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Bali Rancang Pe
Iasa Kons

DENPASAR, NusaBali
Pemerintah Provinsi Bali

merancang peraturan daerah
mengenai jasa konstruksi seba-
gai upaya untuk menjamin "kea-
manan" pelaksanaan konstruksi
di daerah itu. "Kondisi sekarang
sering membuat ketidakny-
amanan dari stafdalam men-
jalankan kegiatan fisik. Baru
salah sedikit sudah diperika se-
hingga perlu dimantapkan dari
sisi regulasi sehingga benar-
benar aman dalam pelaksanaan
konstrukil' kata Wakil Guber-
nur Bali Ketut Sudikerta di sela-
sela sidang paripurna DPRD Bali
di Denpasaa Rabu [10/6).

Selain itu, Sudikerta berpan-
dangan lewat regulasi tersebut
diyakini mampu untuk mening-
katkan kualitas daya saing SDM
yangbergerak di bidang jasa
konstruki.

"Dengan ditata lewat regulasi,
kami berharap multimanfaat bisa
dipetik dari sana sehingga meng'
hasilkan yang bermanfaat bagi
publik," ujarnya. Di sisi lain, den-
gan melihat realisasifisik secara
nasional yang baru mencapai 10
persen, menurut dia, berarti ada
yang mengganjal dalam praktik
pelakanaannr?, meskipun di
Bali kondisinya saat ini sudah di
dEJ d,,5M 

"dJruId'."Oleh karena itu, perlu ada
regulasi yang mengamankan kita
semua, aman dari sisi pelaksan-
aan dan juga pertanggungjawa-
ban," ujarnya. Sementara itu,
dalam penjelasan kepala daerah
yang dibacakan oleh Sudik-
erta, juga disampaikan bahwa
kewajiban pemerintah dae-
rah untuk menyiapkan tenaga
kerja atau sumberdala manusia
konstruksi yang kompeten dan
bersertifi kasi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,
sehingga bisa berkompetisi
tidak hanya pada tingkat lokal,
nasional bahkan internasional,

Dengan tingkat kualifikasi

dan ketersediaan SDM seperti
saat ini,lanjut Sudikefta, jasa
konstruksi daerah pada um-
umnya belum mampu bersaing
dengan jasa konstruksi nasional
maupun internasional,

"Oleh karena itu, persyara-
tan usaha serta persyafatat
keahlian dan keterampilan iasa
konstruksi perlu diarahkan
untuk mewujudkan keandalan
usaha. Selain memang sesuai
dengan UU No 18 Tahun 1999
tentang Jasa Konstruksi, diper-
lukan upaya pembinaan berupa
pengaturan, pemberdayaan
dan pengawasan terhadap
masyarakat jasa konstruksi yang
penyelenggaraannya dilakukan
oleh pemerintah provinsi sesuai
kewenangannya," u jarnya.

Jasa konstruksi daerah mem-
punyai peran strategis dalam
pembangunan daerah sehingga
perlu dilakukan pembinaan
dalam meningkatkan kualitas,
"Oleh karena itu perlu dilakukan
penataan dengan penerbitan
rancangan peraturan daerah
penyelenggaraan pembinaan
jasa konstruksi," kata Wagub
Sudikerta dilansir darii Antara.

la mengatakan perda tersebut
nantinya akan beftujuan mewu-
judkan tertib penyelen&laraan
jasa konstruki daerah, mewu-
judkan struktur usaha kon-
strukidaerah yang andal dan
berdaya saing mewujudkan hasil
pekerjaan jasa konstruki yang
berkualitas dan mewujudkan
peningkatan peran masyarakat
jasa konstruksi daerah.

