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DANG -Mantan Direktur PDAM Kar,

ni persidangan kasus dugaanl$ede Baktiyasa r

si pi pengadilan T Derlpasar, Rabu (3/8).

asa Didug
r4a [Jang
t50 Juta
BALI
Kar4-
harqs

majelis hakim pimpinan Dewa
Gede Suarditha.

Bekti Wicaksono menjelas-
kan. kasus ini berawal 2014
di kantor PDAM Karngapem,
terdakwa selaku Dirut PDAM
Karangasem, diduga meleri-
ma hadiah dari saksi Ni $etut
Budiantari Dewi Rp 35 juta,
IB Nyoman Sudirga Wisnawa
Rp 35 juta, dari I Ketut Sudana
Wirata Rp 50 juta, dari l Made
Parsayasa Rp 35 juta, totalnya
Rp 150 juta.

"Karena mengangkat sak-
si jadi pegawai tetap PDAM,
perbuatan terdakwa diduga
melanggar sumpah jabatan
Dirut PDAM Karangasem. Se-

bagaimana dimaksud pasal 5

ayat 6 [IlJ no 28 th 1999 tentang
penyelenggara negara yang be-
bas dari KKN," ujamya.

Atas dakwaan jaksa, terdak-
wa melalui penasihat hukum-
nya yang dikoordinir Made
Suardana akan mengajulan ek-
sepsi di sidangberikutnya. (can)
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I\K ka lVlelahirkan
dalam Hitungan Hari

DENPASAR, TRIBUN BALI.
NK iertunduk lesu saat jajaran
Ditkrimsus Polda Bali memba-

anya ke hadapan awak me-
ia. Wanita yang tengah hamil
bulan ini penahanannya

itangguhkan dengan alasan
mil tna, dia hendak mela-

Lirkan dalam hitungap hari.
NK tersandung k{sus ko-

upsi penggelapa{r dana
PBDes Desa Men$witani,
rdung pada tahun 2014. Trn-

mengatakan dari jumlah kertr
qi.rn neqara, ters.rngka mpnq-o-"_ - -o-_--_, -----_-_o-_-_ -r_-_'o

unakan Rp 220 juta.

"Tersangka menggunakan
uang tersebut untuk kepen-
tingan dirinya sendiri," ujar
Wedanajati di Ruang Rapat

tkrimsus Polda Bali, Den-
sar Rabu (3/8). Tersangka

TR IBUN BALI/ | t' E SATYA PRATA lvlA

apai Rp 1,2 Miliar bersama I I

rang lainnya. Kasubdit III lDes{Mengwitani. Seja{bulan
ipikor Ditkrimsus Polda Bali, lJanrfari hingga pertenkahan

akan NKW mengakibatkan HAMIL TUA - NK {eserta jajaran Polda Bali di Drtkrrmsus

ian Negara hingga men- Poldb Bali, Rabu (3/8), Nk dalam kondisi hamil 9 bulan.

Tipikor Ditkrimsus Polda Bali, flanrfari hingga perten[ahan
AKBP Ida Putu Wedanajati lDespmber 2014, tersfngka

kami serahkan ke Kejaksapn.
Tapi kami memberikan catat-
an bahwa tersangka memang
sedang dalam kondi! lraail..
fadi ada penangguhan," kata
Kabid Humas Polda Bali,
Kombespol AA Made Sudpna
didampingi Kasubdit III Ti-
pikor Ditkrimstrs Polda Bali,
AKBP Ida Putu Wedanaiati.

Atas clasar tersebui, ter-
sangka akan ditangguhNan
sesuai arahan kejaksaan lan-
taran kondisinya yang sedang

- n-rengandung anak keduanya.
"Polda Bali akan menunggu
persalinan tersangka sqrta
mengikuti arahau dari kejak-
saan," tutur mantan Kapolres-
ta Denpasar ini.

