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Akan Dili ah setelah Anaknya Lahirt
I KONDISI ' ucap Dij elaskarurya hal tersebut l) dan tersangka NWN. Khusus nama ter-

akhir keterlibatannya masih dalam proses
peqnberkasan oleh penyidik Polda Bali.

"$erkas perkara dengan tersangka NK\4'
dinyatakan lengkap (P-2 I ) berdasarkarr
surlat Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Nomor
B-l7BB/P.1.5/Ft.l/06/2016 tertanggal 3

Juni 2016. Tersangka melangga{ Pasal 2, 3,
dan atau Bjuncto Pasal lB Undang-Undang
RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan
atas Undang-Undang RI No. 3l Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsijuncro Pasal 55 ayat (1)ke'Iiuncto
Paqal 64 KUHP sudah lengkapi' ucapnya.
Lebih laniut tersangka dan barang bukti
dilirnpahkan ke jaksa penuntut umum
(JPU) Kejaksaan Tinggi Bali (tahap II)
kemarin, (3/B).

Selang empat jam kemudian, sekitar
pukul 14.00, Wedanajati menyampaikan
kepada lawa Pos Radar Bali bahwa
pelimpahan tersangka NKW kepada Ke-
jati Bali ditunda. "Secara prosedur formal
suflah ditetapkan sebagai tersangka. NKW
puh sudah kami serahkan ke Kejati Bali,
namun dirunda dengan pertimbangan ke-
manusiaan. Tersangka telah dikembalikan
kepada suaminya," terangnYa.

Dikonfirmasi secara terpisah Kabid Hu-
mas Polda Bali Kombes Pol Anak Agung
Made Sudana menjelaskan bahwa tahap
.lI akan dilakukan setelah melahirkan anak
ke{uanya. "setelah lahir, tersangka pasti
dilfmpahkan ke Kejati Bali untuk proses
hutr<um lebih lanjut," tegasnya.

Sebelumnya, saat ditanya langsung apa-

kafr menyesal dengan perbuatannya, NI(W
mdnjawab dengan perubahan mimik pada
waiah. Matanva mendadak sembab dan
terdehgar suari isak tangrs dari balikmasker
wajahnya. (kadek surya kencana/pit)

samoungan *ri ifr zr ;::Hft;
'arr hasil audit BPI(P perwakilan

puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh 562/PW2',
li dengan laporan Nomor SR-
512015 tanggal 7 Desember
perbu ata4nya, MKW dihadap-rupiah) diperolehhasil sisa saldd ang[aran 2015

. APBDes senilai Rp L.230.29I.0q7,751 (satu kan pada I
miliar dua ratus tiga puluh tujuh juqa dua Pasal lB ul
ratus sembilan pulrrh satu ribU serrfbilan Pemberan
puluh tujuh rupiah tujuh lim4 sen|. Na- sebagaima
mun, fakta riil di lapangan, sisapan{ alias Tahun 200
saldo rekening kas pesa Mengfvitafii per No.3l Tahr
Desember 20la hafrya Rp 3.459.209,69 TindakPid
(tiga juta dua ratus lima putult serrfbilan (l) ke-Ijrzr
ribu dua ratus sembilan rufliah |<oma Dijelaska
enam sembilan sen). ' I nya telah r

2, 3, dan atau Bjuncto (jo)
RI No.3l Tahun 1999 tentang
san Tindak Pidana Korupsi
diubah dengan UU RI No. 20

tentallg perubahan atas tru RI
n 1999 tentang Pemberantasan

Korupsijuncro Pasal 55 ayat
Pasa164 KUHP.

lVedanajati sejauh ini pihak-
meriksa 54 saksi yang terdiri

Menarikunnrkdisirfraklantaranter$ngka atasper€u
diketahui menarik dhna APBDes Mdngm- ketua BP

t Desa Mengwitani (6 orang.),

tanisejakbulanlanuari2014sampaidpngan ketua L
pertengahan Desember 20f 4. Buntftnya, Tim Ver