Oleh karena itu, kat guber-
nuI perlu peningkatan
struki di daerah penin

on-
katan

kualifikasi dan kinerja j sa
konstruksi daerah yan tercer-
min pada peningkatan
produl! ketepatan wak

utu
pelak-

sanaan, efisiensi pema taatan
sumbe daya manusia, odal dan
teknologi dalam penyel
raan jasa konstruki. -sl

ngga-
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iEks Bupati Dituntut l5 Tahun
* Candra l.Juga Dituntut Ganti Rugi Rp 42,6 Miliar

DENPASAR NusaBall' Mantan Bupati Kl{rngkung
I,Wayan Candra dit$ntut 15
tahun penjara dala{n kasus
{ugaan korupsi, gr{tifikasi,
dan Tindak Pidana Pdncucian
Uang (TPPU). Dalam sidang
dengan agenda penuntutan di
Pengadilan Tipikor Denpasar,
(abu (10/6), faksa flenuntut
Qmum (IPUJ iuga nlenuntut
tBrdakwa untuk garlti keru-
$an negara Rp A2,$ miliar

dan dicabut hak politiknya.
Dalam amar tuntutan yang

dibacakan sbcara bergantian
oleh fPU Subechan cs di Pen-
gadila4 Tipikor Denpasar,
Rabu kelnarin, terdakwa man-
tan Bupati Candra dinyatakan
bersalah dan dijerat 3,pasal
berlapis Pertama, melakukan
tindak pidana korupsi sesuai
Pasal 2 ayat [1) jo Pasal 18 UU
Nomor i31 Tahun 1999 ten-
tang Peinberantasan Tindak

Pidafra Korupsi yang sudah
diub{h dengan UU Nomor 20
Tahuh 2001 jo Pasal 53 ayat
[1) ke I KUHP.

Kqdua, dijerat Pasal grati-
fikasl kepada penyeleiffiara
negafa sesuai Pasal 12 B jo
Pasal 12 C ayat (1) dan ayat
(21 Up Nomor 31 Tahun 1999
tenta[g Pemberantasan Tin-
dak pidana Korupsi yang

I

Befsambung ke Hal-15 Kolom 1

I

Eks Bulpati Dituntut 15 Tahun
n\\.W$ffi $litrii$$i1

sudah diubah dengan UU No-
mor 20 Tahun 2001 jo Pasal
65 KUHP. Ketiga, dijerat Papl
TPPU Pasal 3 UU Nomor 8 Ta-
hun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang jo
Pasal 64 KUHP.

Setelah mempertimbang-
kan hal-hal yang memberatkan
dan meringankarl, terdakwa
akhirnya dituntut fPU huku-
man 15 tahun penjara. Hal-hal
yang diuanggap mdmberatkan,
antara lain, tidak mendukung
upaya pemerintah dalam pem-
berantasan korupsi. Sedang-
kan hal yang merin$ankan, ter-
dakwa belum pernah dihukum
dan bersikap sopan selama
persidangan. I

"Menjatuhkan pf dana terha-
dap Dr I Wayan Candra dengan
pidana penjara selama 15 ta-
hun dikurangi ma$a penahaln"
an," ujar f PU dalarfi amar tun-
tutannya di persidangan kei
marin. Selain itu, Qandra juga
dituntut bayar dertda sebesar
Rp 50 juta subsider 6 bu-
lan, serta mengga4ti kerugian
negara Rp 42.628.467.605 (Rp
42,6 mlliar). Ket?ntqannya,
jika tidak mampul metnbayar
Rp 42,6 miliar dalah $ebulan
setelah putusan berkeuatan
hukum tetap, harta bendanya

Mantan Bupati Candra di Pengadilan Tipikor, Rabu (1

hakim Hasoloan Sianturi.
Sedangkan kuasa hpkum ter-

dakwa, Wayan Warsa T Bhuana,
menyatakan tuntutan yang
sangat tinggi dari fPU ini meru-
pakan rekor tertinggi untuk
tuntutan kasus koruppi pejabat
negara di Bali. Meski {gakkaget
dengan funfutan tersebut, na-
mun Warsa mengaku akan
menyiapkan pembelaan yang
bakal dibacakan dalam sidang
selanjutnya. "Kami algn ajukan
pembelaan pekan deflar1" tegas
advolatyang juga polifisi Golkar
ini. Rabu kemarin. I

Sementara itu,l sidang
dugaan korupsi pengpdaan la-
han proyek DermagalGunaksa,

Desa Gunaksa, Kecamatan
Dawan, Klungkung dengan
terdakwa Tim 9 fPanitia Pen-
gadaan LahanJ kembali digelar
di Perlgadilan Tipikor Denpas-
ar, Rabu kemarin. Persiudan-
gan kemarin mengagendakan
keterangan saksi mahkota un-
tuk para terdakrva yang terdiri
dari 9 mantan pejabat ekseku-
tif Pemkab Klungkung.

