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fukumanNgakan

I
Keluarga Ngakan
Putu Tirta Pramono
lega setelah putusan
banding Pengadilan
Tinggi Denpasar kurangi
setengah hukuman bagi
anggota Fraksi PDIP
DPRD Gianyar ini

DENPASAR, NusaBali
Perjuangan anggota Fraksi

PDIP DPRD Gianyar Ngakan Putu
Tirta Pramono, yang jadi terpidana
kasus korupsi dana bansos Rp 90
iuta, di tingkat banding akhirnya
membua hka n hasil. Peneadilan
Tinggi (PT) Denpasar tui'unkan
hukuman politisi asal Desa Keliki,
Kecamatan Tegallalang, Gianyar

ini meniadi 1 tahun penjara dari semula
2 tahun penjara berdasarkan vonis pen-
gadilan tingkat pertama.

Adanya putusan bandingdari PT Den-
pasar yang korting 50 persen hukuman

terpidana Ngakan Pramono ini diungkap.
kan Kasi Pidsus Kejari Gianyar, Herdian
Rahardi,di Denpasax Selasa (7/7). Menu-

&rantung ke Hal-15l(ohn 1

Edisi

Hal

:_EaAu ,€ Ju!' z!21s-
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Korupsi Hanya Rp 90 Juta,

Penjara di Pengadilan Tingkat Pe

Ngakan Putu Tirta Pramono di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Ngakan Putu Tirta Pramono saat dituntut 1,5 tahun peniara di Pengadilan Tipikor.

c 'i

7
KRONOLOGIS
KASUS NGAKAN
PUTU PRAMONO
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tl&sran Ngakan Pramono Dikurangi 1 Tahun di Tingkat Banding

riitit$ iiiliiiil

rut Herdian, pihaknya sudah
menilapat pemberitah.uan
terkait putusan banding atirs
terpidana'Ngakan Pramono
ini PT Denpasar, sepekan lalu.

"Kami sudah terima pem-
beritahuan (putusan banding)
dari PT Denpasar sepekan
lalu. Tapi, salinan putusannya
hinggi kini masih menunggu,"
jelas Herdian. Berdasarkan
putusan banding kata Herdiart
terpidana Ngakan Pramono
divonis l tahun penjara plus
denda Rp 50 juta subsider 2
bulan kurungan.

Namun demikian, Herd-
iln belum mau berkomentar
sdat ditanya apakah nanti-
nya pihak kejaksaan akan
melakukan kasasi ke Mahka-
mah Agung atau tidak atas
putusan banding ini. "Untuk
masalah itu, kami akan koor-
dinasi dulu dengan pimpinan
sarnbil menunggu salinan pu-
tusan. Masih ada waktu 14
hari setelah putusan," tegas
Herdian.

Sementara itu, paman yang
sekaligus ayah angkat Ngakan
Putu Tirta Pramono, yakni
Ngakan Gede Padma, mengaku
belum mendapatkan informasi
tentang pemotongan hukuman
di tingkat banding ini. Namun,
pihaknya senang mendengar
informasi tersebut.

'lJika memang betul ada
putusan hakim seperti itu
(pemotongan hukuman di
tingkat banding), tentu kami

gekeluarga sangat senang,"
ujar Ngakan Gede Padmayang
juga Kepala Desa fPerbekel)
Keliki, Kecamatan Tegallalang,
Gianyar ini saat dikonfirmasi
NusaBali secara terpisah, Se-
tasa sore,

Sembari menyiratkan keg-
em[i{aan, Ngakan Padma yang
ndfrti:tie pengacara seniirr dJ
Gianyar, menyatakan yakin
putusan pemotongan huku-
man terhadap anak angkatnya
sudah sesuai rasa keadilan
majelis hakim. Sebagai ayah
angkat Ngakan Pramono, dia
hanya berjuang minta keadilan
melalui kuasa hukum yang
_dip91cay$an4yg. __

Menurut Ngakan Padma,
untuk memperj uangkan keadi -
lan hukum hingga ada putusan
banding yang. mengurangi
nuKuman anat( angkatnya,
dia dan keluarga tidak pernah
masesangi (berkaulJ. "Per-
juangan menegakkan keadilan
tentu tidak bisa dilakukan den-
gan masesangi. Ya..., pastinya
berjuang dengan fakta-fakta
di persidangan," tegas Ngakan
Padma. r