Desa Mengwitani (f orang),
Desa Mengwitani (l orang),

Pemkab Badung (5 orang),
terjadipengeluarandanaAPBDss Mqngwi- cama't Me gwi (l orang), Kabid KS pada

KS Badung (l orang), staf atautaniyangtidakbisadipertanggungjawpbkan kantor B
sebesarRp 1.227.031.888,06 (san{ milipr dua pegawai
ratus dua puluh tujrrh juta tiga pululr satu orang),l

BPD Bali Pusat (Kabag CSR I
BPD Bali Capem Mengwi (r

ribu delapan ratus delapan pUrlfr a{tapan oran[), sta PNS Bidang Nilai Budaya pada
vinsi Bali (t orang). Ada jugarupiah nol enam sen). Imbasqya, qerjadi Disbud Pr

kerugian keuangan rlega-ra. I Kabag Pet
Telsangka diketahrii mengelu{rkarJ uang Setda Pror

di rekening kas desb atas perintah IIMRS se-Mengn
(dalam perkara lain) dan mengdmbil adat se-M
uang di rekening k0s desa atas pe{intah SubakBeri
IMRS tanpa melaluilprosedur atura4 yang Kelian Ba

benar. Hasil penyelfdikan menunjlrkkan orang), ke
NKW menyalahgun{kan uang $esa lunnrk (i orang),
kepentingan pribadi sebesar Rp {20.0p0.000 Travel Der
(dua ratus dua puluh jutal rufliah). Soal per

qharaan Biro Keuangan
nsi Balli (l orang), kelian dinas
itani (ll orang), kelian desa
ngwitani (2 orang), Pekaseh
gkit, dan Batanasem (l orang),
jar Adat se-Mengwitani (19

LPD Desa Adat Mengwitani

"Tindakan tersangka rnengakibatkan tim- Kabag Op

bulnya kerugian keuangan npgar{ atau berkas p
daerah sebesar Rp 1.230.29L097,7q (satu Ditreskrir
miliar dua ratus tiga puluh ruj{h jufa dua dengan tt
ratus sembilan puluh,saru ribri senirbilan ara awal (

puluh tujuh rupiah tujuh ptrluhlim4 sen)i' han perkr

)istrik Manager Kaha Touis &
:asar (l orang).
embangan perkara, mantan
Polres Buleleng itu menyebttt
kara Nomor BP I 02/II/2016 /
sus teftanggal 5 Februari 20I6

ngka NKW merupakan perk-
dari splitsing alias pemeca-

a) dari tersangka IIVIRS (tahap
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. lni karena dia baru Parsayasa sebesar 35 juta.
Mereka semua bakal diduduk-
kan sebagai saksi. "Perbuatan
terdakwa diduga melanggar
sumpah jabatan Dirut PDAM
Karangasem. Sebagaimana
dimaksud Pasal5 ayat 6 UUNo
28 / 1999 tentang Penyeleng-,
gara Negara yang Bebas dari
KKN," ujar IPU Bekti dalam
dakwaannya.

Perbuhtan terdakwa dian-
cam pidana Pasal l2 huruf
(b) UU No 3r/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, sebagaimana diubah
menjadi UU No 20 Tahun 2001
juncto Pasal 64 ayat I KUHP.
SemOntara dakwaan alterna-
tif kedua melanggar Pasal 12
huruf (e). Menanggapi dak-
waan jaksa, Made Suardana
koordinator tim kuasa hukum
terdakwa akan mengajukan
eksepsi pada sidang berikut-
nya. "Kami akan mengajukan
eksepsi Yang Mulia," tegas
Suardana. (san/pit)

selesai r

Pria 5 tahun yang juga sar-
jana m itu didakwa telah
meneri.
fikasi d

rE su,ap atau grati-
l{m pengangkatan
r tetap PDAM Karan-
a{tiydsa dinilai telah

kgry
gasem.
memi rnlahuangkepa-
da calo wan tetap. Iaksa

Umum (IPU) Bekti
dalam dakrvaannya

me kan, nominal uang
yang
sama

ima Bakiyasa tidak
.p caLon pegawai.