Para terdakwa Tim 9 itu
. masing-masing I Ketut fana-
$ pria (mantan Sekda Klungkung
5 yang bertindak sebagai Ketua

! Tim 9J, AA Sagung Mastini
i (mantan Kepala BPN Klung-
' kung/sebagi Wakil Ketua Tim

9), I Made Ngurah (mantan
Asisten I Tata Pemerintahan
Pemkab Klungkung/bertin-
dak se[agai Wakil Ketua Tim
9), I Nyoman Rahayu (mantan
Kadis DKP Klungkung selaku
anggota Tim 9), dan AA Ngu-
rah Agung (mantan Kadis PU
Klungkung selaku anggota Tim
9), I Made Sugiartha (mantan
Kepala Bappeda Klungkung/
anggota Tim 9), I Nyoman
Sukantra (mantan Kepala Ba-
dan Pendapatan Klungkung/
anggota Tim 9), I Gusti Ng-

' urah Gede (mantan Kasi BPN
Klungkung/sslagai Sekretaris
Tim 9), dan I Gusti Gede Wirat-
maja (mantan Kabag Tapem
Klungkung/Wakil Sekretaris
Tim9).6rez

akan dilelahg dan jika tidak
juga {nencukupi, maka diganti
dengan hukuman 5 tahun pen-
jara. $elain itu,JPU juga menun-
tut cabut hak politikterdakwa,
yang'mantan Kbtua DPC.PDIP
Klungkung.

Uqai pembacaan tuntutan
oleh /PU di persidang4n ke-
mari{, majelis hakim pin{:inan
Hasoloan Sianturi memberi-
kan rlvaktu selama seminggu
kepaila terdakwa dan kuasa
hukumnya, Suryatin Lijaya,
Wayan Warsa T Bhuana, dan
Nyoman Putra untuk mem-
bacakan pledoi (pembelaan).
"Kami berikan waktu satu
minglu untuk pledoi," tegas

Edisi

Hal

: Knrlu1t 
((']"n sotc

. tdqrr



I

I

Sub Bagiari Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilanr Provinsi Bali
I

N

Jadi Terdakwa Korupsi

Oknum Dewan

N

B.
D
al

iberhentikan Sementa ril

DPRD Jemlgrana I
ut Sugiasa, Rabq (10/6)

rin mengatakarf surat

Bali Posrdok

I Ketut Sugiasa

Iainnya seperti tunjangan-tun-
jangan, tidak diterima selama
belum ada putusan hukum
inkrah.

Ketika putusan pengadilan
memutuskan bebas. saat itulah
hak-hak selaku anggota DPRD
akan diberikan kembali melalui
keputusan Gubernur. Seba-

'liknya, apabila vonis bersalah' maka surat pemberhentian
dibuat permanen. Selain ber-
dasarkan tata tertib, kepastian
ini juga harus dilakukan agar

Ln pemberhentian lsemen-
dengan nomor LV0l463l

Sekrgtariat DPRD selaku peng-
gunal anggaran tidak terbelit
masdlah. Bila surat tersebut
tidakl diajukan, dikhawatirkan
akanl menjadi temuan. "Surat
itu sddah kita ajukan ke Gu-
bernur BaLi," ter4ngnya.

Sebagaimana diketahui,
Sueca Antara yang juga pemiJik

'UD $umber Maju ditetapkan
sebagai terdakwa dalam kasus
BBN{, bersubsidi. Dalam kasus
ini juSa melibatkan Kadis Per-
indagkop Pemkab Jembrana
Mad( Ayu Ardini. Dari hasil
audit yang dilakukan oleh
BPKP Provinsi Bali negarh
mengalami kerugian sebesalr
Rp 2fir.2a8.412,79.