Terkait kasus korupsi yang
inenjerat tersangka ini, banyak
dana alokasi dari Pemerintah
Kabupaten Badung dan Pro-

medarik dana APB

Itg!-F.b-

Kfmarin, saat k cii-
lim{ahkan, belum san ike

i, NK
arga-

t itu bekerja sebqgai Staf

embantu Kaur Kduangan

:.::.i

Desa
. bisa
n se-

1aan.

mang

Merigwitani yang tid
dipdrtanseuneiawab,
ninfgu 

^l"ni^"bulkonan npgara.

lKej{ksaan Tinggi Ba

ldik{mbalikan ke kel

lnya latas dasar keman

l"Seiuai prosedur m

vinsi Bali. "Dana berasal dari
APBdes, banyak sumber-sum-
ber dana seperti dari provinsi,
kabupaten, hibah dan lain-
lainnya. APBdes dikelola sen-
diri oleh desa," tutumya. Sela-
in NK yang telah masuk tahap
II, pihaknya masih menyidik
dua tersangka lain dalam ka-
sus ini. "IMRS dan NWN ma-
sih dalam proses penyidikan"
terangnya.

Kedua ters4ngka lain ber-
status sebagai Kepala Desa
dan Staf Kaur Keuangan Desa

pada w aktu itu. Pihaknya iuga
menganlankan barang bukti
berupa dokumen-dokumen
penting terkait dengan Per-.

langgLuygjawabannya. 
(j sp)
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D.ENTAgA& rrunin $err
;Y3.,e*u fa+1, i"ralr.*u
oatam keisus mark [rp pem_

lebasan lahan milik heejru ai
Jalan prof Ida Bagu{ Muhru,
Keramas, Gianyar, tfdak bisa
berkata apa-apa. la hanvatbisa
pasrah usai menjalani ,idune
tuntutan dari jaksa p"nuf,rui
umum.(JPU), naUu (:/al, ai
I'engadilan Negeri Denoasar.

?ria.re4ta ying berprgfesi
seDagar petani ini ditpntu[ pi_
dana penjara selama 4 tut Uo O
bulan (4,5 tahun). Bdwa luea
drtuntut membayar dendi in
200 juta subsider 3 bulan krj_

behasan hdhan ,

as 1.200 m2 Setelah berhasil dalam
kepadaPufu transaksi pertama, tersanekatransaksi pertama, tersangka

Bawa kembali meniual sisa ta-
nah 250m2 kepada KetutMar-
yana seharga Rp 30juta.

Pada saat pengajuan pen-
sertifikatan t#atiinituh 

-SpN

Gianyar tidak mau menanda-
tangani karena akhimya tahu
jika tanah tersebut milik peme-
rintah. Namun, BPN Gia.,y-
sudah terlanjur mengeluarkan
sertifikat sebelumnya dengan
nomor 2432. Akibat perbuatan
Bawa, penyidik menghitung
aoanya keruglan negara men-
capai Rp 2,5 miliar. (can)

r yang
berbu-
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un- desa
dana 2Ot4

NK

diperoleh sisa sal- 8 UU No.31 Tahun 1999 serta
pasal 55 dan 64 Kitab UU Hu-
kum Pidana.

sebesar Rp 1,2
ke nyataa n nya

atau saldo rekening Dengan ancaman hukuman
kurungan mrnimal selama 4 ta-
hun dan maksimal selama 2O

bulan Desember
Rp 3,2 Miliar.

terjerat pasat 2, 3, tahun. (Jsp)
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biro Umum
Praptini (53)

I saat keluar rua
ikor Denpasar,

(3/l
an)
dua
ara

ditanyakan put
vonisnya penj

Praptini dengan
ig menyatakan,

semua orang
r yang

PRAPflNI

"Saya ditugaskan di IHDN
Denpasar karena berdasarkan
kbtulusan. Tak ada keinginan
merusak. Apa yang ditimpakan
kepada saya ini tidak benar,"
imbuhnya. Kemarin, majelis
hakim pimpinan Dewa Gede
Suarditha didampingi Hakim
Anggota Wayan Sukanila dan
Sumali menjatuhkan pidana
penjara selama dua tahrrn dan 

I

hukuman denda Rp 50 juta.

fika sebulan tidak memlayar
denda, akan diganti kurungan
slbsider 2 bulan. Putusan ini
lebih ringan dari tuntutan jalsa
Hari Soetopo 4J tahun. Sebelum-
nya, dalam kasus yang sama, Ilof
I Made Trtib divonis satu tahun
penjara, narnun tidal< dilakukan
penatunan karern sakit, (c1!
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