
Su b El;r gi'.rn l{ r-irrra clii rt T i:'rt"ii L.uslhil Bar li
..,,,jiii,,,

$ti ili Jl r,r il ri tr
)tttS { Wt*+i ;lkr

,ilr

I

ll

I Did
I

Rp 500

''j:: '_l" t ':t .1. :. . :r'jtt.: - 1. 1::,::.ft.:trt.:r::-f .::--,1:1---:ii

a Tersangka ii

pkan Dnnil 
ll

uk Judi TaJ en

^"0;i;'LeD'ses

ugt Gela

Juta unt
Amlapura (Bali Post) -

setelah meiampung-krn serarrgkalan penye_l_idikan, KejariAmlapura akhirnyamenetapka! Kepala 
-LPD se-ga, Desa Bunut.o, Kur"-"tan"Abang, I w"v"r3"-dai

Yasa atIF Mangku K3tu1ry.bagai tersangla. bia 4iauja merat"-k"" p6"lJ"t"-p",
dana LPD sg_te.mqa! Rp 500 juti untuk jul-i tajen. MeskT;;e;ti ati"l"it"i"";dg.t
tersangka, Kejari Amlapura belum m-elakukan penaharrao.

Serangkaian pemeriksaan
langsung digelar secara
maraton. Mulai dari pen-
gurus LPD, prajuru Desa
Pakraman Sega. sejumlah
nasabah hingga tokoh ma-
syarakat setempat. Terma-
suk Ketua LP LPD Kabupat-
en Karangasem. Penyidik
telah melakukan pemerik-
saan pihak terkait dan 30
saksi untuk membongkar
benang kusut kasus yang
sudah berembus sejak awal
tahun lalu ini.

Hasil penelusuran kasus
itu terungkap fakta bahwa
dana nasabah yangdiduga di
gelapkan itu sebanyak Rp b00
juta. Dana itu habis setelah
digunakan untuk kebutuhan
judi tajen.

Kasus ini terungkap be-
rawal dari laporan masyara-
kat setempat. Nasabah men-
curigai ada yang tidak beres
dengan pengelolaan LPD,

Kasi Pidsus Kejari Am-
lapura Andri Kurniawan, Se-
lasa (31/7) lalu, mengatakan
penahanan masih belum
dilakukan karena pihaknya
harus menyampaikan hak-
hak tersangka, saat diperik-
sa sebagai tersangka nanti.
Apabila setelah itu dinilai
perlu dilakukan upaya paksa
(penahanan), maka saat itu
baru pihaknya menentukan
sikap. Apakah melakukan
proses penahanan tersebut
saat itu atau menunda dulu.
"Tersangkanya baru satu,"
kata Andri Kurniawan yang
baru sepekan bertugas di Ke-
jari Amlapura menggantikan
Kasi Pidsus sebelumnya.
Bekti Wicaksono.

Sebelunonya, Kejaksaan
Negeri Amlapura sudah
melakukan penyelidikan
terhadap dugaan kasus
penggelapan dana LPD
Sega sejak Januari lalu.

setelah mengaku tidak bisa
mencairkan tabungannya
sendiri.

OL.rrum pengurus yang
dilaporkan telah melaku-
kan penggelapan dana na-
sabah LPD ini pun saat
diperiksa sudah mengakui
perbuatannya. Bahkan, saat
menjalani pemeriksaan, dia
juga mengakui dananya di-
gelapkan untuk kebutuhan
judi tajen.

Kajari Amlapura I Nyoman
Sucitrawan menginstruksi-
kan agar Kasi Pidsus mem-
percepat penanganan kasus
ini'. Sebab, pelakunya sendiri
juga sudah mengakui per-
buatannya. Selain itu, masih
ada kasus-kasus lain yang
sudah menunggu. Seperti
dugaan pungli pengelolaan
di sepuluh objek wisata dan
kasus dugaan korupsi PNPM
Mandiri.

Dihubungi terpisah, Ke-

pala LPD Sega I Wayan
sumadr yasa melalui no-
mor HP yang didapat dari
rekan sesama Kepala LpD tak
bisa-terhubung. Ketua BKS
(.tsadan Kerja Sama) LpD
Karangasem I Made Mas-
tiawan yang dihubungi Selasa
(31/7), juga menga[u lama
tak pernah berkomunikasi
dengin tersangka. Sementara
pe-ndesa Sega Komang Oka,
belum lama ini, mengitakan
persoalan di LpD selempat
yang- melibatkan tersangka,
sudah lama berproses di Jesa
adat. Tetapi, pembahasan

yang dilakukan di internal
desa adat tak kunjung mem-
Duankan solusi. Sehingga,
banyaknya nasabah kecJria,
akhrrnya membuat persoalan
lru.mencapai proses hukum di
KeJaKSaan.

Meski demikian, dia rhen_gaku tetap menghormati
qfqs_eg hukum yang berlaku
dr KeJari Amlapura itu. Dia
Dernarap persoalan ini bisa
segera diselesaikan dan
pgnjadi pel?jaran bersama,
$aqm perJC.elola,an LpD, agar
5f dgp3t bisa lebih baik la*gi.
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