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Dewan "New Comet"
Sayangkan Jatah Hib ah

Bansos Tak Merata
I Denpasar (Eali Post) -

Jatah dana hibah ban-
sos anggota DPRD periode
2014-2019 antara incumbent
(petahana) dan new cotner
(pendatang baru), tidak mer-
ata. Jatah dana hibah dan
bansos itu difasilitasi untuk
konstituen masing-masing
anggota dewan. Anggota de-
wan new cotner menyebutkan
pembagian jatah hibah ini
diskriminatif, baik dalam
APBD Induk 201b maupun
rencana APBD Perubahan
2015.

Bahkan, ujung dari protes
anggota dewan new corner
ini, sebagian dari mereka
melakukan boikot (tidak had-
ir) dalam sidang paripurna
Senin (6/4)) kemarin yang
mengagendakan pembacaan
LKPJ akhir tahun anggaran
2014 dan Ranperda Rencana
Induk Pembangunan Kepari-
wisataan Daerah Provinsi
Bali tahun 2014-2O29 oletl
Gubernur Bali. Dari 32 orang
anggota dewan yang hadir,
anggota dewan netlt cotner.

yang hadir hanya 12 orang.
Padahal total anggota de-
wan tlew cotner mencapai 23
orang.

"Kalau pembagian jatah
hibah bansos diskriminatif,
terpaksa karhi ke depan
tidak akan kooperatif. K-ami
bisa boikot sidang paripurna
dan rapat-rapat di dewan,"
kata salah satu anggota de-
wan tleu) cotner, Nvoman
Tirtawan, kemarin. Folitisi
Partai NasDem (Nasional
Demokrat) ini pun tidak had-
ir dalam sidang paripurna
Kemalln.
. Ia menyayangkan pem-
bagian jatah hibah ban-
sos ini tidak merata. Pada
APBD Induk 201b, hanya
anggota dewan yang lama
yang mendapat jatah hingga
Rp 3 miliar. Adapun anggoia
dewan pendatang baru di
Renon, tidak mendapatkan
jatah. Sementara dalam ren-
cana APBD Perubahan 20 15,
anggota dewan neu) corner
disebut-sebut akan menda-
pat jatah hibah bansos hanya

Nyomon Tirtowan
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sekitar Rp 300 juta jauh lebih
sedikit dibandingkan ang-

,,.iiota dewan incumbent yang
dirancang mendapat jatah
hibah bansos hingga Rp 750
juta. "Ini jelas sangat tidak
Iogis dan tidak memenuhi
prinsip-prinsip keadilan.
Sebab. kami sama-sama di-
lantik sebagai anggota dewan
periode 2014-2019, tetapi
malah ada istilah incumbent
dan rreru cotner. sehingga
terjadi ketidakadilan," kata
Tirtawan.

Diskriminasi jatah hibah
ini memberikan konsekue-
nsi yang sangat memalukan.
Sebab sudah dua kali dewan
melakukan reses, namun
hanya bisa memberikan janji
kosong kepada masyarakat
terkait hibah. Ia pun mem-
inta, agar dalam pembahasan
APBD Perubahan 2015 ini.
harus ada solusi terkait hi-
bah ini.

Wakil Ketua DPRD Nyo-
man Sugawa Korry yang
ditemui usai sidang paripur-
na menegaskan secara formal

tidak ada jatah hibah yang
dianggarkan untuk anggota
DPRD. Namun, sebagaiwakil
rakyat. ketika ada aspirasi
dan usulan masyarakat yang
dipandang relevan, anggota
dewan bisa memfasilitasi,
tetapi prosedurnya tetap di
eksekutif. "Jadi, tidak ada
istilah anggota dewan dapat
jatah hibah. Yang benar kami
hanya bisa memfasilitasi.
Tapi keputusan tetap di ek-
sekutif," kata politisi Golkar
asal Buleleng ini.

