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F;;;;;;i ffigeri SipilltpNISi tah"'' 2015. Men-yusliib.rkut perkaranya hampir
t.rr?-t"p (p-2r-). .lKejakiaan sempat bilang secara lisan, berkasnya sudah P-21.
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Kasat Reskrim Polres Klungkung

AfF f Made Aeui Dwi Wirawan, Senin (2613) kemarin.

Sesuai hasil pemerik-
saan, rrantan anggota DPRD
Klungkung itu mengaku
menerima uang dari korban
I Wayan Suda, warga asal
Kecamatan Tembuku, Ban-
gli Rp 175 juta. Itu untuk
meloloskan anakriya menjadi
CPNS di Rumah Sakit Intlra,
Denpasar. Namun, lama
ditunggu hal tersebut tak
ada hasil. Polisi juga telah

memastikan hal ini ke Badan
Kepesawaian Daerah (BKD)
Baii.- Namun dinvatakan
tidak ada bukaan'formasi.
"Baru ada satu orang Yang
melapor. Yang dari Bangli
saja. Selain. dia, ada .emPat
orang Iagi yang ikut mencari
CPNS. Tetapi tidak ada me-
lapor," jelasnya.

Perwira asal Buleleng ini
menyebutkan dalam pemer'

iksaan, Kicen justru "menan-
tang" polisi untuk mengusut
kasus ini sampai trmtas dan
memlntra semua yang merasa
jadi korban untuk melapor.
"Tersapgka seperti pasrah.
Minta.agar semua korban
melapor supaya dirinya seka-
lian menjalani hukuman.
Tetapi kami kan tidak bisa
meminta untuk melapor,'l
sebutnva.

Edisi , 9eb.".:? )!.YqPl!--- 
|

Hal i lL
I

Kasus Dugaan Penipuan CPNS

Berkas PerkarnMantan
Dewan Hampir P-21

- -i*r"'"sL" i.*.r" t o",lpsi bantuan hibah I Wayan Kicen-Adnyana harus kembali
bersiap m-enialani prosei hukum atas kasus dugaan penipuan perekrutan Calonap m-enjalani prosei hukum atas kasus dugaanp-enipuan perekrutan Calon

,'*"i N"oeri Sloil (CpNS) tahun 2015. Menyusul berkas perkaranya hampir

AKF I Made Agui Dwi Wirawan, Senin (2613) kemarin.

Siatus tersangka telah
disalrdang Kicen pada Agus-
tus P017. Hal tersebut set-
elahr adanya bukti. seperti
kuit{nsi pemberian uang dan
peialor. Ini,juga diperkuat
den$an keterangan sejum-
Iah $aksi. Untuk diketahui,
Kicen telah divonis 16 bulan
nenihra atas kasus koruPsi
Laniluan dana hibah pemban-
gunan Merajan Sri Kresna
Aryd Kepakisan di Dusun
Anji]ngan, Desa Getakan,
Kec{matan Banjarangkan
senilai Rp 200 juta tahun
2015. Atas hal tersebut, ia
iuqa harus kehilangan jaba-
ian sebagai anggota DPRD
Klungkung. (kmb45)


