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Sembil Terdakwa Minta Bebas
* Kasus Korup i SPPD Fiktif Dispenda Gianyar Jitid ll

Terdakwa melalui
kuasa hukumnya
tidak sependapat

dengan JPU yang
menyatakan kedua

terdakwa terbLt(i
melakukan korqpsi
sesuai pasal 3 UU

Tipikor.

DENPASAR NusaBali
Setelah dituntut hukuman 1,5

tahun hingga 2 tahun, sembilan
terdakwa kasus dugaan koiupsi
SPPD (Surat Perintah Perjalanan
DinasJ Dispenda Cianyar jiljd Il
mengajukan pledoi (penbelaan)
dalanr sidang yang digelar di Pen-
gadilan Tipikor Denpasar pada,
Pabu (27 /7).

Pledoi untuk terdalcrya Dewa

kan 14 terdakwa yangsudah divonis
sebelumnya.

"Sehausnya perftam ini d4adikan
satu dengan perkam sebelumlya

'ang 
telah dipuhrg'b€ber Sri Wjgu-

naMti dalam pledoi Di akhir pledoi,
kumhLrl<um 9 tedalm ini meminta
supalz dibebaskan ilari selunrh da-
kwaan .fPU. "Menptalcn terdakwa
tidak terbukti bersalah melakukan
tindak pidana korupsi esuai pxal 3
UU Rl Tahm 1999 tenBng pernbem-
bsn tidakpd;ro kotupsiyargsudah
diubah dan ditambah dengan UURI
No 20 tahun 2001j' pungles kum
hukum 9 tenlalsa Sri Wigunamti
dm Bemadin.

Seperti diketahui, 9 terdakwa
dituntut hukuman berbeda dalam
sidang yang digelar di Pengadi-
lan Tipil(or Denpasr pada, Rabu
[20/7). Dalam tuntutan yang di-
bamkan Tim jalsa penuntut umum
{lPU) Had Soetopo dm Rika Ekay-
anti menyatakan kesembilan ter-
dalcrya besalah melakukan tindak
pidana korupsi secara bersama
sama dengan tujuao mengunnrng-
kan diri sendiri, orang lain atau
suatu korpoEsi Pamterdakm juga
menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau samna yang ada
padanya karena iabatan, kedudukan

yang dapat merugikan keuangan
neSara.

Kesembilan terdakwa dijerat
pasal 3 uU RI No 31 tahun 1999
tentang pemberantasan tipikot
sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan UU RI No 20 ta-
hun 2001 tentang pembemntasan
Tipikor jo Pasal 55 ayat (1J l<e 1

KUHP Meski dijerat pasal yang
sama, namun tuntutan untuk kes-
embilan PNS Pemkab Gianyar ini
berbeda-beda:

Untuk enam terdakwa yaitu
Dewa Made Putm, Ketut Ritama,
Sang Ayu Made lka Kenana Dewi,
I Ketut Puja, I Made Darmaja da I
Nyoman SulandE dituntut huku-
man 2 tahun penjara ditambah
denda Rp 50 juta subsider 6 bulan
penjam. SementaE untuk terdakwa
Tjok lstri Siswaryni, I Dewa Putu
Mudana dan Dewa Putu Suarnama
dituntut hukuman 1,5 tahun dit-
ambahdenda Rp50iuta subsider 3
bulan penjaa Dijelaskannya, dalan
tuntutan memang dibedalcn an-
tam 6 terdakm dengan 3 terdakwa
lain. Ia menyebutkan, 6 terdakwa
yang dituntut 2 tahun tersebut
merupakan terpidana dalam kasus
sebelumnya. Sehingga pihaknya
menuntut lebih tinggi. 6r rez

ll
(
l1

binas liktif Dispenda Kabu-
, Rabu {20/7) lalu

oaMaan
pFsal 2 tlU Tipikon

kuasa hukumnf,4 Bernadin SH. r ra ndaksependapatden-
Dalap ple{oi yang dibacakan Ban n)enyataktn keduater-