Terkait ketidakhadiran
sebagian anggota dewan new
comer dalam sidang paripur-
na kemarin, Sugawa Korry
membantah ada anggotanya
yang memboikot. Menurut-
nya, anggota dewan yang
tidak hadir sudah menyam-
paikan alasan. "Tidak ada
boikot. Yang tidak hadir ada
urusan, ada upacara adat,
ada yang mempersiapkan
Kongres PDI-P dan mereka
sudah menyampaikan ke
kami," ujar Sugawa Korry.
(kmb29)
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Tersangka Korupsi Raskin
Gianyar (Bali Post) -

- Tersangk3kasusl'orupsih.autuanraskin(berasm-iski!),A.4"BagusSemaraPutra,yangmenjadiKaurKesraDesaMelirggihKecmatan
Payangan, Senin (6/4) kemarin, akh-ilnl! reimi ditanan Kiiatsgiii. ff "t-iri*i"i"l il'rgr!, t"t"n l".gkapnya administrasi petimpahan ka-sus yang dilakukm oleh tim penyidik findak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres diaoyir tepatla.raEsaTe"n"ot"lu-"- x";ari Giuyu.

Sekitar pulul 10.00 wita, tersangka
dibawa tim penyidik Tipikor Polres Gi-
anyar ke kantor Kejari Gianyar. Barang
bukti berupa beras empat kampil seban-
yak 60 kg, dokumen, kartu penerima
raskin, dan uang Rp 2.580.000- Tiga pe-
nyidik Tipikor Polres Gianyar dipimpin
Ipda Wayan Antariksawan mengantar
langsung tersangka untuk diserahkan
ke JPU. Tersangka didampingi oleh
penasihat hukumnya.

Setelah serah terima selesai, ter-
sangka langsung ditahan oleh JPU.
Tersangka dititipkan di Rutan Gianyar
hingga 20 hari ke depan. "Penahanan
yang dilakukan Kejaksaan dalam rangka
mdmpercepat proses pemeriksaan dan
pelimpahan ke Pengafilan Tipikor Den-
pasar," jelas Kasi Pidsus Kejari Gianyar
Heralian Rahadi, S.H., yang sekaligus

merupakan Ketua Tim JPU.
Pengungkapan kasus korupsi ban-

tuan raskin ini berawal dari adanya lapo-
rarr warga Desa Melinggih yang tidak
mendapatkan bantuan raskin. Bantuan
raskin semestinya diberikan kepada
masyarakat sebagaimana daftar nama
yang telah diberikan pusat. Namun,
raskin tersebut dijual ke pedagang di
Pasar Payangan. Bantuan raskin yang
diselewengkan ini merupakan bantuan
pada tahun 2013, sehingga sebagaimana
hasil audit BPKP, total kerugiannya
mencapai Rp 135 juta. "Ada sekitar 60
orang saksi.dalam kasus ini," kata Ipda
Antariksawan.

Namun, penasihat hukum tersangka,
I Gusti Ngruah Artana, S.H., tidak meya-
kini kerugian negara yang ditimbulkan
oleh kliennya mencapai Rp 135 juta.

A.A. Basu,s sentara iriLtiii'*'

Menurutnya, jumlahnya diprediksi ls6ih.
kecil, melihat barang bu$i yang ditemu-
kan hanya empat kampil, yang jika
dihitung dengan uang jumlahnya tidak
sampai ratusan juta rupiah. Terlebih
subsidi uang negara yang.disalurkan
oleh Bulog sudah dibayai lunas. "Ini
ada beda penafsiran terhadap kerugian
negara yang pe-rlu dibuktikan dalam.
persidangan," katanya.

Sementara dalil korupsi yang dilaku-
kan penyidik, meskipun menyangkut
uang negara, setidaknya lebih cenderung
merupakan kasus penggelapan. Karena
penjualan beras yang merupakan beras
tak bertuan, disebabkan adanya peruba-
han data penerima pada tahun 2013.
Sedangkan untuk menjual tersangka
tidak mendapatkan izin dari perbekel
sebagai atasannya. (kmbf 6)
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Jalan Dermagp Gunaksa

Kej aksaan Siap Keluarkan
"Legal Opinion"

PERTEMUAN - Sejumtah pejabat Kanwit"*?lffSfij
ddn Diahub hom info Klunghung meninggolhan Kej ari
^,ungRung ua(,a pertemuon terlurup membahae legal
opinion, Senin kentarin.

