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Ditetapkan Jadi Tersangka

ikan diga
masa iabatannya masih, akan
d.ikembalikan lagi," katanYa'
MengantisiPasi munculnYa
persoalan serupa. Pendampln-
ian terhadaP Pemerintah desa

lalam mengeiola keuangan
terus dimaksimalkan. "Seka-
rans ada sistem Pengelolaan
keuinsan desa. Kami berikan
pemah--aman soal itu' Hari ini
?kemarin - red) ada Pertemuan
dengan perbekel se-Kecamatan
Klungkung, mengharaPkan su-

paya hal ini tidak-memPengar-
'uhi psikologis dalam bekerja"'
tandasnYa.

Kasi ioidana Khusus Kejari

Perbekel Satrr aktln
Diberhentikan Sementara

Semarapura (Bali -Post) 
-
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Kepala Dinds Pember-

davaan Masyarakat dan Desa'
Peneendalian Penduduk dan
Keliarea. Berencana Klung-
kung I Wayan Suteja' Jumat
rzalSl u"*i"in, mengaku be-

ium mendapatkan informasi
re.*i.oa PenetaPan Perbekel
satu-satunYa PeremPuan itu
sebasai tersangka. Namun,
sesua-i Peraturan Daerah Ka-
bupaten Klungkung Nomor 12

tt'ttntt ZOIZ tentangTata Cara
PemiJihan, Pengingkatan dan
Pemberhentian Perbekel Yang
bersangkutan diberhentikan
sementara.

IWayan Suteia

Klungkung Meyer V. Siman-
iuntak mengatakan status
iersangka teihadap Ratnadi
sudah diberitahukan ke buPati
melalui surat. SePerti berita

'Ttu (pemberhentian semen'
tara - red) yangmenjadisanksi'
Tetapi kami btilum mendaPat-
k* ittfot*uti resmi. Baru tadi
(kemarin' red) dengar," uIIg:
i"ottuu. Menindaklanjuti hal
itu, pejabat asal Karangasem
ini' ieneaku segera membi-
ca"akan dettgan PidPinan. Jika
telah diberhentikan semen-
tara, posisinYa akan digantikan
Sekretaris Desa. Secara oto-
matis yang bersangkutan tidak

' mendapat hak aPaPun.
"Nanti kalau Yang bersang'

kutan dinYatakan tidak ber-
salah dala- Proses Pengadilan,

sebelumnya, Ratnani ditemP-
kan sebagai tersangka sekitar
sepekan lalu setelah Pemer-
ikiaan sekitar 30 saksi. Ini
juga diperkuat dengan adanYa-bukti 

kerugian negara hasil
penghitungan Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) sebesar RP 94.344.000,

' maupun bukti pembelian ba'
rang untuk pembangunan'

Dugaan penyimPangdn
pengqunaan APBDes itu beru-
pa fiark-up harga barang.
Beberapa di antaranYa dalam
finishing balai desa dan oP-
erasional kantor. Atas Perbua-
tannya itu, ia dijerat Pasal 2
dan 3 Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pe'
rubahan atas Undang'undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. (kmb45)
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