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Hukuman
I\aik,Arnawa
MasihTenang
Belum Bersikap ini Bimantara belum memasti-

kan. Dia mengatakan terdakrva
belum bersikaP atas kondisi
ini. "Kami belum bersikap,"
imbuhnya. Terkait dengan
rencana Jaksa yang akan kasasi,
Bimantara iuga tetap menga-
takan akan menunggu sikaP
dari kliennya Arnawa.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, |PU kasus ini Hari SutoPo
membenarkan memang vonis
terhadap terdakwa Arnawa
naik. "Ya naik, dari 1,5 tahun

' jadi 2 tahun. Naiklagi 6 bulani' .

ungkapnya. Dia mengatakan
atas keputusan Pengadilan.
Tipggi ini memberikan isYarat
bahwa Jaksa akan kasasi ke
MA. Dia mengatakan, karena
tuntutan 3,5 tahun semestin-
ya dua pertiga dari tuntutan
sekitar 2 tahun B bulan baru
bisa diterima. " ladi kami seP-

erti akan kasasi atas kePutu-
san PT inii' ungkaPnYa. "Na-
mun kami masih ada waktu
pikir - pikiri' imbuhnYa.

Sebelumnya Hakim TiPikor
menyatakan vonis dengan
pertimbangan hal - hal Yang
memberatkan dan meringank-
an. Yang memberatkan tidak
mendukung upaya pemerintah
dalam memberantas koruPsi'
Sedangkan yang miringkan,
sopan dan belum Pernah
dihukum. Hakim juga menya-
takan bahwa dakwaan Primer
tidak terbukti. (artlhan)

Soal Kasasi
DENPASAR - Setelah

mendapatkan hukuman sPesi-
al, yaitu 1,5 tahun dari tuntutan
3,5 tahun, Mantan Kadis PU
Karangasem WaYan Arnawa
mendaoatkan kabar buruk tan-
taran hisil banding dari faksa ke

Pengadilan Tinggi (PT) temYata
hasilnya naik menjadi 2 tahun.
Atau naik 6 bulan dari vonis 1,5

tahun. Atas kondisi ini terdakwa
dinyatakan masih tenang.

Dikonfirmasikan ke Peng-
acara terdakwa, yakni Biman-
tara membenarkan bahwa
pihaknya sudah mendaPat-
kan hasil banding di tingkat
PT. "Benar Senin saYa sudah
terima hasilnya itu, saYa su-
dah dapat kejelasan memang
naik lagi 6 bulan jadi 2 tahun
putusan di PT,,'ungkap Peng-
acara plontos inikemarin saat
dikonfi rmasi lewat telePon.

Dia juga mengatakan hasil
ini sudah disamPaikan ke
terdakwa Arnawa. Bagaimana
reaksinya? "Pak Arnawa me-
mang tenang bawaannYa se-
jak kasus ini bergulir. Setelah
kami jelaskan hasilnYa, beliau
masih tenang. Dan mengaku
akan menyampaikan ke kel-
uarganya, sambil berunding,"
kata Bimantara.

Akan kasasi? Atas Pertanyaan