ng Ada lon pegawai yang
pada 35 jutahinggaRp

uangharamyangUtama irut) 50 juta.
I T diterima iyasa berjumlah

Rp 150
Disebu fPU Bekti, orang

yang uang kepada
di antaranya adalah

semua awak Ni Ketut
besar 35
Sudirga
juta, dari
sebesar

antari Dewi se-
tami
foto

.ta, dFri IB Nyoman
isnalva sebesar 35

Ketut Sudana Wirata
juta, dari I Made

3

Komisi PemberarltasAn Ko-
rupsi (KPK). "Tunggu saja,
saya akan lapor ke KPK. KPK
akan datang. Tunggu sajhj' seru
Praptini sambil meninggalkan
ruang sidang.

Ditanya kasus ap{ yaqg akan
dilaporkan, PraptirJi ya{rg did-
ampingf kuasa hukumnya
enggan rhenjawab. f'Po\oknya
tungzu s4iai' pungkhsnyh sam-

bertolak bel
(a/o) terliha

tan di
pasar.
pada

Bahkan
yang
satu per
yang s

gambil
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mendengarkan tuntutan hukuman yang dibacakan JPU Rika.
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Pekak awa ituntut 4,lTahun
melalui er Sementara yang me-

sidang maraton tiga , terdakwa berbuat
ama persidangan.

Usai ituntut, Bawa yang su-
dah ia lanjut itu Iangsung
men ati kuasa hukumnya.
Semer a kuasa hukum ter-

(lPU) Rika dkk rrlenuhtut pe- da

TAK PA}IAM BAHAFA:

kak (kakek) Bawa, 4,5 tahun
penjara. Terdakwa yang tidak
terlalu paham bahasa Indone-
sia ini terlihatpasfuh menden-
gar tuntutan Jak$a PPnuntut
Umum(lPU). I I

Bawa dinilai terbirkti lnelaku- .

kan tindak pidan{ korjupsi se-
bagaimana diatur pal{m pasal
2 UU RI/1999, sdbagaimana
diubah UU RI No 20l200r
tentang tindak pidana korupsi,
juncto fio) pasal s5 ayat (l) jo
pasal 64 ayat (l). "$enun-
tut, agar majelis haki{n men-
jatuhkan pidana penjara 4,5
tahun dengan perintah tetap
ditahani' ujar IPU RikA dalam
persidangan yang dipimpin
majelis hakim Gqde l{ariadi,
kemarin (3/B).

Selain dituntut 4,5 tahun
penjara, terdakwa Bawa juga
dituntut r.nembdyar denda
Rp 200 futa subsider 3 bulan
kurungan. Mengru! jaksa,
hal yang memberftka]n kare-
na perbuatan terdakwa tidak
mendukung upaya pemerintah
memberantas korupsi, Selain
itu, terdakwa juga perbelirbe-
lit dalam memb{,rikan ket-

rrngan
sopan

yataka
tuntut

adalah
lahan.

ra ya

bat

IPU. Suardika me-
masti n bakal melakukan

dalam persidanganpl
selanj

Suardika, tuntutan
jaksa lu berat karena yang
dilaku n teidakwa bukan
kor Perbuatan terdakwa

Made Suardika men-
L keberatan terhadap

kepemilikan

merupakan peja-
, Terdalq^ra adalah

terdakwa Bawa memiliki tanah
seluas i.200 m2 yang sudah
dijual kepada Putu Renaya
Prawita pada 1995. Nah, saat
dilakukan pembebasan lahan,
tanahyang sudah menjadi hak
milik Putu Renaya Prawita
sudah dibebaskan oleh Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Bali
seharga Rp 30 juta dan serti-
fikatnya sudah dimatikan di
BPN Gianyar.