M{de Ayu Ardini sebagai
pihah pemberi rekomendasi
pembelian BBM bersubsidi
pada UD Sumber Maju. Dike-
luarkannya rekomendasi terse-
but, UD SumberMaju membeli
BBM solar bersubsidi sebanyak
45.449.54 liter untuk melaku-
kan pfodul<si pengolahan serat
serabfrt |.90^. (9b1u)

tar
DI
pe

'.D120L5 perihal trsulan
berhentian sementara

DPRD Jembrana itu
pada pasal 4L2 ayat

(1) Nomor 17 Tahun 2014
ng MPn, DPR, DfD dan

danPhsal ll0 Ndmor 16
2010ltentang P{doman

un 2014.
rdasarkan pada pera.

tu n tersebut apabila ada
DPRD yang rnenjadi
waib diajukap diber-

ika,n se4entara. Sufat per-
rnan dari DPRD Jetrbrana.*.1
fi ta ndatangaru Pr-Fpuran

melalui Bupa$ Jem-
na itu selanjutnya akan
iukan ke Gubernur BaIi.

selama diberhentikan
itrlhanya meperima

gaji pokok. Sedang\zrn hak

da
irrsunan' Peraturad DPRD
Tata'Tertib DPRD lNomor

br:
diz
Su
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Iagrem dan Candra Deu,i

AjukanPenangphan

Penahanan
TABANAN, NusaBali

Kuasa Hukum tersangka kasus dugaan
pemerasan CPNS di Dinas Kebersihan dan
Pertamanan (DKP) Tabanan, Gede Jagrem dan
Ni Nyoman Candra Dewi layangkan surat
permohonan penangguhan penahanan ke
ilejaksaan Neg6ri (Kej;4) lbbanan, Rabu (10/6).

Surat permohonan penahgguhan dikirim langs-
ung Nyoman Nadayana ke petugas pilet spl'
anjutnya diterima salah Aeorangjaksa, Made Rai
Joni Artha, untuk ditetuskan kepada Kepala
Kejaksaan Negeri (Kajafi) Tabanan.

Nudayana mengungkapkan. ada alasan
khusus yang disampailan ke Kejari'Tabanan
agar kedua kliennya, Gede Jagrem dan Candra
Dew| penahar-rannya bisa ditanggubkan. Dite-
ranglran. Candra Dewi pwrya sakit tekanan darah
tingg[ hipertens yang perlu penanganan khusus.
Sebab, biasanya Candra Dewi rutin mend-
aDatkan Derawatan dari dokter,' 

Sedanekan Jaerem, ada tiqa alasan khusus
disaryrp"ifsn ke Kejari Thbaran, agar eks Kabid
lYaniportasi dan Angkutan di DKP Thbanan itu
penahanannya ditangguhkan.

Pqrtama, Jagrem merupa.kal hrlang pulggung
kelufrga, alasan kedua karena posisinya jaba-
tannya saat inisebagai Kabid Ketenagd<erjaan
di Dinas Tlansrnigrasi dan Tbnaga Kerja (Dis-
nak&trans) amat fi butr,lhkan.

",{asan ketiga, pa-k Jafrem juga purya riwayat
tekahan darah tinggi. Sdhingg baik pak Jagrem
maupun bu Candra Dewi perlu mendapat
pertipbangan permohonan penangguhan pena'
hanqnnya dikabulkan," urai Nadayana. Selain
ajukan surat permohonan penangguhan, kliennya
juga fneminta agar kuasa hul<um diminta ajulan

Nadayana mengaku binguag dengan putusan
Kejari Tabanan yang memutuskan menahan
kedua kliennya dengan alasan takut kabur dan
menghilangkan barang bukti. Baginya, ada
kejanggalan yangdJterapkan IGjahsaan sehingga
pihaknya akan membedah keputusan Kejari
thbanan. Kejanggalan itu seperti surat panggilan
untuk penyidikan (BAP) adalah pemerasan,
sehingga dinilai turppang tindih dengan perintah
penahanan kedua kliennya. Menurutnya, jika
dihaitkan dengln $sal 12 e IJU Norfior 20 tahun
2001jo pasal lS da$ pasal55. tela}r menyimpang
dari makna pemanbgilan BAP

Kasi Pidsus Kejari Tabanan, M Fathur
Rohman saat dikorfrrmasi membenarkar kuasa
hukum Gede Jagrem dan Candra Dewi ajukan
surat penangguhan penahanan. Namun per-
mohonan tersebut belum bisa diputuskan. 'Karni
menenma surat pe+gaJuan permohonan penang'
guhan per tanggal l0Juni 2015, tapi belum bisa
diputuskan," terang Fathur.