Semarapura (Bali Post) -
Pihak kejaksaan akhirnya

memenuhi permintaan Pem-
kab Klungkung untuk mem.
berikan legol opinion atau
pendapat hukum. Pemberian
legal opinion ini diyakini tidak
anan men8ganggu proses
hulum di Kejari Klungkung
yang membelit proses pen-
gadaan tanah akses jalan Der-
maga Gunaksa, Pendapat hu-
kum rencananva diterbitkan
sebelum tangg;l 25 April.

"Pada prinsipnya, baik
proses hukum maupun per-
mintdan legal opinion bisa
jalan. Jadi, pembangunan
akses jalan tidak akan meng-
ganggu proses hukum yang
sedang ditangani kejaksaah,"
kata pejabat pengelola infor-
masi publik Kejari Klungkung
Suhadi, Senin (6/4) kemarin.

Kepastidn itu didapat sete-
lah perfemuan terakhir pihak
k:lg!!33l 4""ean pihak

Kanwil Dinas Perhubungan
(Dishub) Provinsi Bali. bi-
shubkominfo Klungkung,
Balai Lalu Lintas Angkutan
Jalan Sungai dan Perairan,
serta pihak terkait lainnya.
Pertemuan tersebut sudah
berlangsung beberapa kali,
khusus membahas terkait
status tanah yang akan di-
jadikan akses jalan.

Suhadi menegaskan, per-
soalan ini harus dilihat dari
dua sisi. Terkait status ta-
nah dan proses hukum yang
ditangani Kejari Klungkung
terkait proses pengadaan
tanah sebelumnya. Status ta-
nah pada prinsipnya tidak ada
masalah lagi. Karena proses
pengua6aan tanah dengan
pengadaan tanah oleh Panitia
Pengadaan Tanah saat itu
sudah selesai dilakukan tim
yang dibentuk pemerintah
daerah, karena para pemilik
tanah sudah mendapat ganti

ll llll r-J

rugi dari Pemkab Klungkung.
Sehingga, setelah proses itu
tidak ada masalah dengan
status lahan. karena lahan
tersebut saat ini sudah da-
lam penguasaan pemerintah.
Sementara kasus yang ditan-
gani Kejari Klungkung adalah
proses pengadaan tanah oleh
Panitia Pengadaan Tanah
yang dinilai ada unsur peny-
alahgunaan wewenang.

Setelah mendapat masu-
kan dari instansi terkait.
legal opini,on rencananya
akan diberikan kejaksaan
sebelum 25 April nanti. Batas
waktu itu. berkaitan dengan
permintaan pihak pusat, agar
tidak mengganggu proses
penganggaran untuk pemban-
gunan akses jalan Dermaga
Gunaksa. Namun. Suhadi
menegaskan, pihaknya tentu
akan diberikan beberapa
catatan sebagai bahan per-
timbangan. (kmb31)
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Korupsi BBM Bersubsidi

OknumAnggota Dewan

Ditahan
Negara (Bali Post) -

Tersang_ka II kor_upsi BBM bersubsidi pemilik UD Sumber Maju yang juga
qngqota DPRD Jembrana. Made Sleca Aniara, akhirnya ditahan tipiior Fotr-es
f:-bltT3, Senin (6/4) sore. X_o_rldisi ini berbeda derigan kasus r.it""p"i n-ni,r
bersu bsid i.dengan- tersangka I Kadis perindagkop Made Ayu Ardini vans kinisudah menJadt terdakwa dan beberapa kali menjalani persidangan di peng;dilan
Tipikor tidak ditahan Polres.

Sueca Antara datang ke Kasat Reskrin AKP Gusti berupaya untuk melakukan
pengalihan/penangguhan pe-
nahanan menglngat kliennl'a
merupakan anak lakr-lakr
satu-satunva yang ada di ru-
mah. Selain itu orangtua kli-
ennya dalam kondisi sakit.