di hadapan mFjelis hakim pimp-
inan Il{wa l4ade Suarclira dan
Ja-ksa Pdnuntuf Umum (IPUJ Hari

terbukti melakukan korupsi
pafal 3 UUTipikor Pengaam

inimenilaiperkam
Soetopo, kua{ hukum dua terda- wahan JPU ini jenisnya
lorya, Sri menyaaren dcnqln perkard yang sudah

yangmenr- sebelumnya. Yaitu perkam
lai kedul erdaloryr 1l1II1" r din4s fiktifyang dilaku-

n I terdakwa kasus

Siswarini, De Putu Mudana dan
arnama dibacakan
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Rp 2 M uiltuk P[S* P*lgdman Ialan
* Dipa{ang d! .t{lur RarryarlQadulg Utara

Total 2.240 me$r
panjang guard rail
yang dipasang di

14 titik, Yakni 13

titik ada di Petang,
dan 1 titik di
Abiansemal.

MANGUPURA, NusaBali
Pemkab Badung membangun

2 miliar.
Kawasan Badung utara Yakni

Kecamatan Petang memang bert-
upografi Perbukitan. f alan[Ya
pun-banyak qrenikung, dimana
sisi kanin dan kiri iika bukan
lahan persawahan adalah tebing

"Proyekgrfard rail itu proyekn-
ya kami. Sekarang masih dalam
tahap penggrjaan," ujar KePala
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan InformXtika IDishubkom-
info) Kabup{ten Badung I WaYan
Weda Dharfnaja, Rabu (27 /7)
kemarin. I

Dikatakal, proYek Pemban-
gunjn pag{r pengaman jalan

diri APBD Induk
"Nilai kontraknYa

dan kami tar-
r 2016 sudah

Tofarl.
ada ,40 meterPanjang

pagar pengaman jalan yang dipa-
sang. Menurut Tofan, pemasan-
gan pagar pengaman jalan ada
di 14 titik, yakni 13 titik ada di
wilayah Kecamatan Petang, se-
dangkan l titiklagi di Kecamatan
Abiansemal.

Menurut Tofan, Kecamatan
Petang paling banyak pemasan-
gannya, karena tak lepas dari
tupografi wilayah paling utara
Badung ini yang berbukit dan
banyak jalan terjal serta sisi
kanan terdapat jurang terjal, se-
hingga jadi prioritas. "Di wilayah
Petang banyak jalan berkelok
dan jqrang, makanya paling
banya! guard rail kami pasang di
sana. lGlau di wilayah Iain tidak
begitu banyak," katanya.

Meski pemerintah memper-
banyak pagar pengaman ia-
lan, namun pemerintah tetap
mengimbau pengendara untuk

'selalu waspada saat berken-
dara serta mengecek kondisi
kendaraannya sebelum beper-
gian,jauh. "Kesiapan kendaraan
yang penting harus layak jalan.
Lampu harus terang, kesiapan
dari pengemudi sehat tidak
tepengaruh minuman keras,
obat-obatan terlarang dan tidak
dalam keadaaan mengantuk. Itu
kuncinya," pesannya. 6 asa

ulang beberapa Pagar Penga-
man jalan [guard rail) di s9la1-
iang ruas ialan menuju wilaYah
Badung bagian uthra, kamPung
asal Bupati NYomhn Giri Prasta.

Proyek pengaman ialan ini meng-
habiskin anggaran hingga RP

I

vans terbuatldari baja itu untuk
meminimaltf n Pengendara dari

resiko keceliakaan. Mengingat
tupografi w[laYah Kecamatan
Pelane berbukit' "ProYek ini
tidak ;ia mEnggantikan Penga-
mfffi i"t"n yairg telah usang, taPi

sekaligus mlnambah lagi Yang
baru p-ada ti{ik lainj' jelasnYa'

Sementarh Kabid Lalu Lintas
I

Dishubkomi fo Badung Tofan

Priyanto, m ahkan Pema-
'pengaman ialan
royek-Pemerintah

Sangan P
terjal,lehingga karena alasan itu
peinerintali rnenggelontorkan
inggaran besar dalam rargka
memberikan rasa aman bagi Pen-
gendara. Saat ini Pekeria PrqYek
tengah bekeria merampunglen
proyek tersebut.

