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. .P,qgqha.nan tiga tersangka
rru quakukan di tempat ber_
beda. Kicen Adnyana bersama
anak lelakinya Krisnia Ad-
rputra yang berperan sebagai
ketua panitia pembangunan
Merajan Sri Ar5.a Kiesna
Kepakisan ditahan di sel
Mapolres Klungkung. Semen_
tara anak perempu:rnnya. En_
dang. yang berperirn sebagai
bendahara di panitia ditah*an
di MapoleOX Kota.

Wajah murung dan sedih
terlihat dari wajah Kicen
Adnyana dan kedu:r anaknva
gglulq+ ditahan oleh peny-
idik. Kondisi paline iedih
terlihat pada wijah dndang.
_ Dari pantauan di polre"s,
Endang terlihat duduk le-
mas di depan ruang penyidik
bersama adiknya. Krisnia
Adiputra. Sambil menutupi
gajahnya dengan jaket. mara
Endang terlihat berkaca-kaca
setelah menjalani pemerik-
saan dari dokter. Dia pun
tidak mau berkomentar keiika
ditanya wartawan. "Waiar dia
sedih karena meninggalkan
anaknya yang masih- kecil,"
pjar salatr satu penyidik Ipda
1\engan Dulatra.

Sementara itu, Kicen
Adnl'ana dengan memakai
kemeja putih bergaris men-
jalani.p_emeriksaan di ruang
p_u"yi!t Politrsi asal Dusui

{njingan, Desa Getakan,
Banjarangkan ini mulai men-
;a lq ni pemeriksaan kesehatan
sekitar pukul 10.00 Wita.
Saat itu dia didampingr dua
pengacaranya, Bernadin dan
AA Parwata. Tidak banyak
komentar yang diberikan'Ki-
cen Adllana ketika digiring
pt,nyidik ke ruang tahinanl
Scbelum ditahan,-dia hanva
mengaku kondisinva baik-
baik saja. "Baik-baik saja."
katanya singkat.

Pengacara Kicen, Berna-
din, mengatakan kliennva
sudah siap ditahan. Bernadin
menga\u akan mengajukan
pengalihan penahanan untuk
Kicen Adnyana. Karena Kicen
Adnyana memiliki riwavat
asam. lambung tinggi. ,.Siya
suctah srapkan permohonan
s urat pengalihan penahanan-
nya. Jadi bagaimana kalau
suatu saat dia nanti tertekan.
dia sakit. ya ndak bisa ikui
sidangjuga. Saya sudah siap-
tra_n_ permohonan untuk pen_
galihannya dari lapas nanti
ke rumah." ujar Beinadin.

Selain itu, Bernadin men-
gatakan pengalihan penah-
a nan-ya-ng diaj ukannya hanya
untuk Kicen Adnyani. Kedua
anaknya tidak meneikuti
jejak ayahnya kareni kon-
disinya dinilai sehat. "Ked-
uanya (Krisnia Adiputra dan
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S.ejari Kiungkung Mayer
Simanjuntak mengikui sem-
pat mendengar ada wacana
pelimpahan tahap II dengan
tersangka Kicen Adnyana Cs
dari Polres. Namun. pelimpa-
han itu ditunda kar-ena diri
pihak kepolisian kemung-
kinan administrasinva b6-
lum .selesai. Di samping itu
prhaknya juga ada kegiatan
supervisi dan kegiatan den-
gan Pemkab.

"Kita di kejaksaan bukan
belum siap. Kemungkinan
minggu depan dilimpahkan
karena Jumat ini tidak ada
kegiatal administrasi. Tapi
entah harinya belum bisa
dipastikan." kata Maver.
(kmb)
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Fndang) kan sehat bugar
begitu. Kalau nanti sava-bi-
lang sakit nanti memberikan
keterangan palsu, kan repot,"
ujarnya. Yang jelas Bernidin
mengatakan kalau kliennva
tidak ada diperiksa. Kicen
hanya dicek kesehatannya
mengingat berkasnva sudih
tahap P-21.

__ Namun pelimpahan tahapII oleh Polres ke Keiaksaan
dilatakan tidak jadi dilaku-
kan alias ditunda karena
pihak kejaksaan ada keciatan.
"Bar'!:an saya sudah mengh-
adap Kasi Pidsus dan katanva
ditunda _karena pelimpahan-
nya terbentur ada iadwal
kegiatan di kejaksaan," kata
Bernadin.

Sementara itu, Kasat
$9_1k-r1m Polres Klungkung
AKP NladeAgus Dwi Wirawan

mengakui sempat mau me-
limpahkan berkas dan ter-
sangka ke pihak kejaksaan.
Namun karena ada adminis-
trasi yang harus dilengkapi
dan ada jadwal kegratanii k'e-
jaksaan, pelimpalian tahap II
tersebut ditunda. "Rencanan-
ya minggu depan kita akan
limpahkan berkasnya lang-
slng sama tersangka." ujar
AKP Agus Dwi Wiriwan.

Mantan Kasat Narkoba pol-
res Buleleng ini meneranqkan
pihaknya telah melakukan
penaha_nan terhadap ketiga
tersangka. Penah:rnan ketiea
tersangka dilakukan untuk
kepentinga n penyelidikan
lebih lanjut. "Untuk saat ini
ketiga tersangka kami laku-
kan penahananselama 20 hari
ke depan. Kita tahan di polres
karena ada beberapa strategi

yang saya harus
ujar Kasat Agus.
_, Di lain pihak, Kasi pidsus