Sedangkan Kelua DPRD Tabanan, Ketut
'Bopingi Suryadi nlengaku prihatin atas kasus
yang menimpa d{a pejabat setingkat kabid
tersebut. Dikata(an. dua pejabat yang ber-
masalah dan kini lditahan atas kasus dugaan
pemerasan terhadap CPNS di DKP Tabanan
diusulkan segera dlisi. Sebab roda pemerintahan
harus berjalan, sementara yang tersandung
hukum bisa konsenf,rasi terhadap permasalahan
yang dihadapinya. 'ftJsulan saya, ya Bupati harus
segera isi posisi y,]ang lowong itu. Kim harus
professional," tandls Boping. Sementara Bupati
Tabanan, Ni Putu pka Wioryastuti belum bisa
dikonfrrmasi. ft 121

praperadilan.
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Lagi, Dua Kasi PD Parkir Diperiksa

DENPASAR, NusaBali

, Fenyelidikan kasus dugaan korupsi pD parkir Kot{
penpa.sar dilanjutkan pada, Rabu (10/6) dengari
f,emeriksa-an Kasi Pelaporan dan pengaduan, Ketu{
fl.Suan Adnyana dan Kasi pengawasan dai
Ifengamanan. I Made Ardana. Sementara dalam kasuJ
dugaan korupsi perjalanan dinas pemkot Denpasari
rencananya akan memeriksa Sekretaris DpRD Kora
Denpasar hari ini, Kamis (1116).

Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir mengatakan
kedua staf PD Parkir ini diperiksa selama 4 iam darr,
pukul 09.30 Wita sampai 13.30 Wita. penvidik meminta
keterangan Kasi Pelaporan dan pengaduan, Adnyana
dan Kasi Pengawasan dan Pengamanan, Ardana hanya
terkait tupoksi saja. "Pemeriksaan masih berkutat tupoksi
d.an Feberapa hal lainnya terkait pD parkir,,, jelasnya.
llai^: r-,r
l;prJtetafr pemeriksaan dua saksi ini, iencananva

Srryidik akan segera melakukan pemeriksaan terhadap
l$bag Operasional PD Parkir dan dilanjutkan dengan
pFqeriksaan p€jabat yang ada di atasnya. Total, ada g
sfksi setingkat Kepala Seksi yang sudah diper'iksa oleti
ppnyidik. "Untuk hasil pemeriksaan belum bisa kami
bpber," ujar Syahrir yang litemui di Kejari Denpasar.

lSementara itu, terkait pemeriksaan dugdan korupsi
ptrjelanan dinas Pemkot Denpasar, penyidik kembali
nlemeriksa mantan Kasubag Antarlembaga Sekretariat
DFRD Kota Denpasar, Gede Wira Kusuma. ,,Saksi ini
sfdah pernah kami periksa sebelumnya. Tapi kami
pf nggil lagi untuk diperiksa," jelas Syahrir. Selanjutnya,
ptnvidik berencana memeriksa Sekwan DpRD Kota
Dpnpasar untuk diperilqsa pada hari ini, Kamis (1116).

lSaksi ini sendiri diperiksa sebagai pengguna
alggaran khususnya dalam perjalanan dinas.
"Ifencananya kami periksa besok (hari ini, red),,, kata
Sfahrir. Ditanya terkait pemeriksaan anggota DpRD Kota
Dfnpasar, Syahrir mengatakan sampai saat ini belum
difadwalkan. Namun jika ada anggota dewan yang
mFncoba menghalangi proses penyelidikan ini akan
dipanggil. "Kami serius menangani kasus ini,,, tegasnya.
Dqlam kasus ini, penyidik sudah melakukan pemeriksaan
tepadap belasan saksi terkait dugaan penyimpangan
pgr;alanan dinas fiktif yang diduga merugikan negara
nrngga ratusan juta. ta rez
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* Setelah Menjadi Terdakwa Kasus

Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi

Dek Cok Diusulkan

Pemberhentian Sementara

Pemberhentian
semehtara ini

berlaku sejak yang
bersangkutan

sebagai terdakwa
atau selama proses

pengadilan belum
mem utuskan.

