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Dugaan Korupsi pD parkir

PenyidikBelumTemukan

[ndikasiMelawanHukum
pENPASAR" NusaBali

Meski sudah melakukan pemeriksaan terhadap
belasan saki termasuk Dirut'pD i;;;Lridilil*-
LD 

NygT?n Sudiantara, namun p"nviait X"T"lo'""n
Negeri (Kejari) Denpasar U"1".fi j"!" rn;;H;Lrr
indikasi metawan trdtum datam },6sil i;i 

" - "' -"
, Hal ini diungkapkan IGsi Intei f"i".i'bunp"r"c

Syg! rir Sagi r siat' d ite mu i, Rabu f ziTofl i"',i"i j
$ataxry ll1_p3i saat ini penyelidikan liasls dusaan
roqu?.qi di pD pa_rHl Kori Denpasar maritiaif"iiut_
Kan."'Nanti masih akan dilanjutkan dengan pem"._
l6aan saksi-saksi lainnya,', jelas Syahrir.-

Me!!o sudah menyita dokumen dan melakukan
pemenksaan terhadap belasan saksi, namun Svahrir
mengaku jika pihaknya belum mendapatlan indikasi
metawan hukum dalam'kasus ini. Sehinssa kasus
i"i q*Jh dahm tahap penyetiaiun.;K;friffi;-
remukah indikasi melawan hukumnm,,, laniutnva.

Ia.m.engatakan saat ini penyidik .irir, l6iu,
merarukan penyelidikan. I ika nanti nya d item ukan
lnctikasi melawan hukum dalam kasu3 ini, penvidik
akan menyerahkan ke pidan" lf,*u, fpiai irj u'ntuf.
ortangsni.tebih lanjul ,Tapi 

sampai sdkarani masih
penyetld lt(an," tegasnya kembali.
. , Har yang sama juga teriadi dalam penyelidikan
t<asus perjalanan dinas pemkot Deniasir. Malah
tesus yang sudah masuk ahap penyeiidikan seiakqua.oulan lalu ini belum mendapatkan perkembin_
g3nberarti. Padahal dalam keterangan ieb"lilry,
IGsi Intel, Syahrir Sagir mengklaim"t<asus iniiualaf,
mpncapai progress 80 persen.6 rez
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Pemerasan CPNS di DKP Tabanan

NusaBali
sebelumnya K.eiaksaan N€eri (lcjari) Tabanan
Ni Nyornan Cardra Derryi ieUagai saksi kasus

perkara
dugaan

I Gq19 Jagrem. hni gilir:an drsangka k6Lrs'
an CPNS di lingkungan Oinc KeOersifran

dan {DKP) Tabanan, I Gede Jagrem diperiksa tim
banan sebagai salai unukbrsangka Gndra

De\rli, lE/6l,.
Kabid Angkutan Dinas Kebersihan dan Ferta_

manan Tabanan ini dicecar 58 pertanyaan terkait
Dewi dalam kasus dugaan pemerasan danperan

dari

l(Jrang
Muzah

.Jagn

a&n nahr rnal€n disda pernerilsan.lGj pidsrs Gai
ilfur Rocfrnan mengadanfl€ sdarna dJa hailiT$anan,

bjuen ked€ersangl€.
la juga

belum
hanan
pertama
belum

zl0 hari,
telah

pgngajuan perpanjangan penahanan tersebut
secara langsung menjawab bahwa Kejari faGnan
tidak permohonan qgnangguhan penahanan
Candra rn€lupun Jagrem. Sebelumnya biUerimtan
dua pei, setingkat kepala bidang di lingkup tumkab

l,eJagrem dan NiNyoman Candra DaruiyangTabanan,
Elah Tb"gqi tersangka dalam kasus dulaai

dap Calon tugawai Negeri Sipil (CPN-S)di
Dinas

terhadap Calon fugawai Negeri Sipil

ditahan,
dan furtamanan (DKp) faUanan akhimya

(e/6).
Jagrem I9ASn s".,Skaan pasal 12 hunrf ejo pasal

UU Rl Nornor20tahun m1 bntans p€ftrb+18ayat 1

han atas ll Nornor3l ahun l999Enbng pembJrnAsan

forunsr Jo garyl 6b ayat 1 KUHp jo pcd 56 ayatindakpir
1 KUHP lerg kedrn yalcri peal 12 fruruf e UUnt
nomor3l
korupsijo -1_999 