meruPakan
yang didan
iahun 201
Rp 2 miliar
get bulan O
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Kasus 
I 
Beasilsw&, WinaEa Debat

4dnganlvtajelis Hakim4dnganiMajelis Hakim
DENPASAR, NusaBalil d g

;ktr',effi::rffi t ffi
;:ffi' ilxTs'H';Fr:; fre+ €5}$€ #:rFffinrDenpasar dalam sifianl
lanjutan korupsi beasisw:
STIKES dan STITNA lem.

DENPASAR,NusaBali | $.SF,,,::,,...""p..a.t"i,,,'.ffiif,i,ar fl W l#- :,1T,li ::l"ans sava

antaraterdakwa'piordtitn il ffil I E ' tidak pernah baca Per-

;;d.fi;;;;;ej,"'"fii;i,t - flffi'' ^5.,,rran"l_ l:t,l,l"f:r,,b.::j:1"

branadi PengadilanTipikor ItProf Winasa duduk lseb-
agai saki untuk memperi.
Kan Keterangan t(epacla
terdakwa mantan Kqpalai MANTAN

Denpasar; \abu(27/t\ ffi 
--.il 

G rilryrrgrrmengatakani--5
k;; il;il;;; [;tr;;;l 'banandadipenyiait<a'n

orr Acpdudl I r NUsABALt/ryUoA .':- ----: --,1
terdakwa m""ntan r,ipriii IVIA.NIAN Bupati l.lembr4na, I Gede,winasa (leauJi;:"1#; sid.ang.bgrbeda," tanyateroaKwa mantan Kqpalal rvlANlAlI ttupatl femDr4na. lGede.Winasa (kedua dari kiri) J_ru-qrrE uErutud, tdlryd
Dinas Pendidikan tKjdis-l berlalan beriringafr dengan mantan Kadisdik Jembrana. AA HakimSuardita.
dik) f embrana, yaitu Nyo-l S:*^1:,,::t:,::,(kfdua dari ta1a1)191i.1gsalkan ruans sidans ... Wi4asa menjawab
tan s;t"Ji i260ttrb6;)l Pensadilan ripikof Denpasar, Rabu l27t7i. jika ada kesalahan dalam
dan AA Gde Putra Yasadan AA Gde Putra t'fl",*",_-fip*r}-u.*rhffigerrF"a.t.r-e"";r,ofr;,il3:in'lf,1,fij:3jffi:
(200e-2010). Awalnya, !t..t,.!:: ;;il K;h";;rua perbupdibaca,bisa
kim Sukanila menan[ak{n terkait ^,1",.;;;,;,;:]:::,i,::::f.:"cLd'urrd 

melryeret Asisten II Setda fembrana

Slf:n*iF"p il't,bb;ffi; 
::"$',d,1TJl#yoiglHi,, n,u,, ;:.:fmS:f*',i#:fi",,,J:I5,xil:ffiff.fi13,"5"[Yifo'*" _"*1i,?Ti'fi:'oi '1i," 

n,u'' ;:::fiiiil:il:f#s,lxffi:fi"fi:I
Namun jawaban BqpatiIembrana fl?,ry:l 

Dewa Suardhita' Ia menyebut kan, i<orupsi ini r.naiiiue."wat saat
2 periode itu;;;b";ffi;;6li;h;il Y:ii{.f lb"a lepas dari tanggung winasa r';;sdrk.; beasiswa pada
teikelut."sampaiseliir"g;rilil;i; l-a]^ialifrkumsehagaibupati'Apalagise- 2010 bagim'ihasiswa ai sttrrs arn
pernah lihat Perbup NorO4"tdhun 2009 bapi pfmimpin, Winasa harus bertang- STITNA vlns berada di hawah vevasenp.*jt'' iitriii;.".irp ir;il"qti; ;don' lln*.tmpin, winasa harus berang- srrrNA yang berada di bawah yayasan
tersebuti'tegasnya mefliaw{b perran- fl_n!l,i][.b 

