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SAKSI PIPANISASI: (Ki'ka) Ketut Sula, Gede Sada, dan Gusti Ayu Handayani dihadirkan sebagai saksi dalam
kasus pipanisasi dengan terdakwa lmam Wijaya Santosa..

Hakim Peringatkan Iaksa
Soal Iadwal Sidang Kasus Pipanisasi
n-fftpeSAR - Sidang kasus dugaan korupsi pipa-

nisasi Karangasem dilanjutkan kemarin. Dengan
terdakra Mantan Kepala Divisi PTAdhi IGryaIm4m
Wjaya Santosa. Dalam sidang singkat itu hadir {ga
saksi, tetapi yang menarik Jaksa sempat diperingati
oleh hakim terkait jadwal sidang tidak jelas.

Sidang dipimpin oleh hakim Ketua Ketut Gede
Hariadi, dengan hakim Anggota Patensili dan
Sumali. Sedangkan terdakwa Wjaya Imam San-
tosa didampingi oleh pengacara Edi H.artaka,
dan jaksa Made Subawa menghadirkan saksi tiga
orang. Dua orang dari PDAM, yaitu Ketut Suta
dan Gede Sada s

) Baca Hakim.,. Hal 31
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Tetapi sarnpai saat ini air masih mengalir.
Sedangkan Gusti Ayr.r Handayani sepertin-
ya tahu jurus. Dia lebih banyak mengelak
dan mengaku lupa. Terkait pencairan
dana, dia mengakui mengeluarkan tetap
jumlahnya lupa. "Lupa saya itu sudah
tahun 2009/' ungkapnya. fawaban ini men-
gulang pada pertanyaan lain, jawabannya
adalah lupa dan tidaktahu.

Usai pemeriksaan saksi ini,Hakim Haria-
di memperingati faksa agar patuh dengan
jadwal sidang. "Tolong Pak |aksa, sidangn-
ya yang tertib. Saya sudah pastikan, kalau
bisa pagi atau sekalian sorei' jelas hakim.
Lantaran hakim pagi sudah sampai ke
tipikor tetapi malah tahanan tidak ada'

'Selain itu kasir PT Adhi Karya juga dihad-
irf,an yaitu Gusti Ayu HandaYani.
,Dhlam kesaksiannya, Suta menjelaskan

uiliktahu ada kasus ini.lantaran pihaknyaqfuktatru ada kasus ini.lantaran pihaknya
ti{ak paham terkait proyeknya. Yang jelas

d{budah mengalir setelah proyek selesai.
'Sava tahunva ketika akan ada pengam-'-Saya tahunya ketika akan ada pengam-
bilan sampel pipa. Tahu saya kalau adabilan sampel pipa. Tahu saYa kalau
m;rsalah proyek ini/' jelas Suta.

.Fialugi mengatakan saat diambil sam-
pel,pipa,memang tanpa tulisan SNI atau
Sfipdo. "Tidak adatulisan apa, itu yang$firrao. "Tidak ada tulisan apa, itu yang

sa;ih lihat plpa yang dipotongi ' ungkapnya'

Bahkan tahanan baru datang siang, seki-
tar pukul 12.00. Sebelumnya masih sama
dalam sidang ini, juga sempat kacau. Saksi
datang tetapi dibilang tidak oleh laksa
Subawa, sehingga sidang ditunda.

Seperti halnya berita sebelumnya, kasus
ini berawal dari pengumuman lelang 12 funi
2009 yang memenangkan PT Adhi Karya
yang kemudian digugat oleh PT Waskita
Karya. Setelah melalui proses pemeriksaan
timbul kerugiannegara Rp 3,7 miliar lebih.
Penyidik Polda BaIi juga sudah menetapkan
beberapa tersangka termasukMantan Bupa-
ti Karangasem Wayan Geredeg. Dua orang
di antaranya sudah divonis di Pengadilan
Tipikor Denpasar. (art/yes)
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Bali Genjot BBNKB Bekas
DENPASAR - Perlambatan ekonomi Bali yang terjadi sejak

belerapa waknr lalu tidak saja membawa ciamfat< faaa 61u
inflasi dan pertunbuhanekonomi Bali, namunperlambatanini
juga membawa dampak pada realisasi pendapatan Asli Daerah
(PAD) tahun 2015. Untuk unengantisipasi rendahnya pengri_
maan dari pajak bea bdik nama kendaraan bermotor baru, se_
hingga membawa dampaft pada realisasi pAD provinsi Bali,
Dinas Pendapatan Daerah Bali akan menggenjot penerimaan
pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoi(SBf.lKB) Uekas.

. Kadispenda Bali Made Santha menjelaskan, penjualhn
kendaraan baru relatif lebih rendah ilaaa peiioae lanu_
ari-funi. Di manaperolehan BBNKB selama semesterltahun
2Ol5 h-anya mencapai Rp 540,9 miliar atau 42,Z4persen dari
target Rpl,26 Triliun. "Kami akan maksimalkan nnNtC unnrk
kendaraan bekas," jelas Santha kemarin.

Dari datayang diberikannya, hingga akhirlturi tahun ini, pAD
Bali sudah LrcalisasiRp i,,tBniliun, atau52,39 persendaritgrget
hingga akhir tahun Rp2,B niliun. Santha menyatakan pihahiya
akan mencoba meningkatkan pelayar.rur berupa elektronik sam_
sat, membuka layanan samsat di tiga kabupaten, yalcri Buleleng
fapgan dan I(arar.rgasem, meninjau kembali penetapan tarlf
pajak progresif kendaraan berrnotor. (gek/yor)


