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'ERBU|(TI KORUPSI : Wry.n Csndra dikswsl poti.i sa.l h€ndak dasuk mobil bhanan keiak

d da Persidanggn :Tetuni
I kqupsr, gBdikasi dan TPPU

Dis{a
mdrk Canda

di stan lmam Bonjol,
dil€lang

I\egara
dan Uang Muka (DP) aas pembe-
lan r (satu) unit Office (Kantor)
di Agung Podomoro land Tower
(APL Tower) di Central Park Lt.
23UnitT.9 jalan S. Parman Kav.
28 Iakarta Barat.

Iika dibandingkan dengan ttrn-
tutan, memang pengembalian
kerugian negara dari Rp a2 miliar
lebih menjadi Rp 1,17 miliar. Se-
lain ttutut dari nmiltan 15 ahun
divonis 12 tahun. Usai sidang
hakim memiliki pertimbangan.
"Kami punya pertimbangan
bahwa, asetnya sudah disita.
Sehingga kerugian negaxa yang
dikemlalikan harya hasil uang
yang didapatkan terdakr,ra dari
APBN yaihr penjualan lahan itu.
IGlau aset disita dan uang hasil
gratifikasi dikembalikan, jadinya
dobeli' ungkap Hasoloan.

Dalam sidang kemarin, baik
jaksa ataupun terdalawa men-
yatakan pikir - pikir. Seperti
halnya berita sebelumnya dari
tiga kasus yaitu Korupsi, TPPU
dan gratifikasi Candra diang-
gap merugikan negara Rp 62
miliar lebih. (arflptt)

SgAsetDiram
penyesalan dan rasar l2 TlHUll...

" _ _Sambungan darihal2l

Sidang kemarin dipimpin
Hakim Hasoloan Siannri, den-
gan hakim anggota Sumali dan
Hahm Flartono. Sedanglen tim
jaksa yang hadir adalah Made
Pasek dan karnran-kar,rnan. Candra
didanpingi pengacara Warsa T.

Bhuana dan Irlyoman Putra.
Ilakim secara bergilil mem-

bacakan vonis, bahkan butuh
?,. wiilcusehtar2jamlebih.Sampai
l: akhimya,Hasoloanmembacalcan

!' pr rtimbangan yang member-
.. atkan dan meringankan. "Yang
.. m,:mlrratkanpertamaterdakwa
!. sernestinya melakukan penye-

lenggiuaan negara dengan bersih
dan jt{ur. Unuk bisa mendapa-
tkr rn kepercayaan masyarakati'
urrgkap Hasoloan.

' Siedangkan yang memberat-
" kirn keclua adalah, Candra se-

bt lum menjadi bupati adalah
pr,negak hukum, semestinya
memberikan teladan. Bah-
kan selama sidang, Candra
tir lak dianggap menunjukkan

Sedangkanyang
adalah belum pernah
kum, sopan dan bers
sebagai kepala rumah
yangmempunyal

Hasoloan memastikan
dra terbukti melakukan
gratifikasi dan TPPU (Ti
PidanaPencucian
terdaku,-a berdiri j' ujar

Setelah Candra berdiri
dibacakan hakimh
tahun. "Menghukumterd
dengan hukuman 12 t
penjara," ungkapnya.

Candra telah terbulci
kan tindak pidana

2Erat(l)jo Pasal 18t'ru
jo Pasal 55 ayat (1) ke-l
dan tindak pidana grati
yang dianggap sebagai
bagaimanaPasal 12B jo
C IIU Tipikorjo Pasal 65
dan Tindak Pidana
Uang (TPPU) sesuai Pasal
Nomor B tahun 2010
Pencegahan dan Pemb
tasan TPPU"TbPasalAl
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Bandel, Restoran tiluwihDitutup
dari pusati bebemYa.

Celakanya aksi PenutuPan itu
tidak banyak Yang tahu. Baik
pemilih bahkan Pejabat setemPat

ieperti lGpolsek Penebel AKP Sri

Subani aan C.amat Penebel Hen-

dra Manik mengaku tidak tahu

mmahu soal aksi PenunrPan oleh

satpol PP iru. "lGmi tidak tahu

sekali soal penutupan tersebut,

tidak ada koordinasi sama s€ka-

I
a

Pemilikhingga Camat

Mengaku TakTahu
TABANAN - SatPol PP Tabanan

terpaksa melakukan tindakan
tegas dengan menunrP Pemban-
gunan warulE atau'restauran di
kawasan WBD latiluwih Penebel

