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MINTA MAAF: Terdakwa lB Oka meninggalkan

*"g tid"ng usai sidang di Pengadilan Tipikor

Denpasar, kemarin.

Oka Sigsigan
Baca Pledoi

DEMASAR - Kasus korupsi pipanisasi Karan-

easem dengatl terdalo,rm lB Made Oka memasun

lg*au plJdoi atas ftrntut€ur 2 tahun penjara'

sEtuin p"ngu.ut tyu membacakan P]*:..! P^gY
iusa m-em6erikan pembelaan pril)adl' PemDelaan

i-ru'b;.;-;bil ttgt,go' (m-enangis' Red)' Aki-

bahrva, semua keluarganya pun ikut menangls'

Sidang dipimpin oleh hakim Hasoloan slan-

tuii, a"ieun jaicsa yang membacakan tuntut-

;;';;;i"i Putu GedJluliarsa'a' Terdakwa

didampingi pengacara Nyoman Sukaardana

dan Hidayat. Dalam pledoiyang diaiukan'ter-

dakwa menulis dengan cukup mengharuKan

autt to"-tu.a sendiri pledoi tersebut w

> Baca Oka.'. Hal 31
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$ampaikan Permohonan
Maaf

r OKA

Sambungan dari hal 21

Eia mengatakan, setelah tahu
falca bahwa pipayang digunakan
dalam kasus ini adalah lebih
tipis dia mengaku kecewa dan
merasa dibohongi. "Setelah ahli
menyatakan pipa yang terpas-
ang tidak sesuai dengan Yang
saya rencanakan, sePerti Yang
srudah majelis hakim ketahui,
sieya sangat kecewa dan merasa
dibohorryf' ungkap IB Oka.

Atas kondisi ini dia menYam-
j aikan peryohonan maaf, yang

p ettama kepada masYarakat Ka-
rqurgasem, Pemkab Karangasem
dan Negara Indonesia. "Jika hal
ini seyadianggap bersalah dari
lubuk hati saya mohon maaf.
Ketahuilah niat saya sema-
ta-mata untuk membantu mas-
yarakat, dalam hal memenuhi
keburuhan hidupi' urainya.
Permohonan maaf kedua,

ditujukan kepada anak dan karena kasus yang aj;( a].aqi'

istrlnya. "Kepada istri saya, Kalianmengundurkandirikuli-
saya minta maaf karena tidak ah di Bandung, mulai harapan

biia menemani mengasuh dan barukuliah di Bali;'lanjutnya'
mendidikempatoranganak,se- Sedangkan anaknyayang ke-

lamamenjalaniproseihukumi' empat, terdakwa minta maaf
sebutnya, dan mulai air mata lantaran tidak bisa menema-
meneteitergrasukdarikeluarga. ni proses siswa baru di SMA'

Kemudianterdakr,rra menyebut "Saya juga mohon maaf kepada

satu persatu anaknya. Dia men- saudara dan kerabat di Sibetan,

gatakan kalau anaknya paling atas kasus ini ikut menerima
6esarmengalamikelainanmata. bebankejiwaani' sebutdia'
Retinanyaiobeh dandirekatkan Dia juga memberikan pesan

denganiilikon. Mata kanannya kepada anaknya. "Saya berpe-
suAin tidak berfungsi, satu san pada anak anak saudara
mata saat ini sedang menjalani dan kerabat. Miskin harta
perawatan medis. "Gus Cahya, bukan kemiskinan yang 19-
Ajik minta maaf. Tidak bisa sungguhnya, t€taP miskin
menemanikonnolkeSurabayai' pengabdian adalah miskin
sebutnya sambil terisak. yang termiskin. Saya berkata

Sedangkan terhadap anakn- demikian, karena saya sangat

ya yang kedua dan ketiga, dia mendukung upaya pemerin-
itr"mitttumaaflantaranayahn- tahkan dalam memberantas
ya berkasus. Dua anaknya ini korupsi dan saya menentang
mengurungkan niatnya sekolah korupsi yang merugikan rakyat

4f lg"!q"g. "Ajlk minta maaf, dan negarai'cetusnya'

Dia iusa berharaP bisa dibe-

baskantari tuntutan' Karena

t 
"tuuteu 

dan anaknYa masih

iungut" -"*erlukan kehad-
irarinva sebagai sosok aYah'

Seperii halnYa berita sebelum-

nva, dalam tuntutan memang

dipastikan terdak\"/a tidak turut
seita menikmati hasil koruPsi

atau hasil dari kerugian negara'

Sehingga tidak dibebankan
nenqembalian kerugian negara'
' Ninun, terdalQva dinYatakan

secara sah melanggar Pasal 3

ayat I Undang - Undang Nomor
gi tahun 1999 tentang TiPikor

sebagaimana Yang telah diu-

bah d'an dltambah menjadi UU

Nomor 20 Tahun 2001 tentang

oerubahan tiPikorjunrfo Pasal 55
'avat t ke l(ftIP,iunctoPasal 64

avat t KUHP. Memohon majelis'

a'ear menianrlnkan Pidana Pada
,"".d*tui"tutna 2 tahun' Selain

iu iuga dihukum denda RP 50

iuiJ tilutia"t a bulan' (artlYes)
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Fksi Minta Kasus Distop

diPolisi.
Dugaan Korupsi BBM Jembrana

bahwaArdini sempat memohon ke Antara
agar kasus ini diselesaikan di Polisi.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua
Patensili didampingi oleh Hakim Beslin
Sihombing dan Miftahul. Jaksa Suhadi
menghadirkan saksi mahkota Ni Made
Ayr.r fudini, termasukjuga beberapa orang
SPBII seperti Partini, Garba dan lainnya.
Ardini dicecar pertanyaan terkait ren-

cananya ingin menutlp kasus ini ke Polres

Iembrana Ceritanya setelah dia menjalani
pemerilsaan di penyidils ditelepon oleh
Rnggota Dewan Antara. "Saya suruh ke

wamng Makan Kresnai' ungkap Ardini.
Kemudian saat bertemu itu' Ardini me-

minta agarAntara menyelesaikan kasusini'
"IGrenabapak(Antara)yangmendapatkan
rekomendasi dari saya tolong selesaikan
kasus ini di polisii' ungkap Ardini. 'Apa
rnalsudnya menyelesaikan?i' tanya hakim

Petensili. Ardini seperti bingung jawa-

bannya tidak berani tegas. "Ya intinya biar
selesail' kilahnya Sayangrya Ardini' tidak
lama diperilsa, kemudian salai lainyang
diperiksa. Beberapa saksi sempat diben-
tak karena keterangan tidak jelas. Sampai
akhimya ada perintah dari hakim agar
menghadirkanpemilikatauManagerSFBU
Ketut Suyanta "Hadirkanya lalcsai' perin-
tahPetensili. "Siapi jawab jalaa. (artlhan)

DEI\IPASAR - Kasus korupsi dana BBM
di Jembrana sebelumnya menyeret Man-
tan Kadisperindag Ni Made Ayu tudini.
Selanjutqra menjadikan Anggota DPttD
Jembrana I Made Sueca Antara terdak-
wa. Anggota dewan satu ini beruntung
lantaran tidak ditahan. Dalam sidang

lemgd1 erdi{ menjadi saksi. Terungkap


