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Komisi II Pertanyakan Rp 100 M

DENPASAR- Bali menerima kucuran dana hibah
promosi pariwisata senilai Rp 100 miliar. Hal tersebut
ditegaskan Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung
didampingi Menteri Pariwisata Arif Yahya di hadapan
Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan awak media,
Sabtu 23 Desember 2017. Sayangnya, hingga Senin
(1213) kemarin, dana hibah promosi pariwisata yang
dikucurkan pasca pencabutan status tanggap darurat
Gunung Agung tersebut belum jelas penggunaannya.
Hal ini mengundang pertanyaan Komisi II DPRD Bali.

Kepada Iawa Pos Radar Bali, anggota Komisi II DPRD
Bali, Anak Agung Ngurah Adhi Ardana mempermas-
alahkan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara
yang mengalami penurunan drastis, yakni n18,03
persen Januari tahun 2018. Dijelaskan politisi PDI
Perjuangan tersebut, jumlah wisatawan mancanegara
pada fanuari 20 I 7 sebanyak 480.278 orang. Pada fanuari
20lB turun ke angka 393.706 orang. Wisatawan tersebut
secara berurutan berasal dari Australia, Tiongkok, In-
dia, Inggris, fepang,.Amerika Serikat, Rusia, Malaysia,
Korea Selatan, dan Perancis. Ardana menyesalkan sikap
Pemprov Bali yang terkeian tidak mau terbuka soal
penggunaan anggaran Rp f 00 miliar tersebut. Dirinya
bahkan menyebut Pemprov Bali tidak menganggarkan
dana promosi pariwisata di tahun 2018.
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"Pada APBD 2018, kami dari badan anggaran telah
berupaya menyisir dana untuk dapat menganggarkan
terkait promosi yang lebih agresif karena situasi bencana
pada akhir tahun lalu. Namun pada penetapan, kami
mendapat informasi anggaran yang kami telah siapkan
menjadi tidak maksimal dengan alasan aruran pagu
yang disiapkan oleh pihak eksekutiti' ucapnya. Namun
mengingat adanya dana pusat u4tuk pemulihan kondisi
pariwisata (Rp 100 miliar, Red) terkait bencana erupsi
dari Kementerian Pariwisata, Ardana mengaku pihakn_
ya masih bisa berhrarap. "sayangnya, penggunaan dana
dan upaya yang dilakukan tidakpernah dikohunikasikan
ke DPRD Bali. Yang mana kami di DPRD hingga Maret
2018 banyak menerima pertanyaan terkait penggunaan
dana ini," ujarnya melalui sambungan telepon seluler.
Pertanyaan dimaksud antara lain untuk apa dan apakah
sudah dipergunakan dana hibah tersebut. ,,Kami khawa_
tir penggunaan dana ini keliru penggunaannya. Tidak

. sesuai harapan masyarakat. Jadi sebaiknya kementerian
melalui Dinas Pariwisata provinsi Bali mengomuni-
kasikan arah penggunaan dana tersebuti, imbuhnya.

Beber Ardana, segala hal yang dirancang dalam pro-
gram promosi guna memajukan.pariwisata Bali tidak
mendapat dukungan dari pemerintah. Selama ini,

\ usulan dana promosi pariwisata dicoret. ,,pariwisata
, Bali saat ini hanya dipromosikpn oleh mereka yang
memiliki hotel sehingga yang dipromosikan hanya
kepentingan hotelnya saja dan tidak mempromosikan
Bali secara detail clan keseluruhani, pungkasnya.
,Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Humas dan pro-

tokol Setda Proviqsi tsali, I Dewa Gede Mahendra putra
menjawab pihaknya akan melakukan pengecekan di
Dinas Pariwisata saat ditanyai mengenai anggaran
dana promosi parirvisata Bali. "Masih cek di Dispardai,
ucapnya. (ken/dot)
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Duleng BpKAudit pemkab
MANGUPURA - Ketua DPRD Badung putu parwata me_nerima rombonsan Ba.dan pemeriksa fte"*g"rr fspKj RIperwakilan Baliti DIRD s"d;g,'il"_;ritrTie tzl.Hadirpul4 Wakil Ketua I DPRD ifVyo_* furyurr4 WakilKetua II DpRD Made Sunana, Kepju fnrp"Giu, Badung