Putusan banifngdi PT Den-
pasar itu sendiri memang jauh
Iebih rendah dari putusan
pengadilan tingkat pertama di
Pengadilan Tipi.kor Denpasar,
8 April 2015, yang mengganjar
Ngakin PutU Tirta Pramono
2 tahun penjara plus denda
Rp 50.juta subsider 2 bulan
kurungan. Vonis di Pengadil-
an Tipikor Denpasar kala itu
dijatuhkan mai4is hakim yang

diketuai Ahmad Paten Silli.
Saat sidang dengan agenda

terdakwa dianggaP tidak men'
dukung program Pemerintah
yang sedang giat-giatnYa
memeberantas koruPsi. Kedua,
terdakwa tidak mengakui dan

menyesali perbuatannya ter-
kait kasirs korupsi dana bansos
untuk Pura Dadia Pulasari dan
Pura Dadia Cemeng di Desa
Pakraman Keliki.

Ketiga, ini yang dianggap
paling memberatkan, ter-
dakwa Ngakan Pramono se-
laku anggota DPRD Gianyar
dua kali periode (2009-2rjA,
2074 -2079) tidak memberi
contoh yang baik terhadap
masyarakat. Sedangkan hal-hal
yang meringankan, antara lain,
terdakwa Ngakan Pramono
so_pan dalam persidangan dan
telah mengembalikan kerugian
negara melalui pamannya,
Ngakan Padma.

Ngakan Futu Tirta Pramono
sendiri'awalnya ditetapkan
sebagai tersangka berdasar-
kan Surat Perintah Penvidikan
(S_prindik) Nomor 04 /P.1.lS /
FD.7 / 10 /2014 tertanggal 1
Oktober 2014. Modus ope-
randinya, pihak Bendahara
Pemkab Gianyar menyerahkan
uang ke dua rekening peneri-
ma bantuan dana hibah tahun
2013. Dua rekening itu masi-
ng-masingatas nama I Nyoman
Punduh selaku Kelian pura
Dadia Pulasari dan I Wayan
Suardiana selaku Kelian pura
Dadia Cameng.

Setelah bantuan dana hibah
sampai ke rekening penerima,
tersangka Ngakan pramono
mem_otongnya masing- masi ng
Rp 45 juta. Sedangkan sisanyl
yang masing-masing hanya
Rp 5 juta, diserahkan kepada
penerima.6 rez,lsa

putusan di Pengadilfn Tipikorputusan di Pengadilfn Tipikor
Denpasar, terdakrya Ngakan
Pramoro harus. m{nelan pilPramono harus m{nelan pil
pahit. Terlibat korqpsi dana
bansos hanva Ro 90-iuta un-sos hanyaa Rp 9f juta un-

dadia di desanyatuk dua pura dadia {i desanya
pada 20 13, anggota pPRD Gia-
nyar dua kali peiiod{ ini justru
divonis hakim 2 tahdn peniarapenjara
plus denda Rp 50jutd sirbsider
2 bulan kurungan.lPadahal,
Jaksa Penuntuaum[m (JpU)
dari Kejari Gianyar sebelum-
nya hanya menuntut [rukuman
1,5 tahun penjara. 

i

Dalam amar pufusan di
Pengadilan Tipikir penpasar,
8 April 2075,yang dibacakan
majelis hakim pimflinan Ah-
mad Peten Silli, tbrdakwa
Ngakan Pramono diiryatakan
terbukti secara sah dhn meya-
kinkan memenuhi qnsur-un-
sur sebagaimana dfmaksud
dakwaan iubsider, y{kni Pasal
3 jo Pasal 18 UU Nfmor 31
Tahun 1999 tentan$ tipitor
sebagaimana diubah] dan dit-
ambah meniadi UU Nomor 20
Tahun 2001.