Diberitakan sebelumnya.
mantan Kadis Perindagkop
Pemkab Jembrana Made,A.vu
Ardini yang sudah menjadi
terdakwa menjalani beberapa
kali pcrsrdangan di Pengadr,
lan Trpikor dan I Made Sueca
Antara ditetapkan sebagai
tersangka II kasus BBM ber-
subsidi.

Dan hasil audit -vang dilaku-
kan oleh BPKP Provinsi Bali,
negara mengalami kerugian
sebesa r Rp ZAt.Z+S.a,ti,Zg.
Made Ayu Ardini ditetapkan
tersangka I sebagai pihak
pemberi rekomendasi pem-
belian BBM bersubsidi pada
UD Sumber Maju, pen saluao
milik I N{ade Sueca Antara.
Dikeluarkannya rekomendasi
tersebut, UD Sumber Maiu
membeli BBM solar bersui-
sidi sebanyak ,15.449,54 liter
untuk melakukan produksi
pengolahan serat serabut ke-
lapa. (kmb)

Polres berdasarkan panggilan Made Sudarma putra didampauBBudrl rvraoe Duoarma rutra drdamD-
kedua oleb penyidik. Senin ing.i Kanrt III Tioikor Ioda
(6/4) pulul 13.30 diantar is- Putu Merta seizin KapoiresPutu Merta seizin Kapo
lrinyqdengan nemakai mobil mengatakan pihaknya me_
Jazz DK 1225 WE kemudian o.hitt t"""rrr-ek; ;;;;;;-
sempat menung,gu di ruang kan Spha n/30/IV/201S/Sa tsempat menunggu di ruang kan Spha
tunggu. Kenudian sekitar Reskriin 'tunggu. Kenudian sekitar Reskriin polres Jembranapukul 14.20, Sueca Antara tanssal 6 Aoril 2015. penah-tanggal 6 April 2015. Penah-
diantar dua penasihat huku- anan-dilakufan karcna selarna
mnya. IB Panc.q Sidharta dan penyidikan berlangsung terke-
lvlerta Uwlpa Negara. masuk san tersangka kerap mencarr
ke ruangan penyidik. alasan uniuk menghambat

Dari pengamatan. Sueca proses penyidikan dan sorrns
Antara sempat ke ru-a_ngan mangkirjrka drpanggil rrntu[
r(ent rofes untu* srdlk 1an dimintai kelerangan.
dan rnelengkapi administrasi. Pihaknya tida'k ingin ter-
Dia juga sempat melambailan sangka melarikan diri. takut
tangannya kepada wartawan jrka mcnghilanekan brrrang
dan mengatakan. "ambil foto bukli, menehamhat krlltn_
yangbagus ya." sambil be4alan caran proses- penyidikan dan
kem_balr f,e ruanganpenJndtk. pihaknya ingin agar pr,,ses

Kemudtan setelah men- tahap ll segera diJaksanakan.jalani pemeriksaan, Sueca "Jadi kaml bisa sesera me_
4nlala- yanq akrab dipanggrl limpahkan tersangki dan ba_
Dek Cok ini digiring ke sel Pol- rang bukti ke keja6aa n. r a m-
res sekitar pukul 16.10. Sebe- bah Merta. Sementa ra it rr. De_
lum masuk sel, Sueca Antara nasihat hukum Sueca Anla'ra.
senpat diberikan berbagai baik IB Panca Sidarta dan
perlengkapan dan termasuk Merta Dwipa Negara dikon-
celana pendek oleh kakaknya 6rmasi mengatakin prhaknr-a
dan mereka sempat berpelu- tidak bisa derkomentar han-
kan. Setelah itu Sueca digiring yak karena kliennya sudah
masul ke dalam sel. drtahan. Pihaknya hanya bisa
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Dari LKPJ Akhir Masa Jabatan Wali Kota 2010-2015

