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DuaKadisnak
'Dibantai" diTlpikor

DEIIPASAR - Sidang kasus ko-
rupsi sapi kelompok pucang Sari,
Rendang, Karangasem dilan_
jutkan kemarin. Dalam sidang
kemarin dihadirkan banvaf
salsi, bahkan ada dua Kadis pe-
temakan yang dihadirkan. yaitu
Kadis Petemakan Karangasem
Artana dan Kadis peternakan
Provinsi Putu Sumantra. Dua
ka9is dan jajaran pejabat lainnya,
"dibantai" oleh hakim Tipikor.
f,antlaran dianggap bertanggung
jawab atas kasus ini.

Sidang dipimpin oleh Hakim
Dewa Suardita Hakim Anggota
Petensili dan Guntur. Dengan
Iaksa Eca Mariartha akk, ie-
dangkan terdakwa didampingi
oleh pengacara Bimantara dan
KetutBakuh.

Tiga terdakwa itu adalah Ni
Made Sumertayanti, I Mangku
I^aba dan IMade Iuliasa. Terdak-
wa Ni Made Sumertayanti tidak
ditahan, dengan pertimbangan
s€clang hamil tua. Sedangkan
dua terdalaara lainnya ditahan.
Saksi pertama yang diperiksa
adalah Kadisnak Karangasem
Artana. Dalam penjelasannya,
dia seperti bingung. Dengan
mengatakan bahwa, tahu secara
administrasi. "langan hanya
Iaporan saja, faktanya bagimanaj'
bentak hakim Dewa Suardita.
Kemudian dia rrrenjelaskan

sapi sudah dilak*an verifikasi,
narnun hakim kemudian mem-
bentaknya. IGrend kesaksiannya
berubah - ubah, Hakim Anggota

Kadis Peternakan Karangasem
Wayan Artana

Hartono giliran membentak.
"Anda bisa dikenakan kesalsian
pals.u, jika polanya seperti ini,,,
ungKapnya.
Sedangkan saksi Kadisnak

Pemprov Bali Sumantra, did-
ampingi anak buahnya Saksi
korupsi sidanghari kamis besok
I Putu Sumantra, I Gede pu_
tran Iaya, Puru Arya Manuba_
wa, Made Budiasa Astawa, Ni
Wayan Lestari, dan ada saksi
masyarakat Mangku lati. Iajaran
Sumantra dkk meniadi bulan
- bulanan hakim. Sumantra
mengakui dirinya sebagai KUA
(Kuasa Pengguna Anggaran),
namun dia mengatakan tidak
ada masalah. "Kalau dari laporan
tidak ada masalah/' ungkapnya.

Kasus Korupsi
Sapi Kelompok
Pucang Sari

Kadis Peternakan provinsi
Putu Sumantra

Proyek sapi tahun 2012 ini, baru
dia tahu ada masalah setelah ada
penyidikandi polisi tahun 2014.
"Saya,tahunnya setelah polisi
melakukan penyidikan, kalau
ada rnasalah," ungkapnya

Penjelasan.ini membuat hakim
anggota Petensili suaranya
meninggi. "Anda KUA, anda mes-
tinya bertangungjawab penuh
atas kasus ini. bapak - bapakyang
dipemerintahan ini yang mesti-

nya bertangungjawab. Kgnapa
malah bapakyakin dari laporan
saja," ungkapnya. Kemudian'€rli
manta mengaakan bahwa dirld-
ya bertangungjavrab, tetapi sudah
membennrk tim. (artltrin)
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KotaBelum
Punya Perda
PaiakParkir
Keterangan Sekkot
Saat Dipanggil Kejari

DENPASAR - Sekretaris Kota (Sekkot) 
,

Denpasar AA Rai Iswara ikut dipanggii
Kejari Denpasar dalam perkara dugain
penyimpangan di PD, parkir Denpasar
Rabu lalu (8/7). Hal itu dijelaskan Kajari
Denpasar Imanuel Zebua. Kata dia, Rai
Iswara datang bersama Kabag Hukunr
Pemkot Denpasar I Made Toya.

"Sekda sudah kami periksa kemarirr
(Rabu lalu, Red)," jelas Zebua di Kejati
Bali pada kemarin (9iZ).

Dia menjelaskan, Rai Iswara diperik-
sa beberapa hal. Di antaranya, terkait
Perda, memorandum of understanding
(MoU) antara Pemkot Denpasar darr pd
Parkir dan penggunaan rekening serta
aturan-aturan lairi dalam pengelolaan
parkir. Pihaknya meminta keterangan
Sekda apakah ha! tersebut sudah benar.

"fawabannya (Sekila), ada yang boleh,
ada yang tidak boleh dan ada juga yang
fli;a'.'^l tidak tahui' terangnya.

Dan pc:::trn aan ini, kata Zebua, Sek-
da banyak menjawab tidak bernar alias
banyak menyalahi aturan s

) tsaca Kota... Hal35

Harusnya Ada Perda yang Mengatur
r l(01A...

Sambungan dari hal 2l
Perda Pajak Parkiq, melainkan
hanya memiliki perda retribusi
parkir di tepi jalan umum.

"Untuk parkir pelataran yang
belum ada aturannya. Kareni
menurut Pak Sekda harus ada
perda yang mengaturnya,"
bebernya.