tellng fmberantasan tindak pidana
i5 a)rat 1 KUHP jo ftsd b6 avat 1 KUHP io65 a)rat jo ftsd 56 ayat 1 KUHP jo

hsd53 l KUHP

. Senpentara Candra Dewi disangkakan pasal l2 hurufejo fu sal. l 8 ayat t hunrf b UU Rl noiror 2Otenta ng t"n;g
l911P\1 atas.UU Rt Nomor 3t tahun 1999"tenans
p€mberantasan tindak pidana korupsiJo pasal6s avat 1
Kt/t]P jq pasals5ayat I KUHPKeduiny. Oianc".-pij"nu
minimal 4 tahun dan maksimal 20 ahun atau sEumu.
hidup, den garldenda minimat Rp SQO juta ;;k"il;t' Rp
1 miliar. 6b dr55

.peTelasan CPNS di lingkungan DKR
€n rntonruIsi.yang diperoleh Jagrem dijenrln€n Intotnxlsi.yang diperoleh Jagrem dllemput
q tn -Vgqtuan fl-p) Tabanan untrt minpiani
m lanjutan di Kdari sekitar pukul @.@ M/na. Seianra
i!.4,! tam, JaSrem dipedksa otetr iaksa penyidik
di salah satu ruang€n di kanbr lGiai€aAn.ldi salah sau ruangan di kanbr lGialcsaAn.
jngn kooperatif rner$^ab sdirfc fierbnraar rano
olehtin perryftlc Batt€nseperdkornpak**Carda

rJagrem Diperiksa
Candra Dewi

mengingat proses penyidikan
)rhaknya akan memperpanjang masa pena-
dan Candra Dewi.'Waktu penahananyang

mbkakamiblah

untuk diperpanjang," kia Fatrur.
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PD Candra
Tak AdvokatPartai
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Wayan Candra (l4ril diskusi dengan kuasa hukumnnya, Wayan Warsa T
Bhuana (tengah)ldan Suryatin Lijaya di Pengadilan Tipikor, Rabu (2416).

DENPASA& NusaBali
fajaran kader PplP menyatakan

prihatin atas voni$ berat 12 tahun
penjara yang diganjarkan Penga-
dilan Tipikor De4pasar terhadap
mantan Bupati Klungkung I Wayan
Candra, terkait kasus korupst, grati-
fikasi, dan Tindak Pidana Pencucian
Uang (TPPU). Ini vonis tertinggi

yang pernah dijatuhkan Pengadilan
Tipikor Denpasar. Kalangan PDIP
menyayangkan mantan Bupati
Candra yang tidak menggunakan
advokatdari partainya selama men-
jalani proses hukum.

Wakil Sekretaris Bidang Internal

Besnhfg}eHa}l5i{obn 1
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PDIP sayangkan candra Tak pakai Advokj, prnr,
sAmst}ft${}t

DPD PDIP Bali, I Made Supana
mengakui vonis 12 tahun pehia-
ra untukWayan Candra, maritarr
Bupati yang notabene madah
Ketua DPC PDIp Klungkrlng,
merupakan vonis tinggi. Sup4rUa

PDIP Dapil Tabanan ini.
Menurut Suparta, secara

pribadi mapupun organisasi,
pihaknya sudah pernah ber-
komunikasi dengan Candra.
Namun, Candra yang meminta
menggunakan advokat di luar
PDIP. "Kalau sekarang vonis
1,"!.i- begitu tinggi, ini-di luar
kekuasaan kami. Selaku kader
partai, kami sih siap kalau dibu-
tuhkan," ujarnya. 

