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Dugaan "Mark-up" Anggaran Bupati Cup 2016

Kejari Pastikan tlnsur
Pidana Terpenuhi

- 
Kasi.Pidsus Kejari Gianyar Made

Endra Arianto, Senin (1213) kemarin
_noengatakan, berdasarkan hasil ekspos
di internal Kejari Gianyar yane dilal.,-
Kan kemarln disimpulkan adanya unsur

. Drctana dalam pengelolaan dana yans
i dikelola PSSI Cianyir.'Uns;prd;fi;;
' sudah memenuhi sehingga dari hasil per-
' [rmban€an dengan pimpinan, disepakati
peningkatan kasus ini ke penyidiksn,"
katanya.

, Menurutnya. unsur korupsi dalam
Kasus rnl berupa penyimpangan pen-

__Disinggung adanya kemungkinan
SPB pada kasus ini seperti kasuJKppE
Desa Lebih. Endra Arilnto menegaskan,
pihaknya sudah melakukan aniisipasi
agar tidak sampai terputus di tengah
jalan. "Ini sudah kita antGipasi. Kalau
kemarin kan karena kerugian negaranya
tidak bisa ditemukan. Nah kalau kasirs
ini, kita sudah melihat ada kerusian,
negara," tegasnya. (knb36) - i

lum y?lC akan ditersangkakin dalam
tagffg rnr. Namun. iA menqqlrrr -ooil
'F"* inil Namu". ia-mengaku masih

!T]*,-Or*n- Nanti delumsn aslinya
Jugg qta amankan," tegasnya.

Endra Ananto pun mengakui sudah
memrrrr.r ancang-ancang menyeret ok_

p"ncdp;k; ^1";b"fiit""elJiiiI*1,.*ttt{ renetapkan tersangk;.'Kita
fiuatkan etat bukti lagi untuk memasti_
.kan tersangka," jelasnva.

Hingga \ini Kejari Gianyar sudah
memeri.ksa 28 salsi yang diduga terkait
.trasus tersebut. Mereka di antaranva

panitia hingga pihak swasta yang di-
duga terkait pengelolaan dani Bripati
Cup. Sementara pemeri_ksaan terhaiap
Organis.as-i Perangkat Daerah (OpD)
terkait .4i Iingkungan Pemkab Gianyar
belum dilakukan. "Kalau ke situ belim.
Mungkin nanti bisa merembet ke sana,"

gelolaan anggaran yang diterima dari
APBD Gianyar. Namun seperti apa
penyimpangan itu, Endra Arianto belu-
mau menjelaskannya. ,,Itu masuk ke ra_
nah materi penyrdi_kan. Belum bisa kita
DeoerKan,' uJarnya.

- Dikatakan, seluruh bukti terkait
dugaan korupsiitu baru akan dibeberkan
letgla-h. adanya penetapan tersangka.
Saat ini_pihaknya sudah mengamarikan
se;umlah barang bukti berupa dokumen.
. . 

"larang bulti ada beberapa dokumen
kita dapatkan. Dokumen itu masih dalam

uJarnya.

Edisi : _!q[q , tq v\^qfE

Hal :3
20rE

ffiibrur llnli

Gianyar (Balifost)
Kejaksaan$legeri.(4ejari) Gianvar akhirnya memastikan.adanya unsur pid,ana dalam kasus dugaanmark-up dariC Bupati Cup tahun 2016. Penanganan Ua"""ili sudah aiii"sfitk"n dari penyelidikan kepenyid ikan. pengumpulan berkas j uga teru J ditak"6;-";;;k ;;;;;f;;;ngka.