Ni Luh Suryaniti, dan Selsuan naailngNyo-;arinreaangga.
Putu Parwata didampingi Karyu"u j* Su"*tu mengakusangat mendukuns BpK audit di pemkab nadun!. tabahkan memerintihkan semua organisasi perangkat

daerah (olD) Badung, khususnya ais"lr"i"ril Dewan
agar membantu BpK bertugas.
"Sebelum pra audit ,oriborrgu" BpK tadi bertemupimpinarl. Dan kami menyambut baik dan mendukungtT{"l."$t yang dilakuian BpK ini," rdp;r."o.
Politisi pDI perjuangan ini, siap Ueiitan data danpelaporan terbuka dan transparan terkait pelaksanaan

APBD Badun g20l7.,,Kami sudah langsungperintahkan
.Su1 Of!-hysusnya yang ada di Setwin ag"a, memb"ntu
ll_o-,,, 

ofn,ni, sehingga bisa berjalan dengan baik. Dan,
Kamt mlnta biar semua dibuka dan transparan,,,terang
politisi asal Dalung ini.

^Hal 
senada disampaikan Karyana dan Sunarta. politisi

borxar oan Demokrat ini, beri apresiasi karena sebelunr
melakukan pia audit BpK berikan pemberitatruan ke
f:T\"U Badung. "Kami apresiasi tspk melakukan auOitdi Kabupaten Badung. Dan kami -i"tu,"."uu OpD di
mgkungan pemkab Badung membantu dan memberikan
pendampingan_selama proses audit dilakukani, pungkas

'nart1- (a{!dwr/dio)
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Tersangka Korupsi santunan
Dib erhentikan sementara
, 

NEGARA -Tersangka kasus korupsi santunan kematian IS,
fTqr.u"g diberhentikan sementara iebagai pegawai negeri sipii(PNS) di lingkungan pemerintah kabupa"ten leirrUru"u.b"rr$r,
pemberhentian sementara-tersebut, IS irurrya ,rr"rrerima 50 pJrs_
e'' dari gaji pokok setiap bulan. Sedangkan sanksi, sudah diteiima
tS-;ei{ lnun lalu dengan penurunan pangkat saru tingkat.

. 

Kepala Dinas Kepegawaian dan pengembangir Sumberdala Manu-
sia Iembrana I Made Budiasa rn".rgutukur,, peirberhentian sementara
dilakukan sejaksurat penahanan dari polrei Iembrana diterima. .,surat
pemberhentian sementara untukyang bersangkutan (IS) sudah ditan_
datanganipimpinan/' jelasnya, Mingg, t"-d" 1alSj. 

-

Proses pemberhentian tidak aitatutan permanen, namun ha_

Tllls:mentar.a 
saja hingga ada keputusan tetap dari pengadilan.

ApaDtta nantlnya yang terbukti tak bersalah berdasarkan putusan
SANKSI: Tersangka lS (tengah| bersama petugas
saat ekspose (l/3).tetap pengadilan, maka selisih

gajinya akan dibayar oleh pe_
merintah. Iika bersalah, maka
gaji 50 persen yang terlanjur
diberikan, tak akan dituntut
kembali. Sebab, setelah itu,
harus diproses pemberhentian
secara tidakhormat oleh pem-
bina kepegawaian di daerah.
Aturan mengenai pegawai

pemerintah bisa langsung
diberhentikan sementara
jika berstatus tersangka dan
langsung menjalani pena-
hanan dalam kasus tindak
pidana, tertuang dalam Un-
dang-undang Aparatur Sipil
Negara yang sudah resmi
diundangkan sejak 15 Januari
2Ol4 dan menjadi UU Nomor
5 Tahun 2014. Aturan itu renu-

-ang dalam pasal 88 ayat I poin
c UUASN, yangberbunyi, pNS
diberhentikan sementara dpa-
bila ditahan karena menjadi
rerqslsLqtilqq$raele_.

Selain pemberhentian semen_
tara, IS juga sudah mendapat
sanksi penurunan pangkat satur

^nngl<ar. 
Disamping iru, tS yang

seLret ur nnla benugas r"bugai r#
unas Sosial dipindah ke inspek_
torat Iembrana..,.Sanksi CIsiptin
sudah diberikani, u;.amya.