Dalam pembeasan ini, yang
kena untuk badan jalan By-
pass IB Mantra hanya 700 m2.
Sisanya seluas 500 m2 yang
seharusnya sudah menjadi
milik pemerintah inilah yang
kembali dijual oleh tersangka
Bawa. Saat itu, Bgwa menjual
tanah seluas 250\m2 kepada
Ketut Sangker sebesar Rp 30
juta dan keluar sertifikat No
2432. Sukses dalam transaksi
pertama, tersangka Bawa kem-
bali rnenjual sisa tanah 250 m2
kepada Ketut Maryana seharga
Rp 30 iuta. Pada saat penga-
juan penyertifikatan tanah
inilah BPN Gianyar tidak mau
menandatangani karena akh-
irnya tahu jika tanah tersebut
milik pemerintah.
Namun, BPN Gianyar su-

dah terlanjur mengeluarkan
sertifikat sebelumnya dengan
Nomor 2432. Akibat perbuatan
Bawa, penyidik menghitung
adanya kerugian negara men-
capai Rp 2,5 miliar.(san/plt)

untutan jaksa dis-
orien Perbuatan terdakwa
bukan korupsi, tapi
pe administrasi negara.

tidak ada uang nega-
dikorupsi terdakwa,"

Kare

terang ka.
Terk t tuntutan 4,5 tahun

Suardika menyatakanpenjar
terlalu
wa bu

Ini karena terdak-
.n
ra.

petani a. "Yang korupsi
U a miliaran saja cuma
ditunt t 1,5 tahun penjara,
lnl tidak merugikan
uang n
hun," si

ra dituntut 4,5 ta:

diberitakan sebelum-
menjual lahan un-

ss IB Mantra di Desa
Gianyar. Dilokasi ini,

nya, ts

tuk By
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TAMBAHAN BUT

UU Rl No 2Otahun
2001 tenlang

()PU). Mdelis hakir$ yar[g diketuai Dewa

Gede Sudrdhita defgan anggota Wayan

Sukanila dan Sumalil menjaruhi hukuman
dua tahud penjara karena Praptini terbukti
melakukdn tindak pidana korupsi dana
punia mahasiswa baru IFIDN, bersama
densan m.rntan rehor Made Titib.
Voiis dua tahun Penjara ini lebih

ringan dariPada tuntutan J PU Gede

Arthana dkk, 4,5 tahun Penjara.

,, pasal 55 ayat (1) ke-1
' KUHP

Edisi

Hal tu
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Prapti4iNambah
khunBui

Kecewa, Ancam Lapor KPK

DE|{PA$AR - Manian Kepala Biro Umum

Selain mengganjar duatahul Penjara, ma-

ielis hakimluga mefierintahkan Praptini

membayar denda RP 50 iuta tt

. I Baca PraPtini"' Hal 31

UNTUK PRAPTINI
r Nama: Praptini

I Umur: 53 tahun
r Pasal yangTerbukti :

Pasal 3 UU Rl no
31 tahun 1999

7,5 tahun

tentang tipikor
sebagaima-
na telah

peniara diubah dan
dalam kasus proyek
pengadaan barang
dan jasa di kampus
IHDN

ditambah dengan

' Vonis Terbaru : 2
tahun peniara untuk
kasus dana punia

pemberantasan tindak
pidana korupsi juncto

benatus gebagai narflialna (nabi) di tapas
I(ercbol€+ dalam l<ah$ ldorupsi pengadaan
barang dan jasa, dengan \rlc.rman penjara 7

Vonislhakim ;arfh l{bih ringan dari-
pada thntutan jAksa penuntut umum

_l

I



Sub Bagian flumas

ffisdnr Sntrl

dan'[ata

Edisi :

Hal : 3t_

BPK Rl Perwakilanl Provinsi BaliUrrl' ,

ktiyasa ilIelanggar
iumpah Iabatan
r PRAPTINI

$am'bungan dbri hat2l
'Apabila tidak bisa memba-

yar-d{nda Rp 50 jufa, maka
diganti dua bul{n krirungani'
tegas hakim Suafdhita dalam
persidangan kelnarln. Man-
tan Kabiro Umum IHDN, ini
terlih4t tegar saat IFU Gede
Arthaha dan Hari Soetopo
membacakan surat tuntutin
dalam kasus koru[si fungutan
dana punia mahasispa baru
IHDN, Rabu (l/6) dl Penga-
dilan Tipikor. 

