Gianyar, Pande Mangku di Kelurahan e"bJ;,i, B."gii$
Rata, Senin (I7 / 4). la menilai, Koordinator lap"ns"n C"V W"h"; ,s
panggung ini menandakan pani- Dewata, Kadek Arilaat dikonfir_ 

a

*-h,:l11tltinlamer kemewa- masi, membenarkan p;;gt;;g
nanKepadaunctanganyangjuga tersebut disewa dl tempainyi
anggota faringan Kota pusaka dengan nilai sewa permeter
Indones.ia (fKPl) dari beberapa perieginya Rp 300.000. Luas
KaDuparen/kota di Indonesia. panggung 550 meter persegi
fgmesfnra na,nitia menyediakan 

9 glEi, n"ilai sewa setitar R]
l:-Tpl!{"fe luas bagi masylla: 165 futa,,, jelasnya. ,,Tinggi 

stager
Kar yang ingin menonton. ,,lni yang kami punya tidaklla ying
kesannya tidak memikirkan i.esiai tinggi panggung yang
masyarakat," ungkapnya. diinginkan,-f,ar"na iiu kimi sul
_ Mangku Rata menilai jauh nakanbambu,,,terangnya.
lebihtaik_bila anggaran pang- Ketua panita HU-t'te-Z+O
q::g,Rp 165 juta itu,digunakan Kota Gianyaq, Wayan Suardina
unruK fieglatan sosial. Karena yangjugaAsisten isetdaGianyar
dig-unakan hanya beberapa jam. hen*leliskan, panggung itu un_ .
, Katadia, jikapanggungterse- tuk memenuhi tip""rlt?, ia-u o

:::-r,_"*ri." biasanya. m.eng- undangan yang akin menyaksi_ .gunaKan sistem knock down kan pawai budaya. Sebab UUt
sehingga pem-asanqannya tidak Kota Gianyar kaii ini berbaren-
Derharl-hari. "Kayaknya sistem gandenganRapatKerjaNasional,
sewa ini-hanya akal-akalan saja. faringan-Kota'pusakalndonesii,
Ap"J..q bambu yang digunakan (Rak""rn"s 

I Kprt.- M;;; "*"i 
t

aoalanDambubekas,begitujuga berbarengan dengan Ralerias',
oengan atapnya juga alang-alang ini, sehingga yang-hadir sebasai ,

oeKas' ungkapnya. undangan menyaksikan paiai
la juga.mempertanyakan ke- budayi nanti jda 59 anleota.ii

napa tidak menggunakan open JKpl dan tambahan +."fon"lnn_ ,l
stag.e. yang ada. "Open stage gota fKpl. 

,Akan ada OZ guDa?i i
ltu dlbuat sesuai kajian, untuk dari seluruh Indonesia vane h"_ i

11l11e,1,L1" 
seli," 

legasnya. Hal dirikutmenonton pawaibu;aya, 1

seja{Ia ollung{apkan anggota makanya kebijakan bapak itu,l
DPRD Gianya4 lda Bagus Manu dibikiniah panggung di sebelah ,i
Atmaja. Pembuatan panggung utara,,,ungi<apff". & ; i
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FIARI PUPUTAII

Pemkab Klungkung
Anggarkan Rp 1,5 Miliar

SEMARAPURA- Memeriahkan perayaan Hari Puputan
Klungkung ke- 109, HUT Kota Semarapura ke-25 dan Semara-
pura Festival ke III, Pemerintah Kabupaten Klungkung akan
menggelar berbagai kegiatan menarik. Tak tanggung-tang-
gung, anggaran yang disiapkan untuk menyukseskan acara
tahunan tersebut mencapai Rp 1,5 miliar.

"Dana untuk seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari
Puputan l0ungkung HUT Kota Semarapura ke-25 dan Semara-
pura Festival tersebut kami anggarkan sebesar Rp 1.516.437.500.
Semua anggaran tersebut berasal dari APBD tahun 20l7i'
ungkap Kabag Pemerintahan Setda Klungkung, Luh Ketut
Ari Citrawati saat dihubungi via telepon, Senin ( I 7/4) kemarin.

Adapun dalam rapat pemantapan persiapan acara ber-
langsung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati
Klungkung beberapa waknr lalu. Terungkap bahwa rangkaian
perayaan Hari Puputan Klungkung, HUT Kota Semarapura
sudah dimulai seja( Kamis (13/a) dandilanjutkan dengan berb_
agai acara perlombaan dibidangolahragasertaseni danbudaya.

.Kemudian di hari puncal yalcai di tanggal 2S April mendatang
akan ditampilkan arian masal Rejangnentengyangnantinla al€n
dibawakan oleh sehtarB00an lebihpenari di Canrs eptatCungtcrng
Selaininr, padahariyangsamajugaakandilaksanak4npemUut aan
SemarapuraFestirzalkeltryangalcandibukaolehMenteri pariwisa_
ta, AriefYahya. Sertapembukaan pameranUMKM, ItulinerKtras
Kabupaten Klunglcng dan bursa tenaga kerja (iob fair).