Sanksi untuk IS ini diberikan
pada IS karena sebelum kasus
xorupsi santunan kematian
diselidiki unit tipidkor polres
,embrana, dugaan sannrnan ke_
r,naf.an fikifini menjadi temuan
oarr rnspektorat, sehingga sank_
sl rangsung diberikan. Bahkan
tersangka IS mengembalikan
se;urnlah uangke kas daer.ah.

, .S-epeni_d lketah ui, tersangka IS
otahan polres lem brana karena
diduga melakukan tindak pi_
dana korupsi dengan membtrat
permohonan sanfunan kemd_
tian fiktif. (bas/han)
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Inspektorat Bentuk
Tirn Telusuri f)ana
Berrnasalah
SEMAMPURA- Insoekrorat Kabupaten Klungkung akh_

imya membentuktim khusrr, -u.r"iur.l.i s9 objekpinge_
lolaan bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan ya'ng
diduga bermasalah sebagaima.r-" duta Dinas t<ebudayaan]
Pemudan dan olahragi loirUuapo.u) ii""gtu.rg. Tim
khusus dengan nama Tim aparat lengawas Internal pe-
merintah yang dibentuk pada tanggal iO Februari lalu ini
pasalnya sudah melakukan peneluJuran terhadap sekitar
4-6 persen objek tersebut. Kepala Inspektorat Kabupaten
Klungkung, I Made Seger, mengungkapkan, dari total
59-objek pengelolaan bantuan iriUut, p".rurrjang urusan
kebudayaan yang diduga bermasalah oleh Disbudpora,
ternyata ditemukan 58 objek yang diduga bermasalah.
Adapun penelusuran terhadip obl"k b""r_usalah ini
baru dilakukan di wilayah Kecamatan Kungkung, nan_jarangkan"dan Dawan atau sekitar ao pers&r dari totar
objek yang diduga bermasalah. ,,Kami bllum melakukan
penelusuran ke Nusa penida. Nanti kami akan lanjutkan
ke Nusa Penida," ujarnya, Minggu (4/3)

'^t:T.:11i1 
lasil dari penelusuran tim iersebut diungkap_

Kannya uctak jauh berbeda dari hasil monitoring danival_
lfl !M"i"y) Disbudpora. yairu diremukar,,ryu p".r"ri_u
ll?,T i:i"rykan kegiatan sebelum dana cair atau pem_
::,lir i?j".tiat ditatangi penerima hibah terlebih da-hulu.
rral lru dilakukan penerima hibah mengingat mepemya
waku pencairan dana dengan kewajibaripeierima triUatr

T::I.u,ork* Laporan ?ertanggungjawaban (Lpl).,,ladi
ql slnl mesu ada permakluman. fangan sampai penerima
jadi ketakutan. yang terpenting danla hibah^memang be-
nar-.benar digunakan sesuai proposal," katanva.

Selain itu, pihaknya juga melihai uau"yu p"*bangu_
nan yang belum selesai. Dan menurut"ya irat itu jJga
wajar karena bantuan hibah ada yang tidat membantu
pembiayaan secara menyeturuh. fihafny" pur, -urr.o.r_
111\""""1ut^!ansunan yang airancani ;enghabiskan
anggaran Rp 500 juta, sementara bantua-n yan| diterima
sebesar Rp 200 juta. Untuk itu semestini;;;;;*;
pembangunan dilihat berdasarkan burrt,rurr'hiUah dan
bukan bangunan fisik keseluruhan. ,,Untuk r".n"rr,uru
waktu ini saya lihat tidak ada penyimpangur p"rrggurruu.,
3lgC"tT.Hanya saja ada kesalahan dalim adminisudsi.
Kalau administrasi kami sarankan,r.rtt'rt p"rUuitan kare_
na memang-banyak penerima hibah yang masih awami,
tandasnya. (ayu/rid)
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E.PARKIR

Beli Mesin Rp l,B Miliar
TABANAN - Setelah menaikkan tarif parkir khusus kend-

araan roda dua dan empat yang mencapai 100 persen. Kini

pemerintah'Tabanan mencoba mencanangkan E-parkir
yang lebih tren parkir elektronik Tak tanggung pengadaan

alat E-parkir sebanyak 15 unit harganya mencapai miliran
rupiah. Kepada Dinas Perhubungan Tabanan I Made Agus

Harthawigwra yang didampingi langsung oleh Kepala Bidang

Prasarana Sri Wahyuni menjelaskan penerapan parkir elek-

nonik dengan tujuan unnrk mengoptimalisasi PAD daerah

yang mengalami kebocoran khusunya pada pajak restribu-

si. Kemudian menertibkan parkir yang ada di Kabupaten

Tabanan. "Tatget kami untuk e-parkir akan diberlalq*an
mulai bulan lunimendatang. Namun sebelum diberlakukan

e-parkir. Beberapapenataan juga kami hams lakukan seperti

perbaikan lahan parkiryang ada di pasarThbanani' tegasnya.

