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'Ham{Tua, APBDes Mengr,rntani Batal Ditahan

Pe akan Dila kanr Setelah Tersangka Melahirkan

!

NKW, ters{ngka
gelapan qenge

. NUSABALII/UDA

korupsi peng-
APBDes Desa
i pemeriksaan

korupsi

gelapan qengelolaa
Mengwita4i, Badung
di Polda Bdli, Rabu (3r

W,36. Per{batala
karena tersangka

DENPASAR, NusaBali
Penyidif Subdit II

sus Polda Bali dan
(Kejati) Balimem
han tahap lll kasus dr

penyelewefrgan dana
Mengwitarii, Mengwi,
gan tersarlgka berini
W.36. Per{batalan i

yang menangani kasus
ini, Ida Candra mengatakan

pihak kejaksaan sudah
n surat perintah pena-

hanan rhadap tersangka. Namun

skrim-
Tinggi

san kemanusiaan,"
Kombes Sudana,

Untuk sementara, ter-
sangka Ni Kadek W asal
Banjar fumpayah, Meng-
witani, Badung dititipkan
ke suaminya. Pelimpahan
akan dilaniutkan setelah
tersangka melahirkan.
"Memang tersangka tidak
pernah ditahan. Sekarang
dititipkan di suaminya
sampai melahirkan," lanjut
mantan Kapolresta Den-
pasar ini.

Sementara itu, iaksa

jelas berinisial NWN. Ketiganya diduga
melakukan penyelewengan dana
APBDes tahun anggaran2014 yang
menimbulkan kerugian negara Rp

r.230.29r.097.75.
"Untuk tersangka MRS dan NWN

masih [ahap I dan proses meleng-
kapi Belita Acara Pemerikaan (BAP)I
lanjut Kombes Sudana. Modus pe-

nyelewengan dana yang dilakukan
tersangka NKW, yaitu dengan menarik
dana APBD Desa Mengwitani sejak bu-
lan fanuari 2014 hingga pertengahan
bulan Desember 2014. Tidak sampai
di sana, tersangka juga mengeluarkan
uang rekening kas desa atas perintah
MRS (mantan Kades) untukkeperluan
di luar 4dministrasi desa tanpa melalui
prosedbr.

"Tersangka juga menggunakan
uang desa untuk kepentingan prib-
adi sebesar Rp 220 juta," lanjutnYa.
Dalam proses penyidikan, sudah
sekitar 54 saksi yang diperiksa ter-
masuk 3 orang saksi ahli. Tersangka
diierat dengan pasal berlapis. Pasal

2, pasal 3, pasal 8 dan pasal 18 UU RI

Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pem-
brantasan tindak pidana koruPsi
denga4 hukuman penjara minimal 4

tahun inaksimal 20 tahun dan denda

Rp 1miliar.6 rez

bulan dan akan
waktu dekat ini.

n terpaksa dibatalkan
kemanusiaan. "Kami

se supaya pelimpahan ini
sampai tersangka melahir-

kan," rya. Dalam kasus ini, Ni

Kadek
pemba
dahara
sebagai
Kepala Mengwitani berinisial
MRS c !nantan Kaur Keuangan

Desa
den-

li Kadek
iakukan
hamil 9

dalam

penaha
karena r

yang menjabat sebagai staf
u Kaur Keuangan atau Ben-
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€u*b
rnbebasan

Pass lB Mantra

4,5 Tahun,

ukum

Protes
DENPASAR, N

Terdalawa ka dugaan mark up pembebasan
Ida Bagus Mantra, Gianya4 Madelahan difalan By I

Bawa,64, ditunt
Penuntut Umum
Pengadilan Tipik

t hukuman 4,5 tahun oleh Jalsa
dalam sidang yang digelar di

Denpasa4 Rabu (3/8). Tuntutdn
berat ini langsung dengan komentar pedas
dari kuasa huku
Made Suardika.

terdakwa, Ahmad Hadiyana dan

Dalam yang dibacakan fPU Rika dk'k di
hadapan majelis
nyaakanterdalrl

rkim pimpinan Gede Hariyadi me'
Bawa terbukti bersalah melakukan

tindakpidana i sesuai pasal 2 UU Tipikor jo pasal
ayat [1] Setelah membacakan hal55 ayat (1) jo pasal

memberatkandia berbelit-belit dalam sidang
danhal fPUmembacakan
tuntutan.