Pasalnya pihak investor tidak
mengantongi izjn. l,ucunYa Pe-
nutupal tersebut tanpa sepenge-

tahuan pemiJik, kaPolse( hingga

CamatPenebel.
"Terpaksa pembangunan

restauran atau warung lru Kaml
hentikan karena tidak mengan-
tongi izini' tegas KePala SatPol
PP i wavan Sarba, Rabu (2416)

kemarin Sarba menYaYangkan
investor secara diarn-diam tetap
melanjutkan pembangunannYa
walau belum mengantongi izin
yang lengkap. Terlebih sebel-
umnva pada Senin, t Juni lalu
pemitiI telah dipanggil usai

disidak iudb telah menandat
eani BAP {tau surat pemYata{n
intuk befsedia menghen{-

membiat $urat pemyataan d
tanda tarlgan, iustru merela
sembuny'{-sembunYi mal{h
kerja lagi. Terpaksa kami tt{t
upi'tegasnYa.

bilehskan dengan ditetap
ya Jatiluwih menjadi Waris
Budaya Dunia (\AtsD.) inves'

tidak diizlnkan memban

sembarangan di kawasan terse'
but. Pasalnya, Baped{ tengah
mebuat aturan zonanibasi (tata
ruang) dan belum r{mPung
Sambil menunggu zohanisasi
rampung Bupati Tabdna telah
mengeluarkan $urat edaran
untul status quo pembangun
di wilayah tersebut. 'Atas dasar
inilah kami tegas melakukan
pengawasan. PasalnYa i€wasan
ini menjadi sorotan tidakhanYa
dari propinsi melainkan juga

tii' ucap Sri Subaki dan Hendra
Manikicompak feinlorn),,

Edisi I Y4wIi 9 , ZS i,lni Zo tl
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penyandang cacat se
lainya. Memang Aryar
diberikan pelatihan ol
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diberikan bantuan jahit
oleh dinas sosial pem
Namun baru semin
jahit itu diberikan sud
lagi oleh petugas. Sete-
anta tidak pernah lagi
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rang tidak pernah ban-

sempat menanyakan dan
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ada lagi bantuan ka:

lau ltidak

sudah di tanggung
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Ketut Aryanta tetap semangat
cacat.

Cacat, luput dari
BANGLI - Berjalan tertatih tatih

dengan bantuan dua tongkat su-
dah dilakoni Dewa Ketut Aryanta,
42. Narnun demikian penyandang
cacat \varga Dusun Pembungan,
Tambafran, Tembuku, itu luput dari
bantuan pemerintah.

Saat ditemui Rabu (2416) dike-
bunnya, Aryanta terlihat sedang
berkeliling untuk melihat apakah ada
monyet yang merusak tanamanya.
Dengan bantuan dua tongkat, Ary-
anta, memang setiap hari hanya bisa,
menunggui kebunyd karena tidak
bisa lagi nrelakukan pekerjaan lain
lantaran,cacat yakni kedua kanin-
ya kecil dan tulang punggungnya
meleng,kung yang dideritanya sejak
kecil. "iaya cacat sepertin ini sejak
umur tiga tahunj' ujamya. Anak kem-
pat dari lima bersaudara itu saat ini
hidup bersama adiknya Dewa Putu
tudika. Setiap pagi dia berangkat ke
kebunva yang jaraknya sekitar 500
meter rlari rumahnya dengan ber-
jalan kaki sambil membawa bekal
nasi,'st,halian Aryanta menjaga ke-
bunya agar tidak diserang monyet,
sambil memelihara sapi dan ayam.

" Pagi saya berangkat
baru pulang. Saya hidup
dari adik baikmakan darr ujar
periiyang masih itu.

Meski menyandang
Aryanta tidak didata mk-
ab dan tidak mendap

AK MENYERAH:
meski kedua

Pe erintahantu
petang ir I

Ii"ii
,ti

bantuan

dseka-

tuani

adftnya.
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emkad Tabanan

yang tinggi itas opini WTP
pihaknya tetaP mendorong
l abanan untuk melakukan
n. Sebab dalan pandangan

memberikan apresiasi kelima
ang ada di DPRD Tabananjuga
untuk melanjutkan Pembaha-

Putu Eka Wiryastuti sehari

Dewan Apresiasi WTB i
TABANAN - Lima |raksi di DPRD

Tabanan mulai Fraksi PDIP, Gollar,
Demokrat, Gerindra, dan Fraksi Gabun-
gan HanuraNasdem memberikan apre

siasi terhadap Pemkab Tabanan atas

opini wajar tanpa pengecualiarr (WTP)
terhadap pelaksanaan APBD 2014. Hal '

iru drungkapkan masing-masing iuru
bicara Fraksi dalam sidang paripuma
DPRD Tabanan, Rabu kemarin (24l6).