Diungkapkan Harthawiguna untuk pengadaan mesin

e-parkir langiung didatang dari Jakarta. Ada sebanyak

15 unit mesin untuk e-parkir yang digunakan nantinya.
Mesin e-parkirakan dipasang di daerah Kediri di Jalan M'
Thamrin 1 unit, Tabanan sebanyak 1l unit yakni berada
di Jalan Gunung Batur (2 unit), falan Gajah Mada (8 unit)
dan Jalan Melati (l unit). "Pengadaan mesin e-parkir su-

dah memaiuproses e-katalog. Untukharga perunit mesin

e-parkir mencapai Rp 122 iuta. Total harga 15 unit mesin

Rp 1,8 miliari' ungkapnya. (utt/rid)
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_Mengikuti sidang lwayan sukanila; Pendamping Desa Tulikup

Korupsi Dana Bantuan Rp 76 Juta, Divonis 28 Bulan

Hukuman 2 tahun dan 4
bulan (za bulan) akh-
irnya dijatuhkan Ma-

jelis Hakim pimPinan
I Wayan Sukanila bagi

terdakwa kasus dugaan
korupsi dana bantuan

Penguatan Lembaga

Distribusi Pangan Mas-
yarakat (LDPM) untuk

Gabungan KelomPok
Tani (Gapoktan) Sari

Lestari, Tulikup, GianYar
senilai Rp 76 juta, Dewa

Putu Suartana, 41.

SIDANG dengan agenda
pembacaan amar Putusan'
vonis hakim lebih ringan 14

bulan dari tuntutan Jaksa
Penunttit Umunf (lPU) Made

Edi Setiawan Yang sebelumnYa

menuntut terdakwa Pidana se-

lama 3 tahun dan 6 bulan. Ma-
jelis Hakim menilai Perbuatan
terdakwa terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan
tindak pidana koruPsi untuk
kepentingannYa sendiri.

"Menjanrhkan Pidana kePada

terdaknn Dewa Putu Suartana

dengan pidana Penjaga selama

selama 2 tahun dani4 bulan,
denda RP 50 juta sdlsider I
bulan kurungan," kata Ketua

Majelis Hakim Sukanila. Terdak-

wa juga dibebankan membaYar

uang pengganti sebesarRP 76

juta dengan ketentuan aPabila

tidak dibaYar dalam tengat wak-

ru paling lama I bulan setelah

adanYa Putusan Pengadilan
berkekuatan hukum tetaP, maka

harta benda terdakwa akan disi-

ta dan dilelang guna membaYar

pengganti. Dan aPabila harta

bendanYa masih belum cukuP,

DIRANGKUL JAKSA: Terdakwa Dewa Putu Suartana dirangkul
jaksa usaisidang putusan di Pengadilan Tipikor' kemarin'

terdakwa Yang PidamPingi
penasehat hukumnYa Made
Suryawan mauPun JPU Made

Edi Setiawan sama-sama men-
yatakan pikir-pikir.

Sebagaimana diketahui,
hir{t[ kasus inl bergulir, be-
raVfd dari dicaihkannya dana
bantuan sosial kegiatan Pen-
guatan-LDPM rlntuk Gabun-
gan Sari Lestarf dari Pemer-
intah Provinsi.Bpli sebesar BP'
150 juta pada tarfggal 9 Novem-
ber 2009. Dana hantuan terse-
but dikorupsi tefdakwa secara
bertahap. Bahldan, yang juga
sebagai pendamping Pada Pro-
gram PUAP (P(ngembangan
Usaha Agrabisilis Pedesaan)
di Desa Tirlikupyang bergerak
di bidang pengadaan PuPuk
kepada petani {nggota Subak
juga melakukari koruPsi'

Sehingga juntlah keseluru-
han dana LDPM yang digu-,
nakan terdakrud untuk kePer-
luan pribadinya sebesar RP 76
juta. (pra/dot)

maka hukuman PidananYa akan

ditambah 3 bulan kurungan.