Majelis hakim prinya be-
berap.a pertimbang4n mem-
beratkan dan meririgankan,
sehingga Ngakan Fiamono
divonis 2 tahun penlara kaladivonis 2 tahun penJara kala
itu. Hal-hal yang dianggap me-itu. Hal-hal van
mber

/ang clianggap me-
meliputi pertama: Z
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Masa Reses, DPRD Dibekali Dana Rp l,l Milia/
SINGARAJA, NtrsaBali

Lembaga DPRD Buleleng
kembali digel'rntbr dana
hingga Rp 1,1 miliar lebih
bagi 45 anggota Dewan.
Dana itu diglontor sebagai
'bekal' bagi masing-masing
anggota turun menyerap
aspirasi masyarakat dalam
masa reses kedua tahun ini.

Masa reses }<edua tahun
ini berlangsung selama em-
pat hari sejall tanggal 6
sampai 1,0 Juli nanti.
Dalam masa reses itu, ma-
sing-masing arLggota men-
dapat jatah dana sebesar RP
25 iuta. Dana tersebut akan
dipakai oleh rnasing-ma-
sing anggota menggali as-
oirasi masyarakat di ma-
iing-masing dzrerah pemi-
lihan (Dapil).

Konon dana itu dimanf-
aatkan oleh okrrum anggota
sebagai dana bantuan keP;
ada konstituenllya. Padahal
peruntukkan dana itu sudah
diatur diantaranYa sewa
tempat, sewa sound sY-st-

em, snack bagi Peserta dan
lainnva. "Nanti kan harus
d ipeitan g gun;gi awabkan,
saya rasa dana reses itu
sudah ada peruntukkannYa,
tidak mungkin menYim-
panq dari Perurrtukkan itu,"
i."dx"tui DPIID Buleleng,
I Gede SuPriatna, Selasa (7/

. NUSABALVSUDIRTA

KETUA DPRD Buleleng, I Gede
Suoriatna

tetap meminta agar seluruh
anggota tetaP memanfaat-
kan waktu reses ini untuk
menyerap usulan, saran
dan masukan dari masyar-
akaL Dan kami juga mengh-
arapkan masyarakat bisa
memanfaatkan waktu itu
mengajukan usulan atau
program-program Kegla-
tan," terang politisi PDIP
asal Desa/kecamatan Teja-
kula ini.

Disinggung hasil reses,
Supriatna menegaskan
hasil tersebut akan dih-
impun oleh lembaga untuk
selaniutnya dikaji lebih
lanjut. Hasil kajian itu ke-
mudian akan disamPaikan
kepada Badan Perehcanaan
dan Pembangunan Daerah
(Bappeda) untuk dibuatkan
proqram.' glta memungkinkan, as-
pirasi itu bisa' ditindak'
laniuti di APBD Perubahan
20i5 nanti. TaPi jika tidak
memungkinkan asPirasi itu
akan d-itindaklanluti di
APBD Induk tahun 2016
mendatang.

"Tentu kita harus melihat
kemampuan keuangan
daerah. Kalau memungkin-
kan, pasti kita tindaklaniuti di
APBD Perubahan," ujar SuPri-
ao:la vang iuga Sekretaris DPC

PDIP Bulebng ini. 6 k19

7J di ruang kerjanYa.
Supriatna menilai, dana

reses itu masih terbilang
kecil dibanding dengan luas
wilayah dan jumlah Pen-
duduk yang harus disam-
bangi oleh masing-masing
anggota. la pun berharaP di
tahun berikutnya, dana res-
es itu bisa ditingkatkan
untuk menunjang aktivitas
anggota dalam menyeraP
aspirasi masyarakat.-"Walaupun masih mi-
nim, kami dari PjmPinan
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PiutangBRSUD

Piutang paling
tinggi pada pasien
umum sebesar Rp
10 juta, terkecil Rp

1.000.
TABANAN, NusaBali

Membludaknya jumlah pasien
yang berobat di BRSUD Tabanan
mempengaruhi jumlah piutans
yang dimiliki rumah sakit. Tota'ipiutang yang dimilili BRSUD

I 9D,11_"1_T91.-"p"i iumrah Rp

ii i,"1;t "rY; i?i'r'.:Ji, 1,",1,'1"*,ll
menumpuk, gRSUO ti ba na n'
masih surplus Rp 8,2 juta.p'utang B RSUD Tabarran
diklasifikasikan meniadi oiu_
tang pasien umum, kerlasima
asuransi, JKBM, IKN dan In-
health. Untuk pasien um um