i

Pun dengan defrda lyang di-
jatuhkan majeli$ haftim leb-
ih ringan dari tuntutan.JPU.
JPU menuntut menbayar
denda,Rp 100 juta dubsider
6 bulap kurungan. IpU juga

mendntut terdakwa memba- mendukung pemerintah yang
sedang gencar memerangi
korupsi. Praptini juga tidak
mengakui kesalahannya. "Se-
dangkan yang meringankan,
terdakwa tidak inenikmati
uang kprupsi. Terdakwa juga
merupakan bagian tulang
punggung keluarga yang ke-
hadirafinya sangat pentingi'
papar hakim Suardhita.

Merespons vonis hakim, fPU
Gde Arthana, Hari Soetopo
dkk menyatakan pikir-pikir.
Sementara reaksi berbeda
ditunjukkan Praptini.

Setelah mendapat kesem-
patan berbicara oleh rnajelis
hakim, Praptini menangis
tersedu-sedu. "Saya merasa
dizalimi oleh IHDN. Saya tetap
sehat dan tegar karena saya

yar ufng pengganti sebesar
Rp 7{2.834.939 dan apabila
tidak pibayar setelah pufusan
berk{kuatan hukum tetap,
maka |erdalaroa akan dipidana
selamp dua tahun peniara. Na-
mun, fnfielib hakim membe-
baskafi Praptini dari tuntutan
uang pengganti.

Perefnpuan kelahiran Klat-
en, falva Tengah, itu dinilai
mela$ukan tindak pidana
koruppi sebagaimana diatur
dalard Pasal 3 UU RI No 3l
Tahuri 1999 tentang Tipikor
sebagpimana telah diubah
dan diltambah dengan tJU RI
No 201 Tahun 2001 tentang
Pemb{ramta sanTip*or j uncto
Pasal {5 ayat (I) ke-t KUHP.
Perbudtan Praptini iuea tidakt^

Praptini pun menyatakan
bandfrrg atal keputusin maje-
lis hafim Pengadilan Tipikor
Denppsar. Ibu dua anak itu
menl'lebut keputusan maje-
lis hakim tidak adil. Sambil
menapgis, Praptini mengaku
beruspha tegar meski tidak
mendfpatkan keadilan.

Hakfrn sempat menenang-
F". Pfpti"l. Namun, dia tetap
berke{uh-kesah. "Saya punya

yang terzalimii' ujar
sambil menangis ses-

dua. Kalau

bisa berkem-
baik Initidakadill'

histeris.
usai persidangan
rr bakal lapor ke
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Ibrkflit Pembangdnan

Iqtana Bupati-Wabup

Bhdung i

i

MAIYGUPURA - Re4cana
pembangunan istana trntuk
Bupati Badung dan Wa$l Bu-
pati sdnilai Rp 24 miliar diakui
\&lubup Ba{ung Ketut Spiasa.
Dikonfirmasi Rabu kemarin
(3/B), Suiasa berdalih rpmah
jabatah (rumjab) itu mdrupa-
kan perencanaan lama, jauh
sQbehjm diadan Bupati Nyo-
man Giri Prasta temilih.t^l

Wabup Suiasa pun menyebut,
tahun 2016 ini saia sedang
digarap detail engineering
detail (DED) yang merupakan
warisan bupati terdahulu.

"Perencanaan sudah ada saat
membuat gra nd des ign P uspem
Badung dului' tandas Suiasa.
Terkait keberadaan ru-

mah jabatan di falan Plaja,
Kwanji, Dalung itu,.rSu iasa
mengatakan, sebetultrya itu
diperuntukkan untuk Sekda
Badung. Hanya saja, rumjab
itu tidak ditempati, sehingga
dipergunakan oleh Bupati
dan Wakil Bupati sebelumn-

ya, "Sepengetahupn s{ya, ru-
mah jabatan Bupati dah Wakil
Bupati (falan Praja, Qalung)
itu sebenarnya dibl[atkan
untuk Sekda Badung. {'Jamun
karena tidak ditqmpdti jadi
dipergunakan oleh pupati

dan waftil bupati, itu sepen-
getahu{n saya," jelas pejabat
asal Pedatu, Kuta Selatan ini.

