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kuat dengan hasil pemerik-
saan terhadap saksi, yakni
pelapor asal Bangli I Wayan
Suda dan anaknya. Eni Mar-
tawati; Saat itu teruigkap
uang Rp 175 juta diserah-
kan ke Kicen dalam bentuk
cash dan dilengkapi tanda
terima. Selain itu, pemer-
iksaan terhadap sakii, staf
perekrutan CPNS BKD Bali,
menyatakan tidak ada pem-
br.rkaan CPNS pada 2014.
"Korban baru satu orang.
Iokus di Klungkung. Tempat
lain kami belum tahu," sebut
mantan Kasat Narkoba Pol-
res Buleleng ini.

Mengingat Kicen tengah

menjalani proses hukum di
Pengadilan Tipikor Denpasar
terkait kasus dugaan kbrupsi
bantuan dana hibah pemban-
gunan Merajan Sri Kresna
Arya Kepakisan di Dusun
Anjingan, Desa Getakan,
Kecamatan Banjarangkan
senilai Rp 200 juta, pemerik-
saan kasus dugaan penipuan
ini nantinya akan dilakukan
di lapas. "Kita tinggal nungg"u
surat turun yang digunakan
dasar untuk memeriksa. Su-
rat perintah dimulainya pe-
nyidikan baru tadi dikirim ke
Kicen. Semoga beliau sudah
qrenerimanya," tandasnya.
(kmb45)

KicenAdnYana Kembali

Jadi Tersangka Kasus Penipuan CPI\S

Semarapura (Bali Post)
Belum tuntas menjalatri p"o""t hukum di PengadilalTip-ikor Denpasar t-e-rkait

U"r. arg""r, kot.tpti b.tti.t".t dana hibah, a-1qg9la D.PryD Klulgkung I Wayan
11;;;; Ae;t;." t"tti-f"fi -unelan pil pahit. politiii Gerindra ini ditetapkan-seba-

;;i;;;;;;ka dalam kasus dugaan penipuan CPNS Provinsi Bali tahun 2014.

"Kemarin sudah kami
tetapkan (Kicen AdnYana
- red) sebagai tersangka
kasus penipuan CPNS RS
Mata Provinsi BaIi," kata
Kasat Reskrim Polres Klung-
kung AKP I Made Agus Dwi
Wirawan. Jumat (a/8) ke-
marin. Pascapenetapan'
perwira asal Buleleng ini
mengaku sudah mengirim
Surat Pemberitahuan Dimu-
lainya Penyidikan (SPDP)

kepada jaksa. Pemeriksaan
tersanqka masih menunggu
surat atau iawaban dari Gu-
bernur Bali.

"sampai saat ini belum
diperiksa. Kemarin ada surat
dari provinsi. tapi mengacu
pada Undang-undang Pe-
merintah Daerah dan kami
diizinkan untuk memeriksa
saudara Kicen. Tapi kita ada
ganjalan di Undang-undang
MD3. Itu yang masih harus

kith koordinasikan lagi."
ungkapnya.

Status tersangka Pada Ki-
cen Adnyana telah didukung
bukti berupa adanya kuitansi
pemberian uang dari pelaPor.
Itu akan dibawa ke labfor un-
tuk uji keabsahan. i'Kita cek
akurasi tanda tangan Kicen
dalam kesehariannya, dan
yang ada dalam kuitansi,"
katanya.

Hal tersebut juga
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