Dew artApresiasi Pelaksan aad
Pemerint ahan dan P embangunan
LAPORAN Keterangan Per-

tanggungjawaban (LKPJ) Wali
Kota Akhir Masa Jabatan 2010-
2015 serta LKPJ Akhir Tahun
2014 yang telah disampaikan
pada sidang paripurna tanggal
2 April lalu, telah dilakukan
pembahasan oleh DPRD Kota
Denpasar. Dari pembaha.san ini,
telah diputuskan oleh seluruh
anggota DPRD Kota Denpasar
dan memberikan apresiasi ter-
hadap pelaksanaan pemer-
intahan. pembangunan dan
pelayanan terhadap masyarakat
Kota Denpasar yang telah sesuai
dengan program Pemkot Den-
pasar di bawah kepemimpinan
Wali Kota I.B. Rai Dharmawi-
jaya Mantra bersama Wakil,
Wali Kota IGN Jaya Negara.

Apresiasi teisebut disampai-
kan DPRD Kota Denpasar mela-
luijuru bicaranya I Ketut Suteja
Kumara pada Rapat Paripurna
ke-3 Masa Persidangan I DPRD

Kota Denpasar di gedung DPRD
setempat, Senin (6/4) kemarin.
Rapat dipimpin Ketua DPRD
I Gusti Ngurah Gede, dihadiri
Wali Kota I.B. Rai Dharrnawi-
jaya Mantra, Wakil Wali Kota
IGN Jaya Negara,. Sekda Kota
Denpasar AAN Rai Iswara dan
pimpinan SKPD Pemkot Den-
pasar.

Dalam rekomendasi Dewan
tersebut, pada bidang pemer-
intahan, Pemkot Denpasar dan
Pemerintah Provinsi (Pemprov)
Bali agar melakukan koordinasi
dan komunikasi yang sungguh-
sungguh terkait infrastruktur
dan properti yang menjadi tang-
gung jawab Pemprov Bali yang
berlokasi di Kota Denfasar.
Seperti trotoar-trotoar yang
sudah rusak, got-got tersumbat
sebagai bagian dari potensi
banjir, Pemkot Denpasar tidak
berdaya akibat kewenangan
dan perbaikan, pemeliharaan

berada di Pemprov BaIi. Na-
mun, masyaiakat umum hanya
mengetahui permasalahan ini
sebagai tanggung jawab Pemkot
Denpasar.

Pada bidang kebersihan dan
pertamanan, Dewan memberi-
kan apresiasi kepada petugas
kebersihan daB pertaman yang
telah bekerja dengan sungguh-
sungguh siang dan malam un-
tuk menjaga kebersihan Kota
Denpasar.. Dewan juga mem-
berikan apres.iasi terhadap Kota
Denpasar sebagai kota koperasi
yang dapat terus meningkatkan
pembinaan terhadap koperasi
sebagai potensi mengembang-
kan pertumbuhan perekonomi-
an Kota Denpasar. Pada bidang
pendidikan. juga diapresiasi
alokasi dana belanja pendidikdn
sudah dianggarkan 33 persen
dari APBD 2014.

Wali Kota I.B. Rai Dharmawi-
jaya Mantra mengatakan, keber-
hasilan yang telah dicapai kali
ini tidak terlepas dari dukungan
masyarakat dan terjalinnya
kerja sama yang baik dengan
pimpinan dan anggota DPRD.
Selama lima tahun kepemerin-
tahannya, koordinasi dan komu-
nikasi telah terbangun dalam
mewujudkan pelayanan kepada
masyarakat. Ini tidak terlepas
dari permasalahan Kota Den-
pasar yang sangat kompleks,
masyarakatnya yang hiterogen
serta dinamis dan perlu dikelola
dengan sebaik-baiknya. Upaya
Iain yang perlu dilakukan ada-
lah meningkatkan koordinasi
yang intensif dengan Pemprov
Bali terutama berkaitan dengan
infrastruktur yang sebagian
masih menjadi kewenangan
Pemprov Bali. (427\

REKOMENDASI - Ketua DPRD Kota Denpasor I Gusti Ngurah
Ged.e menyerahhan rehomend.aei Dewan terhadap LKPJ Wali
Kota Ahhir Mdsa Jabotan 2010-2015 d'an LKPJ Ahhir Tahun
2014 hepad.o Woli Kota I.B. Roi Dhartnawiiaya Montra peid'a
Rapat Paripurna he-I Mosa Pereid.angan I DPRD Kota Den-
pasar di Gedung DPRD Kota Denpasor, Senin (il4) kemarin.
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,Ruang Rawat Inap RSUD Memprihatinkan