Mendengar vonis hakim'

zEdisi
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KORUPSI

Direktur Duta Karva
Raya Dituntut 1,5 Tahun

DENPASAR - Ir. K. RawiAdnyani, terdalcwa
kasus dugaan korupsi dana bansos pengem-
bangan kawasan pertanian terpadu berbasis
organik (Pepadu) Iembrana, Tahun Anggaran
(TA) 2012-2013, kemarin menjalani sidang
tuntutan. Sidang berlangsung di Pengadilan
Tipikor Denpasar.

Sidang dengan majelis hakim pimpinan
Angeliky Andajani Day, jaksa penun-
tut umum (IPU) I Made Pasek Budi-
awan dan Triarta ini menuntut perenl-
puan yang sebelumnya menjabat
direktur CV Duta Karya Raya (DKR) dengan
pidana penjara selania setahun enam bulan
(1,5 tahun). Ini masih ditambah denda Rp 50
juta subsider 3 bulan kurungan w

) Baca Direffiur... Hal 11

Pfovinsi .JXL-

{it* '-wl'

ti ini, terdal$/a sudah menitiPkan

uang kepada kejaksaan, "terang

Jaksa PasekBudiawan.
Diuraikan, tuntutan huku-

man bagi terdakwa karena
jaksa menilai bahwa terdakwa
terbukti melakukan tindak
pidana koruPsi sebagaimana
diatur dan diancam dalam
pasal 3 UU No. 3l tahun 1999

tentang tipikor, sebagaimana
yang telah diubah dan ditam-
bah dengan UU No. 20 tahun

2001 tentang Perubahan Pe-
rubahan atas IJU No' 31 tahun
1999 tentang tiPikor.

Atas tuntutan itu, terdakwa
yang didampingi Penasihat huk-

umnya, menyatakan akan men-

gajukan pleidoi atau Pembelaan
dalam sidang berilcrnrYa.

Sebelumnya dalam surat dak-

wan disampaikan, bahwa PSran
terdakwa dalam Perkard ini
dibidik Unit TiP ikor Satreskrim
Polres Jembrana, terkait Pen-

gadaan bibit sapi pada program
pertanian terpadu.

Terdalarya jusou memberikan
uang pada kelornpoktani. Uang

lang diberikan tr:rsebut selanjut-
nya digunakan kelomPok untuk
membeli sendiri bibit saPi
bantuan pemerintah.

Sehingga, sapi Yang diter-
ima tidak sesuai sPesifikasi
yang sudah ditentukan dalam
kontrak. AkibatnYa negara
dirugikan Rp 82 juta. (Pra/Pit)

Edisi

Hal. : | .hr tl

Diduga Telah Merugikan
Keuangan Negara RP 82 luta

r DlnE[luR...
Sambungan dari hal 1

Tidak hanya itu, dalam surat
tuntutan, jaksa juga membe-
bankan kepada terdakwa mem-
bayar pengganti sebagai akibat

kerugian keuangan negara RP

82 iuta lebilt "Membebanlen ke-

pada terdalanra membaYar Peng-
ganti sebagai akibat kerugian
keuangan negara sebesar RP 82

Fta lebih dan atas uang Penggan-
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Pemkab Siapkan Pgrahu dhn
Mesin Tempel Rp l'4 M

MANGUPURA - Pemkab Badung menyiapkan anggaran

besar untuk membantu para nelayan. Saat ini Pemkab Ba-

dung tengah memasang lelang pembelian 23 buah jukung

fiber ukuran 7 meter serta24 buah mesin tempel 15 PK.

Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk pengadaan
perahu dan perlatan tersebut senilai Rp 1,4 miliar.