NEGARA, NusaBali
Pimpinan DPRD fembrana

usulkan pemberhentian se-
mentara anggota DPRD Jem-
brana dari Fraksi PDIP, I Made
Sueca Antara alias Dek Cok.
yang kini telah menjadi terd-
akwa dalam kasus dugaan kor-
upsi BBM solar bersubsidi.
Usulan pemberhentian itu ditu-
jukan kepada Gubernur Bali
melalui Bupati fembrana.

Ketua DPRD Jembrana, I
Ketut Sugiasa, Rabu (10/6)
mengakui adanya surat usulan
pemberhentian itu. Surat be-
rnomor 77 0 / 463 /DPRD/2015
yahg ditandatanganinya ber-

. NUSABALVYUDA

OKNUM anggota DPRD Jembrana, I MadelSueca Antara alias Dek Cok
saat jalani persidangan di Pengadilan T Denpasar, Selasa (9/6).

sama.dua Wakil Ketua DPRD
fembrana tertanggal 27 Mei
2015. Sudah dikirim ke Bupati
f embrana, I Putu Artba, dan j:uga
sudah dilanjutkan kepada Guber-
nur Bali, Made Mangku Pastika,

"Tinggal menunggu surat
balasan dari Gubernur. Me-
kanismenya memang begitu
sesuai aturan yang ada. Kita di
Dewan membuat surat, dituj-

Kemudian Pasal 110 Peratu-
ran Pemerintah nomor 16 ta-
hun 2010, tentang pedoman pe-
nyusunan peraturan DPRD,

ukan kepada Bupati untuk di-
lanjutkan ke Gubernur," kata-
nya. Usulan pemberhentian
tersebut mengacu pada Pasal
412 ayat (1) UU nomor 17 tahun
.2014, tentang MPR, DPR, DPRD

[MD3).
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yang teilah ditindaklaniuti me-
lalui Tata Tertib DPRD nomor 1

tahun 2014. "Memang diha-
ruskan diberhentikan setelah
terdakwa. Jadi kemarin setelah
jadi terdakwa, kita sudah langs-
ung laksanakan paripurna dan
mengiriimkAn surat itu," ujarnya.

Dalam aturan pemberhentian
sementara itu, Dek Cok hanYa
akan mendapat hak berupa gaji
pokok, yang include di dalam-
nya se;perti untuk tunjangan
freluarga, kesehatan, serta des-
ertasi. Sedangkan tunjangan lain
di luar gaji pokok, seperti tun-
jangan jabatan, rumah, dan
komunikasi, tidak akan dibe-
rikan.

" Pemberhentian sementara
ini berlaku sejak yang ber-
sangkurtan sebagai terdakwa
atau selama proses pengadilan
belum memutuskan. Ketika
fanti putusannya membeba-
skan, ntaka dikembalikan hak-
hak si terdakwa melalui pu-
tusan J/ang disampaikan. Se-
dangkan kalau dihukum, ya
aturannya ada berupa pem-
berhentian permaneh. Tapi kia
kan tidak tahu apa isi putu-

sannya. Yang jelas, sekarang
masih pemberhentian semen-
tara, tunggu dari Gubernur,"
tambahnva.

Lebih lanjut, di internal pa-
rtai, Sugiasa yang kader PDIP ini
mengaku juga sudah membic-
arakannya di Sekretariat DPC
PDIP fembrana. Dijelaskan,
ketika ia selaku Ketua Dewan
f embrana tidak melakukan tin-
daklanjut, nanti akan salah.

Terutama mengenai keta-
kutan adanya temuan dari BPK,
ketika hak-hak tunjungan yang
seharusnya tidak didapatkan,
masih dibayarkan Sekretariat
Dewan selaku Pengguna Ang-
garannya.

