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I

ditunt[rt masing-masing hu-
kumad selama 1,5 tahun pen-
jara. IJamun, majelis hakim
pimp{nan Dewa Suardita
memblerikan hukuman leb-
ih ringan. 'l|erdakwa Dewa
Komang Indra, IG Putu Sugi-
wanatha sebagai Kabag Peren-

dikempalikan melalui kas
negara. Karena uang penggan-
ti te,lah' dibayarkan sehingga
tidak dibebankan membayar
uang pengganti.

Korupsi PDAM
Kdrangasem Tarik Ulur

Di sisi lain, terkait dugaan
kasus korupsi besar lain, pi-
hak Kejati Bali memang telah
menahan Parno Tris Hadio-
no, ,45, fli Lapas Kerobokan.
Kepala proyek pemasangan
jaringan air minum dan air
bersih di Kecamatan Abang,
Manggis dan Kubu, Karangas-
enr,itu dinilai telah merugikan
.negara hingga Rp 3,7 miliar.
Narnun, informasi terbaru
menyebutkan, Parno yang ha-
nya kepala proyek ditengarai
sejatinya bukan otak dari ko-
rupsi itu. Ada pihak lain yang
diduga \uat bermain namun

belum tersentuh.
Dalam kasus ini para ter-

sangka diduga melakukan
tindak pidana korupsi terh-
adap pekerjaan konstruksi
jaringan air bersih dan air
minum di empat kecamatan
di Karangasem yang menggu-
nakan APBD Karangasern ta-
hun 2009-2010 senilai Rp 29
miliar. Konstruksi jaringan
air bc'rsih dan air minurn ini
sendiri terbentang sepanjang
60 kilometer yang meliputi Ke-
camatan Abang, Karangasem,
Manggis dan Kubu.

Selain Parno, masih ada
dua tersangka lainnya dalam
kasus irriyang belum diproses
yaitu mantan Bupati Karan-
gasem I Wayan Geredeg dan
Ni Kadek Nopiyanti yang tak
lain keponakan Geredeg.
Becla dengan Parno, infor-
masi vang didapat koran ini

Ini uangnya sudah
ma," ucap jaksa
di sela-sela Hari Bhakti
kemarin(2217).

uang
para canaarl Undiksha, dan I Nen-

subur gah Nafva, Kepala Desa fineng
jaksa Daleni. Yang membedakan

tidakmengajukan ing atas vonis {erdakwa adalah uang
vonis satu tahwr i juga denda.lDewa Indra dikenakan
pihhkterdakr,va,
sudah inkracht.

dendalRp 150 juta subsider
akan 'tiga bufan kurungan. Sedang-

disetorkankekas melalui kan Su[iwanatha dan I Nen-
rekening PNBP ( patan gah Naiva dibebankan denda
NegaraBukanPa aksaan. masin{-masi.nS RR 100 juta,

gian subsid{ir tiga bulan kurungan.
negara kasus Und sudah Untuk pewa Komang Indra,
100 persen d para denda lsebesar Rp 150 juta
terdakvaj' subsiddir enam bulan kuiun-

Sebelumnya d
para terdakwa d

gan. Seflangkan uang sebesar
lar
U

Rp 1.0Q6.125.454 yang sem-
pengadaan lah pat dikfasai terdakwa sudah

Suardi menunjpkk
hasil pengembalipn
terpidana. Pria
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si

a jak- ut sumber koran ini,
ementara penyidik
ur menganggap NoPi-
Iibat. Sebab, dia lalai

: sebagai konsul-
proyekpipanisa-
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