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NEGARA - Kawasan'Kelura_
han Gilimanuk selain rawan: terjadi pu4gutan liar oknum
perugas, ternyata iuga tercium
indikasi adanya koiupsi. fe_indikasi adanya korupsi. Ke_
jaksaan Negpri (Kejari) iembra_
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na menciurfr dugaan korupsi
itu dan se{ang metakukhn
penyelidikah dugaan indikasi
korupsi di Terminal Manuver
Gilimanuk.

.Menurut informasi, dugaan
tindak pida4a korupsi ai fer_
minal Manulyer Gilimanuk ini
menyebabkan kerugian negara

l_lngga ratusan iura rupiah.
Kerugian Negara tersebui ter_
ungkap dari hasil penghitungan
lumlan karcis masuk terminal
yang dikelqarkan di band_
ingkan dengan uang retribusi
yang masuk kp kas daerah. Kar-
cis banyak y{ng keluar, tetapi
pendapiit darf retribusi sedikit.

Du.gaan korupsi punguran
retribusi yan$ dilakukan siste_
matis oleh pehgelola Terminal
Manuver Gilimanuk. Keiari
Iembrana suflah -".rr"rikru
banyak saksiJdari Dinas per_
hubungan, Komunikasi dan In_
formatika Kabupaten Jembrana
(Dinas Perhubungan, Kelauran
dan Perikanan Kabupaten )em_
brana). "puluhan orang sudah
diperiksa untuk kasus iili,tat"
surpber tepercaya koran ini.

Namun hinggfa saatini; Kejak_

saan Iembrana yang sudah seb_
ulan lebih melakukan penyeli_
dikan namun belum OiUeU",
ke media, karena masih dalam
proses pengumpulan data dan
Keterangan. Terminal Manu_
ver Gilimanuk ini, sebelumn_
ya dikelola oleh perusahaan
Daerafr (perusda) Iembrana,
sejak dua tahun terakhir dis_
erahkan pada bernama Dinas
Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten
Iembrana.

Kasi Intel Kejari Iembrana
Ario Dewanto saat dikonfirma_
si mengakui telah melakukan
penyelidikan dengan meng_
umpulkan data dan keterangan
terkait dugaan tindak pidina
korupsi terminal yang 

-berada

ot samping pelabuhan Gilima_
nuk itu. Memang ada indikasi
Keruglan negara, tetapi untuk
menghitung dan menentukan
ada tidaknya kerugian negara
rersebut clomain dari BpK atau
PBKP. "Kami masih puldata
dan Pulbaket," terangnya. Ha_
sil penyelidikan tebifi tehgkap
akan dispmpaikan Kejari Jsrn_
brana setelah proses penyeli_
dikan selesai.
Di sisi lain, Terminal Ma_

neuver Gilimanuk sudah lama
dikeluhkan terutama oleh
pengguna jasa pelabuhan Gili_
manukyang akan ke pelabuhan
Ketapang. Pungutan retribusi
karcjs yang dilakukan petugas
dinilai aneh. karena pengguna
,atan nanya lewat terminal dan
tidak menggunakan fasilitas
parkir terminal. (bas/Sup)
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KORUPSI PARKh
Kejari lanii Iawab laporan parkir

^,"^tlY^lT _ 
Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar berjanji

lla.l ..eljuyab laporan yang dilayangtan ileC Cirah
Tipikor (GTI) Gianyar renrang d-trgaan koiupsi plngelolaan
parkir pasar senggol Gianyar. kasi-tntel feyail C'lanyar, custi
AgungPuger, akan membuat jawaban peiihal lapurun yurrg
dilayangkan itu usai hari raya Galrrngin.
.'{amj akan segera menjawab lapoian yang dilayangkan

oleh pihak GTI, tapi setelah Galungan kami iian ketik dan
berikan jawabani' ujar puger kemaiin (+/+). Dia mengakui,
laporan yang dilayangtcan Cfl pada b Rgr'rrt.ls 2016 lalu
belumada tind,ak lanjur. Bahkan pertanyian atas laporan
dari GTI pada tB Maret 2017 juga belumsempat dijawab.

'' Ya, memang niereka sudah menanyakah baiklisan mau_
pun tertulis. Secepatnya-kami berikan jawabani, jelasnya.
Di-tqya bagaimana hasil laporan ters-ebut, Agung puger
tidak mau membeberkan hasilnya kepada korai ini. ..Nanti
biar kami jawab dulu (laporan GTI)itungkapnya.

Sedangkan, Kasi pidana l(husus (Fidsus) Xepri Gianyar
Made Endra fuianto, mgnyatakan masalah laporan dari pihak
GTI itu masih menjadi kewenangan Kasi Iniel. ,,Kalau nanti
ditemukan indikasi, kami (pidsus) yang rangani. Sekarang
masih dilihat dulu," jelasnya. Mengenai yawiban iru, akan
dibuatkan secara tem.rlis disertai alaJannya oleh bidangIntel.

Sebelumnya, nenindaklanjuti laporan GTI, pada Oktober
20i6 lalu Kejari Gianyar tidak diam saja. pihakXelarl tetatr me-
manggil beberapa pihaklakni pihakprajuru deia pakraman
Gianyar. Prafuru desa di dar,npingi kuasa hukum nlpreka juga
menyerahkan berkas data parkir kepada Kejart. (dra/Subj-