Atap Jebol dan
Tembok Keropos

Arnlapura (Bali Post) -
Akibat termakan usia, sejumlah bangunan yang diguna-

k a-n g gb a SS i-r u a n_g r a w at i n a p a i n S Un X a 
". 

rr gu. u"*,i" a ut
tidak layak_lagi. S_eperti Sal e empaka yang m6njadi ruangi
l1*et inap kelas III pasien bedah. Gedung yangdibangui
di tahun 1980-an tersebut kini atapnyaie6ot. G"edungfrun
po.cor sa_at hujan dan beberapa tem6o[ ker.opos. fo]raisiini membuat -ruang rawat inap tersebut menjadi sangat
memprihatinkan.

Dihonfirmasi terkait hon- beroperasi sejah d*a bura. lal*.
d-isi gedung rawat inap di RSUD Sedingkan irntr-rk Sal Mawar
Karanga-sem ini, Kabid Pengem- akan dilal<uhan renovasi berat
Jl_?ngan^Rumah Sakit, I Nengah dengan rnenggnnakan DAK
Widia.Sari,_ mengakui masih niaa"g. Keseh'aIan tahun ang_
ada sejurnlah bangunan rawat garan 201b.
ilap yang belum diperbaihi set- - pihaknya tidak memuhg-
elah dibangun tahun 1980-an. kiri, lcondiii Sal Cernpaha lebih
Pihakn_ya menuturkan_, per- rnemprihati.nkan dibandingkan
nasalahan ini karena keter- Sal Mawar tempat merawat
batasan anggaran. Selain SaI pasien penyakit dulorr. Namun,
Cempaka ada juga Sal Mawar karena-SalMawar lebih banyak
yang rnemiliki kondisi scrupa merawat pasien. pihirknya lebih
karena dibangun di tahun yang mernprioiitashan ruanf rawatsalna. inap tersebut. Sal Mawar lebih

Saat ini, hanya Sal NIeIatj. banyahrnerawatpasien.Bahkan
yang selesai pengerjaan reno- bisi sampai ke lorung-lor,ong.
vasinya- dengan anggaran dari Sedangkan Sal Cempaka, pasien
.Dana Alokasi Khusus (DAK) ta- yang dirawat tidair sebanyak di'htrn anggaran 2014. Sal hhusus. Mawar'," tuturnya szrat diiemr,ri
pasien analc tersebut kini sudah di RSUD Kzrrangasem, Senin

(6/4) kernalin
Proyek renovasi berat Sal

Mawar kini sudah melalui proses
tender dengan pag'.r anggalan
sekitar Rp 2,295 miliar. Proyek
yang ditalgetkan pengerjaan-
nya bulan Mei ini diperkirakan
selesai pada November 201b.
Pihaknya rnengaku sudah me-
mindahkan seluruh pasien di
Sal Mawar beserta peralatan
medis sejak sebulan IaIu. "Kita
pindahkan ke Gedung Wijaya
Knsuma lantai I yang sebel-
umnya digunakan pasien Sal
Melati saat dilakul<an renovasi,"
tambahnya.

Terkait rencana perbaikan
gedung Sal Cempaka 5iang sudah
keropos, -pihaknya berencana
mengajukannya anggaran pada
bahun 2016. Mengingat r.rntuk
al.okasi anggaran DAK tahun
2015 dari pusat hanya bisa un-
tuh memperbaiki SalMawar. Se-
dangkan pendapatan dari RSUD
Karangasem menurtrtnya hanya
mamp!r untuk biaya operasional
rumah sakit seperti pernbelian
obat-obatan, l<ebersihan, listrik,
err 44ri4q!91cye4c ". _(4-4L
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Terpidana Kasus Art Center v

Dijebloskan ke Lapas Kerobokqn
Denpasar (Bali Post) -

Terpidana kasus korupsi Art
Center Denpasar, Ketut Suastika
dan Ketut Mantara Gandi, Senin
(6/4) kemarin akhirnya dieksekusi
Kejaksaan Negeri (Kejari) Den-
pasar. Kedua terpidana datang
pukul 09.00 wita ditem4ni kuasa
hukumnya, Haposan Sihombing
dan Ketut Ngastawa. Mereka
langsung menuju ruangan Pidsus
Kejari Denpasar untuk menyele-
sail<an administrasi.