E#3 3il:i;i: ", :;i3,t%11"Ifl
Rp 24.467.379 terhituns se"iak
tahun 2005 hingga 2015. ie_
aangkan piutang pasien IKBM

pada tahun 20lS pada bulan
Apnt nrngga Juni terhitung Rp/,r mnrar, semuanya belum
tertagih. Kerjasama denqan asur_
ansi sejak tahun 2012 tercatat
::,Ttqal -talr_ul' ?01a sebanyak Rp
aoa.r+o.259, hingga Mei 201S
iaru s€banyak Rp 37.14L.A62
yang baru tertagih. Sementara
pasren dengan JKN Rp 2,6 milvar
sampai bulan fun i. Sedanekan
piutang InHealt mencapai 

"Ro 
9

iuta. Hingga saat inijumlah Diu_
tang.yang masih dimiliki seiara
{eseturuhan oleh BRSUD Taban-

an s€besar Rp 14.137.150.600.
. Ka-syqid Keuangan dan Aku-
ranst, I Nengah Juliasa seizinolrektur B RS [JD Tabanan, drI Nyoman Susila mengatakan
plutang dari pasien umum seiak
tahun 2005 ini tidak banyak vane
Drsa.ditagih.,.Kami selalu mingl
Konlrrmasj yang bersanskuta;
ada yang sadar ada puii yans
mengaku tidak memiliki utans,
ungkap ,utiasa, Selasa (7 /Z). pi-
naknya melibatkan pihak desa
untuk mengefektifkan dan mem_

permudah pendataan. Seluruh
data pasien yang masih berutans
catatannya masih dimiliki olei
pihak rumah sakit sebagai bukti.

Penyebab utang selain ke-
mampuan ekonomi pasien yang
Kurang, yaltu kurangnya pema_
naman masyarakat terhadaD
iaminan kesehatan. Seperii
lKBM,tidak semua jenis penyakit
orsa dttanggung, namun asumsi
masyarakat menggunakan IKBM
Draya pengobatan secara kes-
eluruhan gratis. .'Masyarakat
KU rang paham, sebatas mana
|KBM dapat membantu pada-
nat rergantung jenis sakit dan
obatnya. Pengaruh dari iklan
di TV yang mengatakan JKBM
gratis, padahal tidak semuanva.,,
tuturnya. Selain itu, bagi pajien
rawat ialan biasanya hanya kon-
rrot sara ke rumah sakit, hanva
menebus obat saja dan tupa
membayar biaya pemeriksain
or loket_

Pasien yang masih berutang
s.ecara rutin dikonfirmasi, dan
disurati menjelang tutup tahun.

{ft,iIiiH'fff:]ffi']itI#
akan melakukan penyatuan loketrarmast, loket rawat inaD danuuu..Hat ini belum bisa t-ereal-
rsast karena kondisi bangunanyang.trelum m em u ngkin ka n.Naml terus berbenah untuk

lr"iifiil:1":""t *oih baik iasi,"

. Dikatakan piutanq palin s
trnggi pada pasien sebeiai nn td
lura sedangkan terkecil Rp 1.b00.
reoetum meningalkan rumah

saklt, pasien berjanji mau men-
ctcl. Berapapun dibayarkan cici-
rannya kami terima,, ucapnya.

_..,:"-"l1ypll piu tans menum_
pu^, DrtJUu I afranan tetaD men_gatami surplus. Data terakhir
zutJ surptus sebesar Rp g,2 iuta.reoangkan tahun 2 014 belum
olsa dipastikan karena masiho ar(ukan audit. Sebagai rumah
sakir pemerintah, plhtk BRSUD
.rabanan tida k berhak mena-
nan dan menolak pasien, karena
mempunyai misi sosial yaitu
m€nyetamatka n or hg. ,,kalau

mer€ka_belum bisa bayar, kita
noak boteh menahan, yang pent_
Ing mereka mau membuat surat
pernyataan," katanya. piutans
rumah sakit sebagian besar dar'i
paslen kelas III.