,S semua yang dilakukan 'Iat Twam nii Jffal miliknya.
yaan hakim. Mal6lis ha[im farig terli- l-1d{lnyt 'Tujuanandamemangbaik Namun penyaturan pemberiam
hat heran kembali mehanjakan ter- upl9ar{nya salah," tegas Suardhita. beasiswa bagi mahasiswa STIKES dan
kait tanda tangan di Pelbup tersebut Namun lagilagi. Winasa menjawab STITNA tida"k sesuai dengan kriteria
yang ditandatangani Winasa sebagai pertanyaanhakimdenganmempertan- dan ketentuan. Akibatny;, beasiswi
Bupati. Namun Winasa berkelit dan )akan keabsahan Perbup yang menga- yang dikucurkan dari'dana ApBD
mengatakan tidak tahu menahu soal tur tentang beasiswa tersebut. "Mana jum6.ana tersebut bocor dan men-

l::b:f l::::ltl ..Pflr,l,Pirokrasi buktitandatangan basah saya? fangan- gakibatkan t<erugian negara hingga
aoa prosesnya. Bupatl kalfu sudah jangan perbup itu rekayasa. yangjelas, Rp 2,3 miliar, 6 iez

\covq,r, I 4f Jr,, aott 
l

Edisi :
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Di$pen a Gali Sumberr
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Pbnda atan Daerah
* Kejar Target

MANGUPURA; NusaBali

Badung Tembus Rp 5 Triliun

J Kabu-
para wajib pajak seperti hotel dan restoran
juga akan ditingkatkan. Pemasangan web
servis untuk mencatat data transaksi real
time akan tetap dilaksanakan. "Pemasangan
web servis cukup singnifikan meningkatkan
setoran pajak, " terafrgnya.

Untuk diketahui,l Pemkab Badung pada
tahun 2017, memasang rencana belanja
mencapai Rp 4,9 triliun lebih. Belanja ini
sebagian besar didanai oleh Pendapatan
Asli Daerih IPADJ, yang pada tahun 2017
dirancang sebes;rr Rp 3,5 triliun meningkat
sebesar Rp 580,1 miliar dibandingkan pada
induk 2016 yang sebesar Rp 2,9 triliun lebih.
Nah, sebagiarr besar PAD Badung bersum-
ber dari pajak. 'lahun 201,7, pajak daerah
dirancang Rp 3,05 triliun, dibandingkan
pada induk 2016 sebesar Rp 2,5 triliun, ada
peningkatan Rp,188,7 miliar.

Sebelumnya Bupati Badung I Nyoman
Giri Prasta menyatakan akan mengajar
potensi pendatapan, salah satunya men-
yasar rumah-rumah kos. Apalagi Peraturan
Daerah (Perda) Kabupaten Badung Nomor
15 tahun 2011 tentang Pajak Hotel sudah
mengamanatkan bila rumah kos-kosan yang
melebihi jumlah 10 kamar masuk sebagai
obyek pajak. Selama ini, sumber pendapatan
Pemkab Badung lebih banyak disumbang
dari sektor pajak hotel dan restoran. "Kita
akan optimalkan pendapatan dari pajak.
Salah satunya potensi adalah rumah kos,"
kata bupati usai Sidang Paripurna DPRD
Badung, Rabu (20/7) lalu.6 asa

ngkatkan
jar target
yang jadi

ini meny-
tah pusat

menerapkan pebas visa bagi 1 )Y negara,
kan pem-
ilai dapat

termasuk yarig baru diwacan
berian tax ar+nesty, sebab di
menggenjot phriwisata',''Kebij{kan

kan 169 n,
rintah p ngmem-

berikan 169 bebas visa mberikan
suatu yang ko{rdusif buat kita. karena
itu, mudah"muHahan asal tidak bom saja,
peningkatan patan pasti nuhi,"
katanya, Pabu(27 /7) kemarin.

