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Bavar Denda Demi Bisa Behas
J

DEMASAR - Mantan pimpinan proyek

bimpro) PL Adhi KarF, Pamo Tris Had-
iono,47, tidak perlu berlama-larna berada
di balik jeruji besi dan s€gera menghimp

I Hakim menllai, dalam
pemasangan proyek pipa
sebesar Rp 26 miliar, itu
ditemukan p€nyelewen-
gan. PT Adhi Karya
menggunakan pipa tidak
sesuai d_e-!gan kontrak.

S€suaiputusanhakim, pado di-
ganjar pidana peniara satu hhwl
denda Rp sojuta subsider I bular!
serta ganf rugi Rp 3,7 miliai

Denda Rp 50 jura diserahkan

udara segar. PIia asal Ngaiuk lawa timur,
itu culop menialani pidana I tahun pen-
jara sesuai putusan pengadilan Tipikor

:enpasar 
| , Baca Bayar... Hat 27

cek Rp 3,7 miliar masih kami
sarnpaikan di Rupbasan. Ceknya
secepamla bisa dicairkan unnrk
diseral*an ke kas neqara," tu-
kasnya. (san/mus) -

I Pimpro PT- AdhaKarya,
Pamo Tris Hadiono
diganjar hukuman 1

tahun denda Rp 50 juta
subsider 1 bulan, serta
ganti rugi
Rp 3,7 miljar.

UANG DENDA: Penvakilan PT. Adhi Karya menyerahkan uang denda terpidana parno
TH ke Kasipidsus BektiWicaksono didampingi Aspidsus polin Sitanggang, kemarin.

r Ksmarin perwakilan PT.
Adhi Karya msnyerah-
kan denda Rp 50 ida
ke Kojari Amlapura di
KejatiBali. Dengan
demikian, terpidana tak
perlu menjalani
hukuman subsider
l b!!al _ _

t Terpadana dinyalakan
b€rsalah lurut se.ta
dalam pgrbuatan
korupsi proyok
Pipanisasi empat

_kecamatan di Kabupat-
en Karangasem, tahun
2009/2010

hukum tetap, sehingga diserah-
kan uang denda pada negara,"
terang Aspidsus Kejati Bali
Polin diremui di ruang keianya.
Dengan diserahkan uane

denda, maka Pamo tidak perlu
menjalani pidana pengganti

teibukti molanggar Pasal
3 UU No 20/2001 t€ntang
pemberantasan tipikor,
jlJncto Pasal 55 ayal (1)
ke-1 KUHP pidana.iuncto
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Dewa Made Putra usai divonis di Pengadialan
kemarin.

Di nis Setahuilr Dewa
Pu ersenyum

- Tidak tampak raut penyesalan dan kecewa
pada Dewa Made Putra 51. Terdala,va kasus korupsi
pem
APi'

manjembatan Pangkung Lebong dan Pangkung
Lemukih, Sawan, Buleleng itu tersenyum men-

dengar hakimyang menghukum dirinya satu tahun
penjara. Dewa Putra langsungmenyatakan mener-
ima majelis hakim yang diketuia Wayan Sukanila.

"Kami
dengan

putusan ini Yang Muliai' tegas Dewa Putra
Wajar jika pria berbadan lqrrus ini merasa

bahagia. putusan haldm di bawah tuntutan JpU.
Sebelu IPU

n6t
Wayan Suardi menuntut pidana penjara

selama I bulan, denda Rp 50 juta subsider 6 bulan ku-
rungan. putusan kemarin ( I I / f ), hakim menjatuhkan
denda 50 juta subsider dua bulan kurungan.

dengan terdalcvayang langsung menerim4 IpU Rika

lkuy*tti
sPpekanl

pikir-pikir. Majelis hakim memberi waktu
jalaa untukmeryatakan sikap. Made pun:a adalah

pengawas dalam proyekini. Atas perbuatanrryra, Made
Putra rt Pasal3,juncto Pasal lB W Tipikorl'uncto pasal55

I KUHP Hakim Ketua Wayan Sukanila didampingiayat (l)
Hakim,
dengan

I Deua Gede Suarditha dan Mptahul sepakat
Bahwa terdakrna terbukti melakrkan korupsi se-

cara a-sama, dalam pembangunan jembatan panglcrng
PanglongApi, Desa Lemukih, Sawan, Buleleng ta-l"ebongd