Pada hari terakhir, sekaligus penutupan Festival Semarapura
ke III pada 2 Mei 2017 akan ditampilkan artis penyanyi pipan
atas nasional, Raisa. Raisa akan tampil di panggung terbuka
depan Monumen Puputan Klungkung dengan membawakan
lagu-lagu andalannya yang sudah menjadi hits.l (ayu/dot)
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KARTU KBg

Sanhi untukRekanan Dinilai Rinsang
MANGUPURA- DPRD Badungmengalar kecerva dengan tidak

ada sanksi tegas unnrk rekanan pencetak karnr lCaminadung
Sehat (IGS). Sekadar diketahui, hasil pernerilaaan (LHp) InsI
pel(orat melaporkan karnr KBS yang bermasalah membengkak
dai25.M2 menjadi 28.M1 dengan nilaikerugian Rp 3 10.050.540.

Anggota Komisi IV DPRD Badung \yoman Gede lViradana
mengatakan, rekanan diminta tidak cukup hanya mengem_
balikan uang. Namun pihaloeya meminta pihak rekanan temp
melakukan kegiatan sesuai dengan kesepakatan yang telah
disepakati. "Saya minta rekanan melaktkan kegiatan sesuai
dengan kesepakatan, tidak cukup hanya mengem-balikan uang
ke kas daerah saja. Nanti rekanan lain bisa saja kalau bermasalah
kembalikan saja uangny4 tanpa ada sanlcsllainnya. Ini namanya
takbertanggung jawabi' tegasny4 Senin (17la).

Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta masalah buruk ini
tidak sampai terjadi lagi di perangkat daerah lainnya. ,,program

serta visi dan misi bupati itu sangat bailq n.unun pihak yang
menjadi leading sektorharus juga melakukan pekerjaan dengan
baik. Rekanan juga hta minta melakukan pekerjaan sesuai den-
gan standar sehingga tidak muncul lagi kasus seperti masalah
karut KBS ini ke depannyai'papamya. 

l

Hal senada juga dikatakan ketua Komisi IVDpRD Badung AAN
KetutAgus Nadi Putra Menumtnya, keputusan memang sudah
diambil pemerintah tepatnya pihaklnspekorag tapipihalcrya ma-
sih tetap merasa kecewa terhadap pengerjaankartu KBS tersebut
"Dari awal hta rasa sudah tidak benaa kami berhamp perlu adanya
perbaikan lagi dalam perekutan rekanan ke depannya. temi
sangat mendukung program Bupati badung untuk kesejahteraan
masyarakatla, tapi kembali saya katakan jangan gara-gara tidak
mengikuti sistem, program bupati ini malah jelekj'terangnya.

Pihalcrya pun tidakbisaberbuat barryakterkaithalini.,'IGrena
pemerintah sudahmemberikan sanksisepertiinrmaubagaima-
na lagi, kami dari dewan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sini
tugasnyahanya sebagailembagakontroli'ungkapnya. (dn'i/dc,g
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fiiaSi {tyngtung ini merilggu perun_
Juk.dari Kepala Kejari ]embrana Anton
Lreltanto, apakah nantinya diberi
petunjuk untuk langsung penyidikan
atau perlu dilakukan penyeiiaiian laei.r\amun dirinya lebih cenderuis
untuk. melalukan penyetidikan lagl
seperti yang dilakukan seksi intelije"n
dengan memeriksa selumtah saisi
yang sebelumnya telah diper;kr;.

rapt.Kamr tetap menunggu petunjuk
pimpinani'ujarnya.

,j:.9,lunun.juga belum bisa meny_tmputkan.pilak-pilrat yang bertang_
g^ungjawab dan- berporensl menjaii
tersangka atas dugaan korupsi terse_
but, karena masih memerlukan waktu
telaah berkas dan penyelidikan lebih
m_endalam. Segala unsur harus diper_

9:l?T di tahap penyelidkan nanti,
apakah ada melawan hukum utuu atu._

3l_yulC dilanggar. Termasuk dugaan

f.::9ran l"cu13 dan pihak_pihak yang
orunrungkan. (bas/rld)

Lagi, faksa Selidiki
Korupsi Manrrver'

Setelah Menerima Berkas
Dari Seksi Intelijen

NEGARA - Kasus dugaan korupsi Ter-
r4inal Manuver Gilimanuk dilimpah-
kan tim dari seksi intelijen Kejaksaan
Negeri (Kejari) lembrana dilimpahkan
kepada sekai pidana khusus untuk
penyelidikan kembali sebelum diting-
katkan pada penyidikan.

Kepala Seksi Pidana Khusus Keiari

Jembrana I Mbde pasek Budiawan
mengatakan berkas terkait dugaan ko-
rupsiyangdiselidiki seksi intelijen sudah
diterima, pihaknya akan menelaah ter-
lebih dulu berkas yang telal+diteriman-
ya."Saya baru terima dari bawah (seki
intetijen)," terarlgya. Budiawan menye-
but dibawah kadena seksi intelijen yang
ruangannya berfda di lantai satu kantoi
Kejari lembran4 Senin (tT /4).
Selain masiu- butuh waktu untuk

menelaah berkas, mantan Kasipidsus
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