Selain piutang pasien umum
yang susah ditagih, pihak BRSUD
I aDanan iuga kesulitan meminta
Plutang dari pihak asuransi yang
ola,ak bekerjasama. Saat iniker:
Jasama antara BRSUD Tabanan
oengan perusahaan asuransi su-
dah diputus untuk menghindafi
penumpukan piutang. pihak BR-:uu r aoanan juga bersikap tesas
dengan menggandeng kej;ks;n
unruK membantu memudahkan
penagrhan piutang kepada pihak
perusahaan. Dikatakan dengan
cara.seperti itu, seiak Z hh'un
Detakangan ini ada kemaiuan
dan peningkatan pem bayiran
oarr prhak perusa haan. ..Saat ini
kami tidak akan menerima ker-
,asama dulu, sampai semuanya
tuntas, baru akan dibicarakin
slstem yang banl agar tidak ke-
colongan lagi," katanya. 6 crs5
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Hal

:1a[uif JLdi zo)s-

Terdalcwa Dugaan

KorupsiRaskin

Nan$s Sigsigan ,,/
DENPASAR, NusaBali t'

Isak tangis mera,a-'r'!rai sidang Kaur Kesra
Desa M-alinggih, Payangan, Cianyar, Anak Agung
Bagus Semaraputra,4S, yang men jadi terdakwi
dalam kasus dugaan korupsi beras miskin
(raskrn) di Pengadilan Tipikor Denpasar, Se-
lasa ( 7/7). Terdakwa yang diperiksa henangis
tigsigan dan mengaku menjadi korban politik
karena pamannya kalah dalam Pemilihan Ke-
pala Desa (Pilkades) Malinggih.
- Dalam sidang yang mengagendakan pemer-

iksa€n terdakwa, malelis hakim pimpinan Ach-
mad Peten Sili langsung mencicai terdakwa
terkait penjualan beras miskin pada 2013lalu.
Awalnya, terdakwa membantah-meniual 43 ka-
rung beras miskin dan mengatakan jika beras
ter-sebut hanya dititipkan diwarung.

Namun setelah d idesak, terdakwa Semara-
putra mengakui menitipkan beras tersebut di
warung untuk dijual. "Waktu itu memang saya
titipkan untuk diiual. Tapi saya ada periiniiin
I|s€n Katau ada masyarakat yang mau mengam_
Dlt beras miskin bisa mengambil di warung
dengan harga biasa'jelas Semaraputra yang
did"mpingi kuasa hukumnya. D iieiaskainyal
43 karung beras berrsr l5 kiiogram yang dijual
tersebut merupakan sisa beras miskin dari
bulan lanuari hingga luli 2013.

Karena ia sudah menalangi pembayaran
beras tersebut ke Buloe dan [antor deia se-
dang dalam perbaikan,-maka beras tersebut
dibawa ke rumah dan akhirnya dititipkan di
warung untuk dijual. Di akhir pemeriksaan,
majelis hakim menanyakan terdakwa apakah
menyesali perbuatannya. Saat inilah, terdakwa
langsung menangis sig-sigan sambil mengakui
Bl"l"lE!!y".

_^s_11-bil.bertlnang air mata, terdakwa yang
menyesati,perbuatannya minta maaf keiradi
malelis h-akim dan minta dihukum ringan. lamengatakan menjadi korban politik k'arena
pamannya kalah dalam pilkades Malinggih.
- -"5111 

diiadikan korb_an-politix, paman saya
yang fiatah P'tkades, Padahal saya sudah men_
BaDdl kepada masyarakat selama 25 tahun.
)aya menyesat, saya minta maaf majelis hakim,,,
u,:rnya sambil terus menangis. Milelis hakim
pun menangga pi ringan curhat terdakwa dalam
sidanp tersebut.

. 
"Terkadang.potitik iru memang ketam,

uiar majelis hakim peren Silisambiimenutup
ll9eJrg dln mengagendakan penunrutan darr
JPU tlerdian Rahardi dkk pada, Senin f2Bl7)
mendatang. Selain pemeriksaan terdakwa, ilgjdllakukan pemeriksaan sdksi warga penerima
beras miskin, Ni Made dan saksl ahli BpKp
Wilayah Bali, Arif Sunardi. 6 rez

TERDAKWA, Anak Agung Bagus Semaraputra {kanan)

3""";l"Jii ji:^,o""n"ndiPensadilanTipikorDenpasar,
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