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. Berdasarkanpantauan,kun-
Jungan tersebut berlangsung
sekitar pukul 11.1b Wito aui
diterima Wakapolres Xfu"j_
kung Kompol Nengah Sadiaria
bersama Kasat Reskrim AKp
Made Agus Dwi Wirawan. Set_
elah berkomunikasi singkat,
Ludra diperkenankan untuk
bertemu Kicen. Saat itu, Kicen
yang mengenakan baiu kaos
putih dan celana pendel keluar
darl ruang tahanan terlihat
pucat.

. Meskidemikian.iamengaku
kondisinya dalam kead-aan
sehat. sebelum berbincang
secara tertutup di ruang Kasai
Reskrim. Usai pertemuan,
Ludra mengatalian kuniun-
gannya tak hanya untuk me-
mastikan politisi Gerindra itu
ditahan di Mapolres, tetapi
juga mengetahui kondisi kes-
ehatannya. Tak hanya itu,
kedatangannya juga aimat<-

AKP Agus Adi Wirawan men-
gatakan pascaditahan, belum
ada yang menjenguk Kicen.
Begitu juga dengan usulan
penangguhan penahanan.
"Belum ada yang menjenguk.
Usulan penangguhan penah-
anan juga belum," jelasnya.
Seiring dengan lijpahanan Ki-

cen, Ketua DPRD Klungkung
Wayan Baru yang juga seba-

, gai Ketua DPC Partai Ger-
indra Klungkung mengaku
sudah bersurat ke DPD.

"Surat penahanan yang
disampaikan polres, sudah
kami kirim tadi (bemarin
- red)," ucapnya. Probes pen-

gusulan PAW akan dilakukanjika surat dari DPP yang
memerintahkan KTA-nva
dicabut. keluar. "Denean dia
(Kicen - red) ditahan, secara
otomatis anggota fraksi di
Dewan berkurang. Saya ya-
kin DPP menge"ii nai irii,',
katanya. (kmb45)
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i t u t ak h a n y a m e m a s t i E a ; "k;;a 
i"i' k;;; ; ;;T iiiil ;:tetapi juga melyamq3ikan hak_haf. -iarr-g,"".ih dida_patkan sebagai wakil rakyat. r ---i

:19ko1 unruk menyampaikan
nak-nafinya 1-ang masih dida_
patkan selama menladi wakr_l
rakyat.

^ "Kondisinva sangat sehat.'I eman-teman juga menyam_
paftan salam. Meski ditahan,
hakny-a masih didapatkan,
kecuall perjalanan dinas..'
DeDernva.

, .Pemangkasan hak yang
lain, samburrg potitisi Hanuri
ini akan kembali terjadi jika
yang bersangkutan berstatus
sebaga i t erdakwa. Tunjangan
perumahan datr komunikasi
tidak dibayarkan. Bahkan
juga diberhentilan sementara
hingga kasusnya berkgkuatan
hukum tetap. Itu mengacu
pada Tata Tertib (TatibiDe-
wan Pasal 102 Nomor ll20l4
tentang Pemberhentian Se-
mentara.
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