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Kasus DKP Tabanan
Masuki Tahap Dua

TABANAN - Proses penyidikan kasus dugaan
pemerasan dan percobaan pemerasan yang
iUtatartcan oleh dua tersangka Gede fagrem dan
Ni Nyoman Candradewi di linglungan DKP
Thbanan memasuki tahap baru Kali ini proses
penyidikan telah masuk pada pelimpahan tahap
n, dengan dijemputrya kedua tersangka dari LP

Tabanan kemarin (2418). Mereka kembali di-
mintai keterangan guna mengecek kelenglapan
berkas sebelum nantinya diserahkan dari jalaa
penyidikke ialaa penturtut umum ([PU).
- 

Pantauan/awa Pos Radar Bali di kejaksaan,

terkait pelimpahan tahap II, baik Gede fagrem
maupun Nyoman Candradewi masing-masing
didampingi pengacara dan mulai diperiksa
sejak pukul 10.00 hingga pukul 12.00. Kepala
Kejaksaan Negeri Tabanan Atang Bawono
menyampaikan sejauh ini berkas keduanya
telah lengkap sehingga memunghnkan untuk
mempercepat proses PenYidikan x

lBaca Kasus. HS!?I

KeduaTerdal$,va Sudah Siap Sidand
r f,ASUS...

Sambungan dari hal 21

"Saat ini pelimpahan penan-
ganan perkara dari penyidikan
ke penuntutan, setelah itu baru
kita limpahkan ke pengadilan
tipikori'ungkapnya.

Namun, ketika disinggung
tentang kemungkinan adanYa
tersangka lain, dirinya menga-
takan untukyang bertanggung
jawab terhadap kasus ini ma-
sih berkutat pada dua orang

mantan petinggi di DKP terse- oteh IPU, illlryaperpanjangan
but.'Daiiketeiingansaksidan masa penahanan dari jaksa

alat bukti yang dikumpulkan, penyidikyangsemestinyasam-
yangbertanggringlawa6masih paitanggal6septembersudah
inengarah pada dua orangter- dihapuskair.
sangfa IG ian CD/ lanjutnya. Selama.dua-P-Ylul hari ke

Ka"si Pidsus Fathur Rochman depan, pihak IPU selanjutnya
menambahkan jika seteiah akan mempersiapkan dak-
dilirripahkankelPU,keduanya waan untuk nantinya se€era

akankembalimenjalanimasa dilimpahkan ke pengadilan
tahananselamaduipuluhhari tipikor. "Target kami tanggal
ke depan. Dengan ditahannya 3l Agustus sudah dilimpahkan
kembali kedualersangka selia- ke pengadilan," tandas Fathur'

ma dua puluh lari ke depan Sementara itu, masing-mas-

ing pengacara fagrem mauPun
Candradewi mengatakan kli-
ennya selalu bersikap kooPer-
atif, bahkan dalam pelimpahan
tahap II tak ada yang dike-
luhkan oleh kedua tersangka.
"Saat ini hanya pelimPahan
berkas, klien kami juga diperik-
sa untuk melengkaPi berkas
pelimpahan tersebut. Selan-
jutnya kami hanya menunggu
jadwal sidangi' ucap Agus
Guna Putra, pengacara Gede
IaCrclc (ras/yes)
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- KOMUNIKASI POLITIK

