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Kasus Dugaan Korupsi IHDN Denpasar
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Setelah meniebloskan lima
terpidana dalam kasus du-
gaan korupsi pengadaan ba-
rang dan jasa di IHDN (lns-
titut Hindu Dharma Negeri)
Denpasar, Kejaksaan Tinggi
(Kejatii Bali.kembali men-
jebloskan satu tersangka lain-
nya ke tahanan. Kali ini, PPK

IPejabat Pembuat Komitmen)
di IHDN Denpasar, I Putu
Sukarsana yang harus meng-
huni Lapas Kerobokan ter-
hitung mulai, Rabu [8/7).

Aspidsus Kejati Bali, Erna
Normawati Widodo Putri
mengatakan penahanan Su-
karsana ini merupakan Pe-
ngembangan dari kasus du-
gaan korupsi IHDN DenPasar
yang sudah menyeret 5 orang
sebagai terpidana. Sukarsana
sendiri dijadikan tersangka
dalam kasus ini saat men-

jabat'sebagai PPK
pengadaan barang dan
IHDN Denpasar yang
nya merugikan negara
Rp 4,8 miliar.

kampus IHDN DenPasar ini
telah mengakibatkan mem-
buruknya citra lembaga
IHDN dan merugikan negara
sebesar Rp4,8 miliar. Selain
Sukarsana yang baru ditah-
an, sudah ada lima terPidana
lainnya yang lebih dulu disi-
dang dan kini putusan sudah
inc'raht atau berkekuatan
hukum tetap.

Kelima terpidana itu, Yaitu
Prof I Made Titib fmantan
rektor IHDN) yang diganjar
hukuman 2,5 tahun peniara,
Dr Praptini (manan Kabiro
Umum dan Administrasi
IHDN) diganjar hukuman 7,5
tahun, Drs I Nyoman Suweca
Istaf IHDN) diganjar huk-
uman 2 tahun serta dua re-
kanan yaitu Ir WaYan Su'
diasa dan Ni Putu Indra Mar-
tin ST yang dihukum 2 tahun
penjara, 6 rez

"Sudah resmi kami tahan
hari ini sampai 20 hari ke
depan," jelas Erna saat dit-
emui, Rabu petang. Kasus
dugaan korupsi pengadaan
barang dan jasa di IHDN itu
berawal dari penyidikan Ke-
jati Bali terkait dugaan kor'
upsi dalam pengadaan barang
dan jasa di IHDN pada 2011
dan dikuatkan temuan Ke-
menterian Agama RI Yang
merilis 10 temuan di IHDN
Denpasar berdasarkan Pe-
meriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI Nomor
1.0 ls /vt | -xv I I | /03 /2013
tanggal 13 Maret 2013.
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