11.m2013, gan pagu 2.630.000.000, yanglelangnya dimenang-
PrimaAyu dengan nilai kontrakRp 2.549.7W.W0.kanPI
sebagaikonsrrltan pengawas CVAyu Desainyang

menunjuk terdalcvva Dewa Made puna sebagai tim
dalam perjalananrya, PTArirya PrimaAyu tidak
pembangunan jembatan tersebut Melainkan

konta(
kepada pihakketigayang tidaktercantum dalam
subkonftakatas namal It4ade Sudiaw-an dari CV

IGrya Fbta Utama Daltrl$itengan nilai konhak Rp f ,7 milyar.
Lebih lanjutr sesuai dtihgan kontrak waktu pengerjaan

yang berakhirtanggal2S Desember 2013, ternyata pemban-
gunan jembatan baru mencapai 18,30 persenyang rermuat
dalam laporan evaluasi ditandatangi oleh terdakwa. pun
terdakwa pada tanggal 30 Desember menandatangani
berita acara pemeriksaan akhir pekerjaan fikif, yang men-
yatakan peker;'aan sudah mencapai 45,13 persen. Terdakwa
Made Putra mau menandatangi karena sudah persetujuan
dari Kepala Dinas PU Buleleng I Ketut.yasa (terpidana).
Akibatnyd, negara dirugikan Rp 699.999.871. (san/yor)
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Sekda Thbanan Diperiksa

yang disewa pihak Universitas Ta-
banan (Untab) e

) Baca Lahan... Hat 27

TAMI{ BERUJUNG MASATAH : tGmpus
Univeniias Tabanan (Untab) di sebehh Gra

lapangan Umum Kecamatan Kediri, Tabanan.

GNAfti CT OEWATTARA/RADAN BAU
inilahannya sedalg diusut KePksaan.
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Menurut Ariwangsa, dia di_
mintai keterangan mulai pukul
09.00 hingga 11.30. pihak kejati
mengusut terkait pemanfaatan
lahan atau aset milik pemkab
'l'abanan yang selama ini dise-
rva oleh Universitas Tabanan
(Untab) jadi kawasan kampus.
"Bagaimana proses penyewaan-
nya, bagaimana kontribusinya
terhadap Pemkab Tabanan,
seputar itu sajai' ungkapnya.
Dia menambahkan bahwa

itu diserahkan kepada yayasan
Untab Thbanan sebagai hak gr.rna
pakaij'lanjutnya.

Kemudian pada bulan No-
vember l9B2 Bupati Tabanan
mengeh.tarkan SK persetujuan
kepada'Yayasan Untab untuk
menggunakan lokasi pasar he-
wan Kediri seluas 20 are untuk
lokasi Kampus Untab, dengan
salah satu rekomendasi yang
dikeluarkan DPRD Tabanan.
Waktu itu berbekal status hak
guna pakai.

Akhirnya Kampus Untab pun
bisa berdiri. Tapi, pada bulan
Mei 2014, dari hasil pemerik_
saan BPK ditemukan bahwa
ada aset-aset Pemkab Tabanan
yang tidak terdata. "Mungkin
salah satunya lahan lokasi Untab
berdirii' sambungrrya.

lahan rnilik Pemkab Tabanan
seluas 20-are yang bertempat di
sebelah utara tapangan Umum
Kecamatan Kediri tersebut dise-
,va Universitas Thbanan untuk
limanfaatkan sebagai kampus
sejaktahun lg8l silam.

Dia mengatakan bahwa se-
lain dirinya, pihak Untab juga
dipanggil pihak Kejati Bali.
Namun, ketika ditanya apa
permasalahannya Ariwangsa
mengaku kurang paham materi
pertanyaannya. "Mungkin dulu
ada bagaimanai' sambungnya.
Terkait hal tersebut, Rektor

Universitas Thbanan I Gede Made
Rusdianta secara terpisah menga-
takan bahwa pihaknyq dipa.rggl
pihak lGjati Bali dengan status
sebagai saksi. Yakni mengenai

"Iadi, saya sampaikan sesuai
dokumen yang adaj' ujamya

Dijelaskannya, menurut do-
krmen yang ad4 pihak yayasan
Universitas Tabanan berdiri
sejak tahun 1982. Nah,vavasan
tersebut dibentuk empat orang.
Yakni, almarhum Sugianto
(mantan Bupati Tabanan), Ma-
tra, Tasik, dan Gede Mastra.