Dari pbnelusuran koran ini,
pembu[tan rumah jabatan
bupati dan wabup di kompleks
Puspenrl Badung ini sudah ma-

suk clalam Kebijakan Umum
Anggaran/ Prioritas Plafon
Anggaran Sementara {KUA/
PPAS) Tahun 20 I 7 yang disePa-
kati DPRD Badung dengan
anggaran Rp 24.294.598.366,00.
Suiasa, mengaku akan men- ,
empati fhsilitas rumjab yang
baru. "Irli program lama dan
baru diketuk palu tahun ini.
Biar tidaf, kesannya b4ru kami
terpilih harus membangun
rumah jabatan baru. Tidak
seperti itu, karena memang
sudah terencana dari proglam
pemerintah sebelumnya," da-
lih lagi. (dwi/yor)

lamadan

i_

kami
terpilih harus mdmbangun barul'
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DENPASAR - rr{asib baik {am$alcrya
masih berpihak Sada I Wafrn $ukaria
Sastrawan. Terdalcwa kasus loryprsi ini
sempat dibebaskan hakim melalui pu-
tusan sela. Ketik4 disidang kembali di
Pengadilan TipikQr Denpasar kemarin,
majelis hakim takhnenahannya {engan
dalih belum mel4nrkan muqyawarah.

Namun, hakiml mewarnifg Sirkarja
agar koope.ratif. f*u tidak, tiakirn akan
memerintahlian rrielakukan fl enahanan.
"Sekecil apa pun hanti ada kesalahan,
jika tidak kooperptif, kami akarl laku-
kan penahanan," lncam Ketua l{ajelis
Hakim Sutrisno dfdampingi hakim an-
ggota Sumali dan Wayan SukanilN.

Kebijakan hakft tersebut dis{mbut
gembira terdakwapan kuasa hukumnya
Gede Darmawan, lAgus Gunawan Putra

IL

Si Lagi,

itahanHakim

rlid{ng
I

I

TakD
I

dkk, D
agenda

sidang perdana dengan
mbuktian, ini pihak IPU Ida

Ayu Sul smi, Ketut Yasa dan Fitrah
empat orang salsi. Mer-

eka Kepala BPD Bali Qabang
Tabanan d4n tiga orang nasabah.

Salah u saksi yang banyak mem-

TENANG: I

Wayan Sukaria
Sastrawan (baju
putih, berkacama-
ta) saal menden-
garkan keteran-
gan saksi dalam
sidang dengan
agenda pembuk
tian di Pengadilan
Tipikor Denpasar
kemarin.

_ berikan keterangan adalah H. M. Tohir.
, Di hadapan majelis hakim, Tohir dan
, istrinya mengaku mendepositokan uan-

gnya Rp 1,7 miliar. Rp I miliar melalui
I pgmindahan,dari BRI dengan meminta
. bantuan pada terdaleva. Sedangkan Rp
700 juta milik istrinya diambil secara

tunai dl rumah saksi oleh terdalq/va.
"Masflahnya saya terlalu percaya'

dengari Pak Yan (lerdakwa, Red). Jadi,
saya p{caya ketika uang saya diambil
dan di{abungkan oleh beliau," ujar
juragad emas di Pasar Tabanan itu.
Tohir r{engaku dekat dengan terdak-
wa sej{k 2009. Keduanya juga kerap
bermaih badlninton bersama.

dua pekan mendatang. (san/yor)

Edisi
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temvata kedkan manual;
Seiela[r ketahuan itu sebagai tabun-

gan fik]tif, beberapa hari kemudian
uang Tphir langsung dikembalikan
penuh. Sidang pun akan dilanjutkan