Saat ini, ka
patan setoran

hasil si penda-
6 ini jugaper funi.20

sudah Rp 237 milia per bulan,
Pada saat MD antara kutif dan

lArnawa
Dan dia

legislatif pa waktu lalu,
juga aikan hal terseb
optimis mampl mengejar

Adi A juga me legulasi
amnesty,dari pusat seperti

bisa menarik i ke (husu$nya
n, tax am-pada sektor

tasi ke Badung
isata. "Kita vakpada sektor paflwlsata. "Klta ya

nesty akan ba$yak mengundar investasi
Badung.pafiwisata mdupun properti

Edisi
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iukan
kembali

Rutan Klas ll B Gianyar putu Astawa Bc lp
. NUSAEALI/EKA SRI

putusan hukum. Rutan kum dan HAM Bali.,'Masih dalam
proses, dan nanti akan diaiukan
pemindahan," ungkap Aswa'ta.

. ,Kemgna nantinyaketiga nara_
ploana rni akan dibawa, Astawa'belum bisa memastikan, namun
pasti di Lp atau Lapas. Namun
kasusnya di Gianyar, untuk se_
mentara tiga terpidana ini digir-
ing ke Rutan Klas Il B Gianvai
. Sementara itu, dari tiga narapi_

dana itu, salah satunya [erpidana
I Nyoman Nuka, mintan birtek
PDAM, berencana mengajukan

erupakan tempat menahan
rsangka atau terdakwa untuk

rtara waktu sebelum kelu_
rnya, putusan pengadilan yang
erkekuatan hukum tetaD.

Terkait tiga mantan bireksi
DAM yang sudah diputus MA"
ini masih di Rutan Klas Il B

11nyan 
lutu Astawa menyampa i_

pembi-
an sernentara waktu tiga mantan
ireksil ini masih di Rutan karena

n anak didik h dalam proses irpuiarr"
nanti dikirim ke Kanwil Dep-notabena

n Putra
dan'l Nyoman

TeknikJ sejak
njalani penah-
II B Gianyar. pi-

memproses

Edisi
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STyi keadilan. Disinggung dua rekan_
7 /7), nya, Dewa puru-Oiati dan Dewarinya Nyoman Putra, yang juga men-

di
ln

r, dan jaiani hukuman di Ru"tan"Klas il Bhkan Gianya4 Nuka mengatakan ked-

penega

alani. uanya tidak akan mengajukan pK.
parat Hanyadirinyayangakanmengaju_
KKa n xan, ra pun sudah mempersiapkan

hukum y.ang segaladokumenyangdibutulirkan.
rkan _Nuka juga mengungkapkan
ly"r kekecawaannya,iamenladiDirt-

di

ma
ma
Tin

i{u* ek yang memiliki tugas pelak-
rclar- saan secara teknis. Dalam kasus;aan detail engineering design [DED)orl ta hanya merancang dan apa
ryah yang dirancang dapat dilak-

PKI
MA

berencana pe

h yang dirancang dapat dilak-
sanakan atas persetujuan Badan

n Pengawa.q BPl. "Logikanya, jika
Ljauan kembali) rsan adb kekeliruan tentunnyi Ketua

iadi Badan Pengawas pDAlt4[Widar-mun yang
um ma, Red) yang mengevaluasi,
itu. bukan malah membiai.kan.

Karena
dilarnpi
Apabila

inan putusan M rKan
r PK.
rkan
rkni
rRI
rgin

:un-
nya

Sebagaimana diketahui, tiga
mantan direksi PDAM Gianvar itu
dihadiahi hukuman penyari lima
tahun untuk Dewa putu Diati
dan denda Rp 200 juta subsider
6 bulan kurungan. Sedangkan
Dewa Nyoman putra dan Nvo-
man Nuka dijatuhi hukuman 4
tahun. penjara plus ganti rugi

dalam

mengu
penga
foko
m

ka
las

L_'
senilai yang sama. tg..,ir62

irinya mengaku
salinan putusan

ti PK ditolak ia
kan cara lain,

si ke Presid
ldo. "Saya hanya
keadilan," tegasn,

Edisi
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