Setelah berdiri, bulan Septem-
ber 1982, yayasan kemudian
memohon kepada pihak DpRD
Tabanan untuk memberi izin
pemarifaatan lokasi bekas pasar
hewan Kediri yang terbengkalai
itu menjadi kampus Untab. Aktr:
imya ketika itu DPRD Tabanan
menyetujui permohonan terse-
but dengan memberi SK Nomor
188.53/15 DPRDTabanan

"Di mana SK tersebut menyetu-
jui jika lokasi pasar hewan Iied.iri

Atas hal tersebut, Yayasan Untab
pun mengikuti peraturan dari
Pemkab Tabanan. Yakni, pihak
Yayasan Untab dibuatkan perjan-
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{nantan'l(spala Dk}as pendidikan pemuda
gqn Olahraga fabi*paten Tabanan. I putu
Safitika. sefia pitrdk SMA Surya Wisata
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jian pinjam pakai.
Ini kemudian diikuti

Untab hingga status pilryam
pakai tersebut berlaku selama
satu tahun. Setelah satu
Serlalu, di tahun 20lS
Tabanan membuatkan

apakah nilai sewa yang diberikan
Pemkab Tabanan layaliatau tidak
Atas peftanyaan tersebut dia pun
menjawab jika nilai sewa tersebut
telah diperhinngkan oleh pemkab
frbTT tennmya dengan segala
penrmbarrgan yang ada sehingga
pnal.mya menerima dan mengi_
kuti aturantersebut

Sementara itu, menurut sum-
bef selain Rusdianta, sehari se-
belumnya pihak Kejati Bali juga
telah meminta keterangan dari
Ketua \?yasan Untab I Gusti
Ngurah Surya Negara serta dari
pihak SMA Surya Wisata. Ini
terkait pemanfaatan lahan milik
PemkabThbanan.

Bersama Rusdianta, selain Sek-
da Tabanan I Nyoman Wima Ari-
wangsa, juga ada mantan Kepala
Dinas Pendidikan pemuda han
Olahraga Kabupaten Tabanan I
Putu Santika yang kini menjabat
sebagai l(adisnakertans Thbanan
yang ikut dimintai keterangan
kemarin oleh Kejati Bati.

Selain Untab dan SMA Surya
Wisata, sumber koran ini

menambahkan bahwa ada pu_
luhan pihak yang memanfiat-
kan aset Pemkab Tabanan yang
akan 

-dimintai 
keterangan (ejai

Bali. "Dari daftar ada ietitaiZO
pihak," ujar sumberyang enggan
otKorankan namanya tersebut.

. Terkait Sekda yang dimintai
keterangan oleh Kejati juga dibe_
narkan Bupati Tabanan Ni putu
Eka Wryastuti. "Iya, Sekda dal r
SKPD terkait. Bisa dihubungi pak
Sekdaj'ujamya singkar

Sementara itu, sumber koran
ini di internal Kejati Bali men-
Sungkapkan bahwa pemeriksaan
Sekda Tabanan sebagai langkah
awal pengumpulan bahan data
dan keterangan (pulbaket). Ini
lantaran lahan yang digunakan
unnrk perluasan bangunan Untab
milik negara, bukan milik pem-
kab Tabanan. Tapi, tanah milik
pemerintah pusal pemeriksaan
dilakt*an langsung tim penyidik
dariKejaksaan Agung (Kejagung).

lntormasi awal yang didapat
pgnyrdik, pihak Untab mengira
lahan tersebut milik pemkab

Thbanan. Sehingga Untab berani
membangun di atas lahan terse_
but. Namun, setelah diselidiki
penyidik mendapa&an bahwa
tanah tersebut bukan milik pem
kab Tabanan. "IGlau keterangan
didapat kurang akan dilahrkan
pemanggilan pihaklain. Mungkin
B.upati Tabanan juga bisa di.pang_
gil;' terang sumber koran ini.

Sementara itu, Kasi penyidikan
Kejati Bali Akmal Kodrit, did-
ampingi Kasi penkum Ashari
Kurniawan mengaku tidak tahu
persis pemeriksaan itu. Namun,
Akmat tidak menampik bahwa
memang t-dda penyidik dari
Kejagung melakukan pemerik-
saan. "Yang diperiksa apakah
Sekda atau bupati Thbanan saya
tidak bisa memastikan. Kar-e-
na saya juga sedang meriksa
perkara lain," ujar Akmal saat
dikonfirmasi kemarin.

Menurut Akmal, pemeriksaan
dilakukan di ruang khusus pe-
meriksaan Kejati Bali. Semen_
tara tim penyidik Kejagung se_
banyak tiga orang. (ras/san/pit)

perjanjian sewa tepatnva bada
bulari'Mei 2ol5 dan iuuhru.,
Untab disodori nilai korltrak
senilai Rp 10.496. 160 per tahun.