"Ya kami sampaikan harus
memenuhi tatib dan aflrran yang
ada. Karena kalau tidak bersurat,
Sekretariat DPRD boleh menga-
jukan surat pemberhentian
sementara. Aturannya itu, Sekre-
tariat Dewan melakukan penga-
juan (pemberhentian semen-
aral. ketika.tidak ada surat dari
P i m p i n a n n eiFafrlt6ih itu--ng-<
hari setelah penetapan ter-
dakwa. Tapi ini sudah kita tin'
daklajunti," ucapnyq ft odl-"-
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Sidang Dugaan Korupsi Beras Miskin
- Namurl fPU mengaku tidak membawa bukti uang
hasil penjuahn teilsebut karena disimpan di brankas
IGjari Gianpr "lGbeurhnsaatini kamitichkbavuakarena
bendahara kami yang membaraa kunci brankas sedang
di hrar koaj' jehs fPU Herdian.

Kuasa hukum terdak^n blu menohk mehnjutkan
sidang dngan ahsan JPU tidak siap &ngan aht bulai
yang disib" Bahkah, kuasa hukum terUakwa menohk
mebnjutkan pemeriksaan salsi sebehrm JPU membawa
uang hasil penjuahn beras unuk ditrnjukkan kepada
saksi.

"l(ami menohk mehnjutkan pemeriksaan salcsi inii
ujar luasa hukum terdakwa &ngan nada tingi Tidak
mau kahh, f PU memina pemerikaan salsi dihnjutkan
Bahl€n kuasa hulqrm @rdakwa dan IPU sempat maju
ks hadapan majelis hakim, Achmai peten SUi ajn
besitegangterkaitfemerilsaan saksisambil membawa
BAP "Di BAP tert€la ada uang Rp 2,5 juh ya4g disih"
Kenapaini tidakdibawa dan |PU mabh membaranberas
yangtidakperrnh disia obh kepolisianj' tegasryra Majelis
hakim pun hhr Urrun hngan menenangkan sitrasiyang
memanas. "Keberahn kuasa hulium dicaht Thpi sidang

fup 
aiUniutt<ad' ji* o.W

Kuasa Hukum dan

IPU Bersitegang

di Depan Hakim

. NUSABAL|/ryUDA

SIDANG dugaan korupsi Raskin dengan terdakwa AA

B;;r; a;;t"putra, di Pensadilan Tipikor Denpasar'

Seiasa (9/6).

DENPASAR, NusaBali
;;'si&tnaitU"nkorupdberas miskin (Raskin)engan

erU"fl*.ulXuit tGsra Disa Maling$h, falnnganlciglxar

i""r, ag,i.,g e"c* Semarapufr, tS,ltng dtg:}I^di

Pensadi-trn Tipikor Denpasar beriahn panas' balrKan'

il;3iil<rmE'td"t *" d.n Jat<ta 
penu"u'rtUmum fl PtJ)

beberapa kali bersitegang saat pemenlsaan saKs. l'. 
.-- X.uist"Fn anara t<uasa hukum terdak\Ma' I Keut

r"r"iiJi[f.Eneatt JpU, H"tdi* Rahardi dlik ini. sudah

;;;-k s#*k;i pertama dihadirkan' yaitrr AA oka

Istri lfusumawati''"'s"l"i 
vai;merupakan pedagang beras mengaku

sempat mem6eli 43 karungberas &ngan beratmaslng-

masins 15 kibgam yang dijual terdal$a saat tu1 saKsl

m"ng;ku sepikat membeli .beras yang cllbungKus

ii|ffi b".trtli;k""'Beras nub! &ngan harga Rp +'ooo

o"f*unt 
" 

pembayaran disepakati sete4 b,:It
habis teriual Pen&baun muhi palas Tat ruasa TuYm
ffi;il;;;i"tt,iu memierlihatkan uang Rp 

-2'5
ffi;;il;;i*h" u"*v""gdisia "lbmi ingrn fPU

i"lt"'o""irini',i*t u*g tt"tit p6niuahn beras tersebuq'

iehs liuasa hukum tedal(^ra
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