"Menuntut s hakim menjatuhkan pidana
tun dan enam bulan (4,5 ta-penjara selama

lhun) kepada
Jtahanan.Mer
Rp 200 juta

dengan perintah tetap di dalam
pidana tambahan berupa denda

r 3 tiulan kurungan," tegas JPU
dalam tuntutan.

Menanggapi h
lhukumterdakwa,

n super berat dari fPU, kuasa

mengajukan
rde Suardika langsung menyatal<an
rledoi [pembelaan) dalam sidang
g ditutup dan akan dilanjutkan
n agenda pembacaan pledoi dari
ielis hakim.

Usai.sidang ka nnenyatakan funtutan )xang
Ljukan fPU berat. Ia menilai kasus ini bukan

korupsi sengketa kepemilikan lahan
terdakwa ade Bawa bukan seorang peJabat

hanya biasa 'Tirntutan jalaa terlalu
Perbuatan bukan termasuk korupsi

negara. Karena tia* iaaperkara admi
negara )rang terdakwa," ujar Suardika
membandi tunurtan berat ldiennya dengan

a Sirigaraja senilai Rp 3;7 miliarkorupsi
han)ra dituntut atlun penjara.

Dalam dakwaan kasus ini berawal saat
lahdn di Desa Keramas, Gianyar

falan By Pass B Martffa. Di lokasi ini, tersangka
memiliki

Putu
seluas 1.200 m2 yangsudah dijual
Prawita pada 1995. Nah, saat di-

ftanpembebasa
milikPutu Rena

lahan, tanah yang sudah menjadi
r Prawita sudah dibebaskan oleh

Pekerjaan (PU) Bali seharga Rp 30 juta dan
fikatnva sudah matikan di BPN Gianyar.

Dalam n ini, yang kena untuk badan
nByPasslBMan hanya 700 m2. Sisanya ada 500
Nah, tanah sisa 00 m2 yang seharusryra sudah

ntah inilah yang kembali dijual
tJ<ibat perbuatan Bawa, penyidik

milik
tersangkaBawa.

adanya

tnya. "Sic
depan der
wa," tutup
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man 7,5 tahun penjar
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Awalnya, Prof Tit
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I tahunJ, Drs I Nyoma
] fstaf IHDN] digairjar h
] tahun serta dua rekar
I Ir Wayan Sudiasa dar
I Indra Martin ST vane

2 tahun penjara.- "

1""3:1".:3"\ylll 1iKasus yang ntenjera
Kabiro Umum, Prap
kasus pungutan liar d

tidak dlsetornya dana punia ke
t(as negara oleh bendahara..

Selanjutnya prof Tirib selaku
rektor menerbitkan SK tentang
pem benru.kan panitid peneri_
maan mahasiwa banr tahun
2 01 L. Kemudian melar-ijutkan
rapat antara pimpinan den-
gan panjtia, yakni soal reknis
pelaksana kegiatan. Terda-
kwa Praptini rnenyanrpaikan
penctapar bahwa kampui IHDtt
saar itu banyak kegiatan ke_
agamaan seperti ngalah. Ke-
glatan itu memerlukan dana
sedangkan aunu yone r"riull
dilHDN ridak menculirrpi. Darr_
Praptini mengatakan, uing Spp,
SDPP dan uang pendafiaran
narus masuk kas negata. Danjika seluruhnya diseior; rnaka
kegiatan untuk ibadah ticlak
akan berjalan latrcar, Untuk itu,
Pr aptinl Isul supaya uarrg SDpp
dikurangi dan mahasiswa bar..
dikenakan uang dana Dunia.
Yakni untuk 51 Rp 1 j;ra, D3
Rp 800 ribu, Sl dari D3 Rp 200

1i^b-u 
dgn S1 dari D2 sebesir Rp

500 ribu.
Untuk. meyaki nkan, praptini

mengatakan telah dikonsulta_
sikan dan mendapat izin dari
kementerian agama. Dari dana
punia inilah didapat dana Rp
752.834.939 yang tidak bisi

rektor ftrerkas terpi
Praptini sebagai Kabir
mengeluarkan biaya SD
bangin Dana penu"n
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