"Bantuan (hibah) diberikan untuk meningkatkan
produkstivitas hasil tangkapan ikan nelayan. Dengan
bantuan ini kami harapkan nanti ada peningkatan
pendapatan dan keseiahteraan para nelayan di Ka-

bupaten Badung," ungkap Kepala Diskan Kabupaten
Badung, Putu Oka Swadiana, kemarin (11/3)'

Dijelaskan lebih lanju! pengadaan perahu dan peralatan

saat ini sudah masuk tahap tender di tayanan Pengadaan

Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Badung. Tender di-
buka sejakS Maret 2018 dan ditutup pada2o Maret 2018

mendatang. Pengadaan ini merupakan hibah yang akan

diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
Pantauan Iawa Pos Radar Bali, hingga Minggu kemarin

cukup banyak rekananyang annrsias ikut melalukan tender.

Sudah ada sekitar 13 rekanan yang menyatakan berminat

atas tender tersebut "Kami berharap tender bisa berjalan

lancar, supaya penyerahan bantuan bisa cepat sehingga bisa

langsung digunakan nelayani tukasnya. (san/dot)
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KelariKantongi
CalonTersangka

Kasus Dugaan Korupsi
Bupati Gianyar Cup

GIAI\IYAR - Kejaksaan Negeri (Kejari)
Gianyar terus menggeber kasus dugaan
korupsi event Bupati Gianyar Cup 2016.
Dalam rapat bersama tim dan para
Kepala Seksi (Kasi) Senin kemarin, kasus
itu naikkelas dari penyelidikan menjadi
penyidikan. Bahkan sudah ada calon
tersangka yang hendak dijerat.

"Hasil rapaf disepakati jika kasus ini
ditingkatlen menjadi penyidikan. I(ami
menemukan adanya peristiwa pidana
dugaan tindak pidana korupsii ujar IGsi
Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gianyar,
Made Endra Arianto, bersama Kasi Intel

Kejari, Gusti Agung Puger, usai rapat ke-
marin. Dalam peningkatanhsus meniadi
penyidikan ini, belum ada namatersang-
ka. "Sesuai dengan pasal I angka 5 W
Tipikoq, kami kembali menjadi alat bulci
unluk menemukan tersangkanya,' ujar
jaksa asal Iembrana itu.

Dialui Endra, dalam peningkatanpeny-
idikanini, pihaknyasudah memiliki nama
yang akan dibidik menjadi tersangka.
Namun Kejari tidak bisa menyebutkan
siapa nama oknum yang bersangkutan.
"Calon tersangkanya kami sudah punya
Ancang-ancang sudah adai tiryasnya

Selama ini, pihak Kejari sudah memerik-
sa 23 saksi. "Mereka terdiri dari panitia di
lingkaran kepanitiaan, ada juga pedagang.
IGlau untuk Dinas (pemerintah, red) belu,

adai jelas Endrh. Selain memerilsa para
saksi, Kejari juga telah mengantongi copy
dokumen mengenai pelaksanaan Bupati
Gianyar Cup 2016lalu itu.

Belajar dari kasus lGedit lGtahanan pan-
gan dan energi (KPPE) di Desa lebihyang
sempat kandas, pihak Kejari tidak mau
mengulang kedalahan tersebut. "Kali ini
kacamatapenyidi( lqmilakin 100 persen
kasus ini berlartp(' ujar Endra y'akin.
Itu karena kejaksaan merighitung

lebih awal kerugian negara yang dise-
babkan dari kasus Bupati Cup 2016 ini.
"Kalau KPPE {ulu kan, tidak ditemu-
kan kerugian negara, bagaimana kami
bisa melanjuttannya," jelasnya.

Ditanya mengenaidetailkasusnya pihak
Kejari enggan rterinci. Apakah tergolong

mark upbarga atau laporan fiktif. "Kalau
itu terlalu telcnis, sudah masuk ke materi.
Kami tidak bisa mengungkap ke publik
supaya calon tersangka tidak mencari alibi
(pengalihan, refl )i' terangnya.

Yang pasti, menurut Endra, kasus yang
sedang ditangdni mengenai pengelolaan
dana PSSI tentangperhelatan Bupati Cup
2016. "Bilangsajamengenai pengelolaan.
Kalau bicara unsur, itu masukke arah ma-
teri penyidikan kamii' papamya.

Sementara itu, Kejari Gianyar menar-
getkan I hingga 2 bulan ke depan'
sudah mempgroleh hasil dari peny-
idikan mereka. "Lebih cepat lebih baik.
Kalau bisa dua minggu langsung jadi
(tersangka, red)i' sambung Kasi Intel
Kejari, Gusti Agung Puger. (draldit)