Agenda Sidang Paripurna DPRD Ta-

banan mengagendakan Pembacaan
Pemrndangan Umum masing-masing
Fraksi terhadap Rancangan Peraturan
Daerah (Ranperda) pertanSSungjawa-
ban pelaksanaan APBD 2014. Sebelum
mengkitisi Laporan Pertanggungiawa-
ban (l.KPl), masinS-masing juru bicara
menyampaikan apresiasi Pemkab atas

WTl. "lni adalah yang kali Pertama
Pemkab Tabanan dapat WTP dan mer'
upakn reward kepada bupati diakhir
masa jabatannya," ucap Ketua Fraksi
Demokat IGM PurnaYasa.

lt'leski demikian, PihaknYa tetaP

memberikan catatan kepada
Tabanan untuk tidak terlena
capaian tersebut, lni karena di
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Dewan Badung Ragukan PemProY Bali
mengaku khawatir Pemprov Bali tidak

-a-lpr. memberikan iaminan lebih
baik. Selain itu iuga akan berdampak
oada Dengagaran untuk sekolah terse-
L,.rt oidu 6uian ohober 2016.

Menr-,rut Parwata, iika seluruh seko-

lah SMA/SMK "diakuisisi" PemProv
Bali, maka Pemkab Badung tidak bisa

mengaggarkan lagi dana untuk sekolah'
padaihal, SMA/SMK di Badung masih

butung anggaran untuk biaya sarana

dan prasaran infrastruktur utaman-
va nensembangan lahan "APakah

i'..pr6u siap inenjamin kualitas

Soal Ambil Atih
Puluhan SMA/SMK
.MANGUPURA Rencana Pengam-

bilalihan pengelolaan sekolah tingkat
SMA/SMK di kabuPaten Badung oleh

PemDrov Rali mendapat tentangan
dariialangan Komisi TVDPRD Badung

yang mem-bidangi pendidikan. Dewan

meilinta Pemprov tidak terburu-buru
meneambilalih sekolah di Badung
karenia berpengaruh pada nasib seko-

lah. Anggoia Komisi IV DPRD Badung

konsekuensi. "Hal ini sangat men-
eundang keraguaan secara psikologis'

Eaau.ts;inimal butuh RP 100 miliar
untuk 

-dana 
Pendidikan tahun 2015,

iika provinsi mampu pembiayaan ini
mesii berkelanlutan," sodoknya lagi'

Sebelumnya,'Bupati Badung an 94."
Agurg iuga mengkhawatirkan masalah

in'i. Uenuruurya, Undang-Undang No-

mor 23 mengamanatkan SMA dan SMK
pengelolaanirya akan diambil alih oleh
'prorinsi 

. Seperti SMK Penanian di Petang

vane d.ibangun mulai dari nol, dan kin'i

i"rfrttumvui".akin banyak (san/han)
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pendidikan
baik? Kalau

sudah berjalan
akan terjadi

Pemkab Ba-

Un-
daerah

lnl.
rwan sangat setuju
baru, namun harus

ian Suru
an terja-
Parwata
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PDAM Denpasar Cuma CakuP 45 Persen
l)4LL(IL rrrrr[,$,u pawBmtdanDenpawurmmsih

Tembus5137 l^"1,'.T-y':1l*ll1'::"ST*c*1:ya;' ujil Dtektur Ulama PDAM Kola

DENPASAR - Perusahaan Daerah Denpasar, I Putu Gede Mahaputra di

tersebutterealisasi,ddiBlusugiadinya Saatini,menuutGedeMahaputra,
akan fokus aimya digiring ke bmt da jumlah pelanggan PDAM hingga

April 2015 sebesar 78.418. Semen.utffij'ielasnya. April 2015 sebesar 78 4l8 Semen- | i
untuk pemakaian air sendiri

ang-lVR. Supratman tercebut selesai, hingga April sebesar 1.962.508 meter
katanya, akan digarap iuga suplai air kubik. Rendahkan produksi ini pundengil kapasiras produki mencapai Pengolahm Air (lPA) Blusm& Peguy-

l.2m,46liter/deb:kpadatahm20l5 ini mgm, Rabu kemilin (2416).

tra berdalih smber air baku di 2016 mendatang. Dia nengklaim se-

benarnya sudah siap, namun provinsi
yang belunr siap memasanB pipa
setelah putus kontrak:'Artinya tahun
2016 air dari Tukad Pener baru ma-

Khususnya pada daftar tunggu.
"Nah, untuk datiar tunggu permo-

honan sambungan baru sampai saat
ini, kami mencatal ada 5.137 oran8,'
pungkasnya. (hen/yor)

Denpas wgat terbatas. Nah, mru-k
mengansi leterbataff pasolan sm-
ber air, maka hms "mengjmpor" dili
SPAM di Tulad Petmu, Gianyil dm
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