Setelah berjalan selama satu ta_
hun, pihakYayasan Untab kemu-
dian melanjutkan perjanjian sewa
di tahun 2016 yang ditandatan_
gani Kepala Dinas pendidikan
Pemuda dan Olahraga Tabanan I
Puru Santika dan Ketua yayasan
Untab I Gusti Ngurah Surya Nega-
ra. Iuga diketahui SekdaThbanan I
Nyoman \iVima Ariwangsa.,, Dan,
kami lanjutkan sewa selama lima
tahun ke depan dengan nilai
kontrak Rp 52.480.800 karena
menurut aturan maksimal sewa
lima tahun dan bisa diperpanjang
lag, sambungnya.

Namun, Rusdianta yang men-
jabat sebagai rektor Untab sejak
tahun 2013 tersebut enggan me-
maparkan lebih jauh mengenai
permasalahan apa yang mem-
buanrya dipanggl sebagai saksi,
karena sebagai relcor dirinya han-
ya pelaksana akademis. Hanya saja
saat dimintai keterangar\ dirinya
sempat ditanya p!fuk Keiati Bali
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Made wirata ogah Diwawancarai
r t(4PA1...

Sambungan dari hal t7
IGpaldengancatdominasiwar- terpidana Made Wirata," terang

na merah itu diikat di lambrurg Erna, di atas kapal tangker nf
Kapal Patroli (Kp) Abimanyu Sembilan pilar, temarin*(t r/r).
milikMabesPolri.SebelumEma Wirara rampak r"^ii.,gui
dan tim,.eksekusi datan& ter,pl- karena kembali mendapatfan
dana Wirata sudah menunggu kapalnya, Namun, Wirata sem_
di_ataskapal. Tepat pukul l+.ia, pai prote, Kajari Erna dan Kasi
\AluatakeluardaridalamKpAbi- pidumKetutMahaAgung.Wirata
manyu menuruni anak tangga menanyakan putusan aiti Ue .
menuju kapal tangker. . ',Ini kan salinan. yang petikan asli

Proses eksekusi dibanru Syah- mana?,, tanya Wjrata.
bandarPelabuhan8euoa,Polair . pria 53 tahun asal Sesetan, itu
serta aparat tegkait. "Sesuai pu- mengaku takut kapalnya tidak
tusan Mahkamah Agung (MA) bisa digunakan jika tiiak ada
RI No. 474KlPlD/20t4 tanggal petikanaslidariMA.'putusan
14 November 2014, kami ser- aslinya ada di kantor. Silakan

jawab MahaAgung.
Cat di bagian geladak juga

tampak baru. Sayangnya, se-
usai serah terima terpidana
Wirata menolak diwawancarai.
Pria berkacamata itu menga-
takan sudah cukup. 1Cukup,
cukupi' sergahnya, singkat.
Untuk diketahui, MA men-

jatuhkan pidana penjara se-
lama tiga tahun, denda Rp 2
miliar subsider 6 bulan ku-
rungan dalam putusan kasasi.
Putusan kasasi tersebut sudah
diterima kejaksaan pada bulan
November lalu, Namun, baru

Enam unit mobil tersebut
dirampas untuk Negara. Kejari
akan segera men$ajukan lelang
penjualanrenam unit mobil
tangki tersiibut. Selain mengek-
sekusi enam unit mobil tangki,
Kajari juga menyerahkan kem-
bali kapal tangker PT. Sembilan
Pilar yang ada di tengah perai-
ran Pelabuhan Benoa. Kaoal
tangker berisi BBM solar 85.000
liter dan BBM jenis MFO se-
banyak 41.000 liter diserahkan
kembali pada terpidana Wirata. ahkan kembali kapal ini pada kalau mau ambil di kantor,,, dilakukan saar lni. (san/pit)
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BACA SUn T: lkjari Denpasar
Ernawati (kedua dari kanan)
membacakan surat penyerahan
bareng buhi kapal SemHhn pllar.
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MtlBIL TANGKI
DENPASAR - Setelah berulang kali

batal, Kejaksaan Negeri (Kejari) ben-
pasar. akhirnya mengeksekusi barang
DuKtt keJahatan penyalahgunaaan pen_
gangkutan bahan bakar minyak (BbM)
bersubsidi. Ini lantaran penggunaan
surat palsu, milik terpidana Dirut pT.
Sembilan pilar Made Wirata.

-- Kajari DenpasarEma Normawati
+ /t Widodo Futri beserta iaiarannva
Y- # mengeksekusi enam unit mobil
W tangki berisi 38.000 liter solar.
tg$''. Ini setelah sebelumnya ter-
I I I 'l- ' simpan di Rupbasan, lalan
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