Pendidikan Gratis SMA, 621
Koperasi, Bansos Sekaa Tefuna
IugaSiapRehabRumah

BilaSMSTerpilih

KARANGAS EM - UntuK
meningkatkan kualitas sumber-
daya manusia Karangasem, pas-
angan SMS (Sudirta-Made Sum-
iati) janjikan pendidikan gratis
sampai SMA, menyiapkan hrsus
gratis untuk siswa putrs sekolah
dengan keterampilan bahasa as-
ing komputer, mengemudi, dan
sejenisnya. IGrena punya visi dan
keinauan politik mengiluti ajaran
Bung t(amq serta cita.cita NKRI,
Sudirta-Sumiati yakin bisa men-
jangkau rakyat miskin t(arangas-
eni" dengan APBD yang sekarang
sehtar ltp 1,3 tiliun per tahun, di-
antaranya Rp 239 miliar dari PAD
(Pendapatan Asli Daerah). Yakni
5(X) rehabilitasi ruma[62 I koper-
asi di seluruh banjal mendoron
Sekeha Teruna Teruni lebih aktif
mengatasi pengangguran dan
agar bermanfaat unuk lapangan
kerja, pasti bisa dilakukan, dari
APBD yang Rp 1,3 tiliun tersebut
Sudirta-Sumiati menyampaikan
hal inr sebagai keberpihakan poli-
tilcrya saat paparan visi-misi dan
program di depan belaqn pakar
dan gurubesar di Sekr,etariat PDIP
Bali, Minggu (2318). Dengan
PAD Karangasem yang optimis
bisa dibuat dua kali lipat dalam
5 tahun bila SMS (Sudirta-Made
Sumiati) memimpin Karangas-
em, dari PAD yang sekarang ini
sekitar Rp 230 miliar per tahun,
SMS memastikan dananya cukup
mememadai urinrkprogam-po-
gram untuk rakyat kecil di bidang
pendidikan, kesehatan, rehab
rumah yang murah dan efektif
untukyang miskin, dan lainnya.
Asalkan dananya dimanfaatkan
secara baik tidakbocor dan diko-
rupsi pasti bisa qembantu lebih

PEDUU AMK MUDA : SMS rremberikan abnsi serius unuf for* f*,r,11

banyak warga kurang mampu di menemukannya di Kecamatan
Karangasem, yang jumlahnya Kubu, Kec. Bebandem, bahkan
sehtarz8ribujiwa. Kecamatan Kota Karangasem

SMSdanFralaiPDlPerjuangan di beberapa dusun Desa Seraya
di DPRD l(arangasem sangatya- Timur, Tengah dan Barat
kin,programprorakyatkecilbisa SMSjugamengangarkanbantu-
dilakukan, bila kepemimpinan ansooialunttrkSekaaTerunadan
ada di tangan mereka. Termasuk Ibu-ibuPKK,karena *larrnblusu-
menggratiskanSPP(sumbangan landartsinnbamadiseluruhke-
pembayaran pendidikan) di camatan di lGrangaserrg Sudirta
SMA yang selama ini menja- bertemu dengan lbu-ibu PKK,
di salah satu penyebab angka perwakilan Teruna-teruni, serta
putus sekolah cgkup tinggi di Kepala Dusun/Kepala Lingkun-
Karangasem, "Saya sangatyakin, gon. Semuanya lalu membennrk
5 tahun SMS berlcrasa" PAD bisa Forum di Kecamatan, sebagai
dilipatgandakan 200%. Kalau jembatanaspirasitrntukmemper-
PAD sudahmeningkat, SMSbisa juangkandanmemperbaikirnsib
menggunakannya untuk mbm- mereka, sekaligus membangun
bantu pasien miskin, pembena- Karangasem. Para pakar yang
han infrastruktur, menuntaskan hadir dalam paparan, menilai
pembanlunan pipa air minum, sangatbaiksubstansivisimisidan
termasuk bantuan sosial unnrk programpasanganSMS.Paparan
621 SekaaTerunadibanjar-ban- Sudirta dinilai'menunjukkan
jardanlbu-ibuPKKdiTSDesadi figur senaior Bali 2004-2014 itu
KlarangasemikataWayanSuma- menguasai subsunsi permasala-
tera,Anggo@DPRDlGrangasem han, paham pemerintahan dan
yang juga Sekretaris Tim Pe- hulcrmpemerintahan,jugamen-
medanganSMS.hogram"rehab guasai strategi kepemimpinan.
rumah' merupakan komitrnen Sudirta temyata juga rnampu
SM$ sebab 3 bulan blusulcnn ke mencuplik referensi yang te*ait,
rumah-rumah di pedusunan, sepertimisalnyamengutipcontoh
Sudirta menemukan banyak dari kepemimpinan Lee Kwan
penduduk miskin Karanga.s- Yew pendiri negara Singapura,
em yang tinggal di rumah reot yangsangatdihormatisampaidia
yang bisa ludes disapu angin, pumabhakti sebagai pemimpin
atau bocor di musim hujan. Dia Singapura. (pra)
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tentang Tipikor. Sebagaimana
telah diubah dengan UV 20
Tahun 2001 tentang Peruba-
han atas UU 3l Tahun 1999
tentang UU y ang sama iuncto
Pasal 55 ayat I ke f KUHP. i

Serta majelis dihaPaPkan
menj atuhkan pidana tdrhadap
Wjaya dengan pidana Penjara
I I tahun. "Menjatuhkan Pi-
dana pada terdakr,va ll tahun
dikurangi masa tahanan. Dan,
perintah agar tetap ditahan,"
tegas j aksa dalam luntutangy€.

