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Kej ariHarus Usut

Tuntas Kasus Bupati Cup
dikarl" ugapnys.

Dikatakannya, saksi yang
diperiksa dalam tahap penyi-
<lilran masih eama dengan saksi

dalam peny.eli-
dilran ygkni sekitar 20 orang.
Cuma dalam pemeriksaan
snksi psds penyidikan rni ada
beberapa poin yang diperdalam.
'Ada memang beberapa yang
kita tambahlan. Kita perta-
jam lagi s#uai perkembangan
fakta,'katanya.

Meski sudah memeriksa 20-
an saksi, namun Kejari belum
melakukan pemeriksaan terha-
dap IGtua Panitia Bupati Cup
2016. Endra beralasan, yang
bersangkutan rencanairya di-
periksa sebagai saksi terakhir.

Endra menambahkan, pi-
haknya berencana mempercepat
proses penghitungan kerugian
negara dalam kasus ini. ?aling
lambat penghitungan ini akan
mulai dilakukan dua pekan
lagi. Jadi sebelun penetapan
tersangka kita sudahharus me-
nyertakan kerugi4n keuangan
negara," katanya.

Di mana dugaan posisipeny.
impangan keuangan negara dia
beltrm mau menyampaikannya.
Alasannya, penjelasan menge-
nai hal,itu sudah 6asuk dnlem
materi penyidikan. 'I(alau su-
dah pasti ada tersangka baru
akan kita beberkan " tegasnya.

Sementara 
" itui anggota

DPRD Gianyar I' Wayan-Bud-.
arta turut menyoroti kasus
yang dinilai menoreng gelaran

Gianyar (Bali Post) -
Sebulan paecanaik etatus

dari penyelidikan ke penyrdi-
kan, kabug dugaan mark-up
dana Bupali Cup 2016 yang
ditangani Kejaksaan Negeri
(Kejari) Gianyar masih jalan
di tempat. Belum ada perkem-
bangan dari hasil pemeriksaan
puluhan saksi. Anggota DPRD
Gianyar pun mendesak Kejari
serius dalam mengtrsut tuntas
kasw ini.

Kasi Pidsus Kejari Gianyar
Made Endra Arianto, Selasa
(10/4) kemarin, mengakui sam-
pai saat ini memang belum
ada perkembangan lebih jauh
terkait penyidikan dugaan
mark-up danh Bupati Cup
2016.-"Sementara belum ada
perkembangan. Kita masih
memeri.ksa seksi unfu! psnyi-

' 'Paling lambat peng-
hitungnn ini akan mulai

dila\ukan dua pekan lagi.
Jadi, sebelum penetapan
tersangka kita eudah har-
us menyertakan kerugian

keuan{An negara.'

Made Endra Arianto

Bupati Cup yang mr
ajang bergengsi itu
Partai Golkar ini pun

merupakan
itu. Politisi

P_artai-Golkar ini pun berharap
Kejari bergerak ceirat mengusut
tuntas kasus ini. "Harus ugut
ttrntas kasus ini Jangansqmpai
di tengah jalan malah di-SP3,
apalagi sudah masuk ranah
penyidikarl' tegasnya. 0rryb35)
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