-

Suparta meyakinkan tidak
ada konspirasi dari internal
terkait kasus yang menimpa
mantan Bupati Candra. "Kita
profesional saja, tidak ada kon-
fpira"i begitu. Keputusannya
kayakbegini,ya sudah, ini bukan
ranah kami sebagai kader. Saya
pribadi hrrut prihatin juga. Se-
tahu saya, Pak Candra itu sangat
berjasa kepada partai," tegas
)uparE.

- Sedangkan Ketua Bidang
Organisasi dan Kaderisasi DPD
PDIP Bali, I Wayan Sutena, men-'gatakan vonis 12 tahun ter-
hadap Candra merupakan yang
paling tinggi di Bali. Namun kata
Sutena, itu harus dihormati seb-
agai keputusan majelis hakim di
persidangan.

"Hakim riremberikan vonis
kan atas fakta-fakta di persi-
dangan. Yang jelas, masih ada
ruang upaya banding" tandas
Sutena yang juga mantan Ketua
DPC PDIP Klungkung sekaligus
eks Ketua DPRD Klungkungh
1.999-2004 secara terpisah,
Kamis kematin.

Sutena menegaskan, PDIP
s,ecara organisasi memeng
memberikan sanki kepada Ca-

. ndra, Namun, partai juga tidak
menutup mata unfuk membela
Candra. Sutena bersama bidang
lainnya bahkan telah memintl
bantuan ke DPP pDlpatas kasus

i yang melilit Candra,
"Kita sampai ke Dpp pDIp

kok. Tapi, pirtai tidak bisa
mengintervensi majelis hahm.
Putusannya tidak bisa diinter-
vensi. Kita menghormati proses
hukum sebagai warga negara
yang baik " papar politisi pDIp
asal Desa Tegak, Kecamatan
Klungkung ini.

- Selai-n organisasi yang
bergerak, kata Sutena, istri
Candra juga pernah ke Dpp
PDIP menemui Ketua Umum
Megawati. "Tapi, kan partai
tidak bisa intervensi dengan
kemampuan yang dimiliki
partai. Konsistbnsi kita sudah
ada kepada kader, tapi ya kem-
bali ke persidangan-din yang
bersangkutan. Yang menunjuk
pengacara, dia sendiri, nggak
ada minta ke partai," katanya.

Sutena pun membantah se-
cara tegas kalau ada yang curiga
ini konspirasi sesama kader
alias bermain'dalam kasus Can-
dra. "Nggak ada yang bermain.
Kita nggak mau menjerumuskan
teman sendiri. Itu namanya
jeruk makan jeruk. Tidak aila
yang sampai sejauh itu di pDIp.',

Mantan Bupati Candra
sendiri sebelumnya divonis i,2
tahun penjara kasus korupsi
pengadaan lahan proyek Der-
maga Gunaksa, gratifikasi, dan
TPPU dalam sidang dengan
agenda putusan di Poengadilan
Tipikor Denpasar, Rabu (24/6).

pun mempertalyakan apa
timbangan Candra tidak j

minta,bantuan hukum ke
"Begitu dulu Pak C

ditetapkan jadi tersangkditetapkan jadi tersangka,
cek terus di internal, apa
beliau minta bantan ie,
lisan maupun tertulis ke pa
Ternyata, secara lisan mau
tertulis belum pernah be
menyr.t,tpaikan mohon

keputusan pengadilan," ta
Suparta.

"Tapi, kalau dikatakan r

ada pembelaan, itu salan.
dulu kita nyatakan siap.
kan, saya siap selaku
spsama pengacara, sesa
kader PDIP untuk mem
tanp-a dibayar. Tapi, Sauda
Candra tidak pernah men
sulkan ke partai baik seca
lisan maupun tertulis," lan
mantan anggota Komisi I DPR
Bali 2009-2014 dari Frak

ke partai untukdidampingi p{n-
gacara," beber Made SupartN di
Delpasar Kamis (2516). 

IPolitisi asal Penebel, 'lla.
banan yang juga advokat lni
menegaskan, jika saja Can{ra
minta bantuan ke partai, jusfu
dirinya tanpa dibayar pun silp
menjadi pembelanya. "Sajra

teri perisdangan dan
hakim, karena itu men