Selain itu, terdakwa juga
dihukum denda RP 300 juta,
subsider 6 bulan kurungan.
Artinya, jika tidak membaYar
denda, hukumannya ditambah
6bulan. Selain itu, WijaYa juga
wajib mengembalikan uang
pengganti Rp 12,3 miliar.

Jika tidak mampu mengemba-
likan kerugian negara, setelah
perkara ini berkekratan hukrm
tetap. Harta bendanYa Yang
akan disita. Iika tidak memiliki

El1b"19' hukumannYa di-

tambah 5 tahun.
Selain itu, dana dan aset Yang

sudah disita dari terdalrvajuga
dibeberkan oleh jaksa. Misaln-
ya ada beberapa rekening den-
gan jumlah dana, RP 50 juta,
Rp I00juta, Rp35juta, Rp r50
juta, Rp 201 juta, RPSoiuta dan
Rp 50 juta. Selain itu ada aset
tanah seluas 122 meter Persegi
di lalan Tukad Yeh Sungi No-
mor 6c, Denpasar. Satu bidang
tanah seluas 234 meter Persegi
di Desa Kalipancur Jalan Candi
Kalasan Selatan,' atas'ddrii-j
Rossalia Regina Murwati.

Masih atas nama Yang sama
Regina.di desayang sama den-
gan beberapa aset tanah. Kemu-
dian mobil CRV dan Nissan
X-trail. "Seluruhnya diramPas
oleh negara, guna diperhitung-
kan unhrk menutupi uang Peng-
gdntii' tegas jaksa.

Atas kondisi ini, Wijaya masih
bisa tersenl'um dan akan men-
gaiukan pledoi dalam sidang
selanjutnya. (artlyes)

K0RUPSI V Wiiaya Ditunrur lt Tahun
DENPASAR - Mantan Kepala PT Adhi Karya

Wilayah VII Imam Wijaya Santosa dituntut
11 tahun penjara, kemarin (24/S). Selain
itu, terdakwa juga dihukum denda Rp 300
juta, subsider 6 bulan kurungan. Kemudian,
Wijaya juga wajib mengembalikan uang
pengganti Rp 12,3 miliar.

Sidang dipimpin oleh hakim ketua Cening
Budiana dengan hakim anggota Gede Hariadi
dan Sumali. Sedangkan jaksa yang memb-
acakan tuntutan, Erianto, Agus Suraharta,
dan lainnya secara bergilir. Terdakwa Wijaya
didampingi pengacara Edi Hartaka s

SENYUM: Terdakwa kasus korupsi PT Adhi Karya

lmam Wijaya Santosa sempat tersenyum-seat hen'
dak meninggalkan ruang sidang, kemarin'

Jaksa Beberflartapng Sudah Disita'
r WIJAYA...
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Dalam tuntutan, dibeberkan
hal - hal yang mimberatkan dan
meringankan. Yang memberat-
kan adalah terdakwa tidak men-
dukung prograP Pemerintah
yang sedang gencar melalrukan
pemberantasan tindak Pidana
korirpsi. Sedangkan Yang me-
ringankan. terdakwa bersikaP
sopan dalam persidangan. Ter-
dakr,va belum pemah dihuhrm
dan terdakva memPunYai tang-
gungan keluarga. "Menuntut
supaya majelis hakim Yang
mengadili perkara ini memu-
tuskanj' ungkap jalsa Erianto.

Iebihlanjut, jalsa dari Kejagmg
ini mengatakan bahwa terdakvtra

Wjaya terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melaku-
kan tindak pidana koruPsi, Yang
dilalarkan secara bersama - sama,

sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 2 ayat 1.7b Pasal 18 Undang
- Undang Nomor 31 Thhun 1999
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