Di bagian lain, Sekkot Den-
pasa4, Rai Iswara ketika ditemui
di Renon enggan berkomentar.
Dia tidak mau memberikan
keterangan menyangkut pe-
manggilan Kejari atas dirinya.
"Saya nggak ada komentari'
katanya. (tim radar bali)

Pasalnya, dalam pengelolaan
PD Parkir, khususnya parkir
pelataran, mestinya ada Perda
Pajak Parkir. Kenyataannya,
Kota Denpasar belum memiliki
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Nasib Bekas Tiara Grosir
, KONDISI mangkrak Tiara Grosir sudahnamplr setahun membuat suasana lokasitersebut layaknya rumah t u"tr.-Wuiuu
asat mula_nya tanah tersebut adalah lahan
KuDuran Kristen dan Budha. Mungkin lahan
pemkot ini akan dikembatika" -""juai iuii*
*!:::l tlgt sebab kini p"n,uauh u"ffi
nantunya. (ianlyes)

ADRIAX SItrA}{TORADAR EALI
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Mustidra Tidak Hadir Suarsa dipanggil ke Kejati Bali pukul I 0.00, kemu-
dian menjalani pemerifsaan di ruang pidana khu-
sus. Selanjutnya muncdl rumor bahwa Suarsa akan
ditahan: " Kayaknya ditahani ujar sumber koran ini.

Benar, sekitar pukul lf .30 akhirnya Suarsa turun
dari lantai dua. Didampingi Kasi Penuntutan Gede
Arthan4 I(asi Penyidikan Aknal Kodrat, dan Kasi Ek-
saminasiWayan Suardi serta Kasipenkum Kejati Bali
Ashad Kumiawan. Suarsa digiring ke mobil Atanza
hitam urnrk dijebloskan ke penjara Iapas Kerobokan.
Suarsa didampingi pengacaranya Andris Manalo.

Usai proses penahanan selesai, akhimya Aspidsus
IGjati Bali Ema Norma memberikan penjelasan m

) Baca PPK... Hal 35.

Lantaran ke Lumajang
DENPASAR - Kasus dugaan korupsi di Undiksha

memasuki babak baru. Setelah ditetapkan lima
tersangka, akhirtrla kemarin satu tersangka dijeb-
Ioskan ke penjara. Tersangka yang kemarin (9/T)
mulai menghuni Lapas Kerobokan adalah PPK
(Pejabat Pembuat Komitnen) Undilstra I Wayan Su-
arsa. Sebenarnya tersangka Mustiara juga dipanggil
kemarin, namun lantarah ada acara persembahyan-
gan.ke Pura Mandara Giri, Lumajang sehingga dia
tidakbisa hadir ke Kejati Bali,

1. PPK I Wayan Suarsa
(sudah ditahan)

2. Makelar Nyoman Mustiara

3. Makelar Dewa lndra

4. Kepala Desa Jineng Dalem
Nengah Mawa

5. Kabag Perencanaan Undiksha
Gusti Susilanata
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Mtrstiara Dipanggil
tagipada zTluti

j.aksa.fubhgkan, Gede Art-Sambungan dari hat 2l
i:.11*1,o"t" i'*#':?;i.,
,raksa.Subhekan, Gede Art-
[',111:l$"t Kodrat, wayan

Yangharganya Rp O5 iutdianska&;fia# -6 fifffi191 il:i Tr g:cj1:^Tatat€n sebe-

+ddd*-ffi*T"ni*
-.]^*u Emd mengatakan bah_
w^a p-roses y,?rrg ditaksanakan
f:TuriL adalah proses tahap
f_91". 

yai.trl 
-neliinpahan dari

,l;*i'ffi!H,ffi,lir#

"S,eqer.d yanC ditifi di Gm_elakukan penahanan satu

r pp[...

p:111 :y*"ii. s" J*erL i.r.,"
!,:1:n1ut uqu.m rFul i.'l'i
grletaRkan -adalah jaksa Sub_

l:lun, Gede Arthana, Akmal

$"15,1fl#*,HJtrt'tlH

i',t*H1mm:ru{jl*,"F, l#,'"" {il?'i'#ffi'l",Tffi
gengan pihak yane rrru"tYTyl Mustiara u"trtrruni"i h;i;
3grt"i"*,ifr il*'iffiffi' mfrffi5ln39q'i,gu-l1umembayar sesuai harr

"':1^n !::,*.,n'iw;151 J,ltr ff* i'Jlfffift l#"lnS,
;!11,T'#$# K\ ti,ly y a',? 6,'l n'i'iiil*edifilf,:X,X;

w,;HlJ.1##tr'ffi $Hi#T;frtffit#. raK.nanya itu, dia iueijelaskan i"tr" "iiri1Tf,l; 
menjelaskan,ig"i"^"rili

fi iili"ffi:qftdi:xr#.i illl-T""'##;tru:n*;
3 m i r iaran,",fiHi#l'##f i?*lflr:"*r"- ai,r''.i i"r,

lf il .oj,:t {k?;: tli ",s" 
-

#*::':,lsgpiioi,iffitepengidilan tipit;
,.P11 T:nqutaian'kasus tni
f:rl*ul dari pengadaan lahan
i:,j_unulg un tuk kepen tin gan
::Tqur Undiksha. Kemudi_
an dal€rm perj:llanannya, tahan

pihak Kelati aurj, *aluprn r"

jati sudah mengumumkan ada
penambahan tersan gka setelah
suary dan Mustiara. Tiga nama

lY,lgur3lr Keqal_a Desi Jinenguatem Nengah Mawa, Kaba[

Perencanaan Undiksha Gusti
:u:xu".g!9, dan makelar Dewahdra.."Tiga orang, itu Mawa
:::l_ci kepala.desi, Kabag pe_
rencanaan Undiksha Susilanata.

d,an Dewa Indra,,,katadia. Dewarnora sebagai apa? .,Sebagai

llgtT,,Dewa rndra ini. yJng

:lg1_lll baru jadi tersangkaly
urarn}a. (artlyes)
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