Suastika yang mantan Kadisbud
BaIi itu tidak tampak membawa
palmian ganti ataupun tas. Dengan
kemeja birunya, dia berjalan paling
depan. Sedangkan Mantara Gandi
terlihat membawa tas. Selang satu
setengah jam, persisnya pukul
10.30 wita, Suastika dan Mantara
Gandi keluar ruangan dan sudah
dikawal jaksa Made Tangkas dkk.
Kedua terpidana lantas dimasuk-
kan ke dalam mobilAvansa hitam
pelat DK 852 SP. Sementara di
Lapas Kerobokan, keluarga dan
mantan sta-firya telah menunggu.
Mereka membawa pakaian untuk
di dalam lapas.

Jaksa yang mengantar ada
tiga orang. Selain Made Tangkas,
juga terlihat Hari Soetopo. Jaksa
Tangkas mengatakan, setelah
dilakukan administrasi, kedua
terpidana langsung dijebloskan ke
dalam l,apas Kerobokan. Menumt
jaksa dari Kejati BaIi itu, terpidana
sudah siap mental untuk menjalani
eksekusi atas putusan hakim yang
menghukumnya 14 bulan dan 13
bulan.

Soal sisa masa penahanan,
Tangkas mengatakan, karena ter-
dakwa menjalani penahanan kota
maka akan dilakukan pemotongan
seperlimanya. "Perhitungan saya,
ada pemotongan sekitar sebulan.
Jafi, normalnya masih menjalani
penahanan selama 13 bulan untuk

Suastika dan 12 bulanuntulMan-
tara Gandi," jelas Tangkas.

Pasalnya, katanya, itu dihitung
dari penahanan kota yang dilaku-
kan jaksa selama dua minggu.
yakni tahanan kota dilakukan
Kejari Denpasar mulai 3 November
2014. Jaksa melakukan penahanan
kota sela-ma dua mrnggu, kemudian
diperpanjang oleh hakim Tipikor
pimpign Cening Budiana. Penah-
anan kotanya selesai 6 April, kale-
nanya kemarin langsung dilakukan
eksekusi. "Jadi, lima hari masa
tahanan kota dianggap menjalani
satu hari. Jika dihitung, kurang
lebih sebulan atau sekitat 26 hari.
Ini perkiraan saya," jelasnya.

SoaI vonis denda Rp 100 juta
untuk Suastika dan Rp 50 juta
untuk Mantara Gandi, Tangkas
mengatakan terpidana sudah me-
nyampa i kan ke jaksa bahwa sudah
ada surat pernyataan tentang kes-
anggupan untuk membayar denda.
"Jila terpidana tidak membayar
denda, kurungan (subsider) harus
dilaksanakan. Namun, tadi ada
kesanggupan untuk membayar,"
sambung Tangkas.

Jaksa senior di Kejati Baii ini
menjelaskan, pihaknya memberi
waktu interval sebulan untuk
membayar denda. "Ini baru kes-
anggupan. Benar tidaknya, kita
lihat nanti. Ji-ka tidak membayar,
ya... subsidernya harus dijalani,"
tandas Tangkas.

Sementara itu, Kalapas Kelas
II A Denpasar di Kerobokan Sud-
jonggo yang dimintai konfirmasi
soal penahanan kedua terpidana
mengatakan bahwa Suastika dan
Mantara Gandi tidakdalam prcses
masa pengenalan Iingkungan
(mapenaling) sebagaimana tah-
anan lainnya yang baru masuk.
'Tadi yang bersangkutan langsung
masuk BIok H dan BIok G." tandab
Sudjonggo. (knb37)


