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KORUPSI DEWAN
\

,a(sa uegera Geber Dokumen
Hasil Penggeledahan
. 

DENPASAR - Setelah menyita B0 bundel dokumen pent-
l:gjil',C"d""q DpRD Kora Denpasar, Kejari Denpasar
rax orsa.Dergerak cepar. Tim penyidik ridak-bisa langsung
l?empela 

jari dokumen diduga terkarr xorupsr perialanan
ornas tersebut karena rerbentur libur. Kaii ri.,t"i r"iiii
?^": r:"1 ICA Kusumayasa Dipulra, mengarakan rimpenyldrk bagian pidana lhusus (pidsus) me"mbutuhkan*.TIY,l 

l: Y ", 
u,",r\ mempela jari dokumen yang disita.palrng trdak Lamiburuh waltu tiga hari unt;k mem_pelajari dolurnr'|| yang karni barva. Namun, karena libur

y:.ll::q.l:^rT"" yang disiral.ami biarkan dutu,,, terang
l:|::iil"t", kemarin 

.(27ll ). Menurut Kusumayasai
croKumen yang disita baru dipelajari mingeu depan
serelah 

.hari- k€r,a aktif. Dijelaslan lebih ja;h, u;ruk
:::p^"111:l' 9.rl'lTen tim penyidik pidsui setidaknya
menytapkan sepuluh iaksa.

Ialsa penyidik ingin meneliri seluruh berkas denqan
cermar, Hal ilu guna melengkapi berkas tersangka tcial
5ura scbetum dilirnpahkan ke pengadilan. ",ika kami me_
nemukal) berlas atau dokumen terkait, mala bisa masuk
sebagai.llar buki. Dokumen yang tidak terkair akan kami
Kemoaltkdn; tukas manran Kasi Intel Kejari Singaraia itu.
. Penggeledahan di kantor DpRD Denpasar iimi hari
lalu sekaligus meniadi tantangan bagi Kejari Denpasar
membuat terang dugaan lorupsi perdin tahun 201j. Ka_
lafl Uenpasar Erna Normawati Widodo putri, meyalini
ada pihal lain yang berranggung jawab selain tersanqka
Kar Sula {mantan SeL:wan) dan terdakwa lG Made pa"tra
(manran PPTK).

Kusumayasa menambahkan., penggeledahan yang dilaku-
<an surat izin pengadilan dan
menggeledah kantor DPRD

kan kejaksaan resmi berdasarkin
sumt perintahsurat perinrah f\ajari: Selain menggeledah kairor DpRD
felpasa4 penytdik iuga mendatangi kanbr h?vel pT Bali
uaksrna Wsata dan pL Sunda Duta. Berkas rersansla Raitersangka Rai
Suta sendii tidak lama lagi akan dilimpahkan te nenlaifan
Tipikor Denpasar. Dishggung peluang tersangf(a b;u, Xu_
SumaFsa menyatakan belum bisa memastikan Dih.t --"sumalasa menyatakan bisa memastikan. pihaknya*^t -"-p"]u.idj"^u" !otu-u" V-g AUarr. (oJy"'.j
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KefatiBuru Cek
Rp 3,7 Miliar
Sebagai Ganti Rugi
Korupsi Pipanisasi
Karangasem

DENPASAR - Kejaksaan Ting-
gi (Kejati) Bali harus kerja keras
dalam memburu uang negara
yang dijarah para koruptor.
Salah satu yang harus segera
dikembalikan uang perkara
korupsi pipanisasi di Kabupat-
en Karangasem yang melibat-
kan orang penting di PT. Adhi
Karya. Pasalnya, setelah tePat
satu bulan setelah divonis Pen-
gadilan Tipikor Denpasar, uang
ganti rugi sebesar Rp 3,7 miliar
kabarnya belum bisa dicairkan.

Uang ganti rugi tersebut harus
dibayarkan berdasar putusan
pengadilan yang menghukum
mantan pimpinan proyek (Pim-
pro) PT. Adhi Karya, Parno Tris
Hadiono, 47. Selain divonis se-

tahun peniara, Parno dihukum
nres$ayar denda RP 50 juta
dan ganti rugi RP 3,7 miliar.
Uang denda dan ganti rugi
tersebut sepenuhnya dilimPah-
kan pada PT. Adhi Karya.

Uang ganti rugi RP 3,7 mil-
iar dibayarkan PT. Adhi Karya
melalui cek. TaPi, informa-
sinya cek tersebut belum bisa
dicairkan menjadi uang tunai.
" Informasi yang kami daPatkan,
sampai saat ini kami belum bisa
mencairkan cek RP 3,7 miliar se-

bagai bentuk ganti rugii' terang
Kasi Penkum Kejati Bali, Ashari
Kurniawan, kemarin (26 I I).

Menurut Ashari, alasan cek
belum bisa dicairkan karena
masalah administrasi di inter-
nal PT. Adhi Karya. Sayangnya
Ashari tidak membeber masalah
apa yang dimaksud. Namun,
pihaknya tidak berdiam diri
melihat cek tak bisa kunjung
dicairkan. Kejati sudah mengi-
rim surat pada PT. Adhi Karya
agar cek bisa segera dicairkan.
"Surat sudah kami kirim ke PT.

Adhi Karya. Kami berharap cek
segera bisa dicairkan dan uang
bisa masukke kas negarai' tukas
jaksa asal Iogjakarta itu.

Cek tersebut kini masih ter-
simpan di Rumah PenyimPanan
Benda Sitaan Negara (RuP-
basan) Denpasar. Sementara
untuk uang denda RP 50 juta
sudah dibayar PT. Adhi Karya
tanggal ll Januari lalu. Dengan
penyerahan uang denda maka
putusan perkar a sudah inkr acht
atau berkekuatan hukum tetaP.

Dengan diserahkan uang
denda juga Parno tidak Perlu
menjalani pidana Pengganti
uang denda penjara satu bu-
lan. Parno sendiri dinYatakan
bersalah turut serta dalam
perbuatan koruPsi ProYek Pi-
panisasi empat kecamatan di
Kabupaten Karangasem, tahun
2009 / 2010. P erbuatan terdakua
terlukti melanggar Pasal 3 UU

No 20l2001 tentang pember-
antasan tipikor, juncto Pasal
55 ayat (l) ke-l KUHP pidana
juncto Pasal 64 ayat (f ) KUHP.E

Hakim menilai, dalam pema-
sangan proyek pipa sebesar Rp
26 miliar, itn ditemukan penyele-
wengan. PT Adhi Karya menggu-
nakan pipa tidak sesuai dengan
kontrak Bahan pipa yang dipakai
tidak sesuai dengan perjanji-
an dan bertentangan dengan
ketentuari PP Nomor 58/2OOB

tentang pengelolaan keuangan
daerah. SlFlasil pemeriksaan ahli
ITB, bahwa,yang terpasang di
lapdngart ti$ak sesuai dengan
spesiffklabi ilerjan j ian kerja.

Dari hasil perhirungan BPKP
Wlayah Bali disebutkan ada ker-
ugan Rp 3,7 miliar dalam kasus
ini. Dengan rirician, pembaYaran
pipa givtahun 2009 Rp 9,5 miliar
lebih ditambah pembaYaran
pengadaan PiPa grv tahun 2010

yaitu Rp 365 juta. Total pemba-
yaran Rp 9,8 miliar. Namun hasil
perhitungan, nilai barang Yang
diterima adalah Rp 5,8 miliar dan
biaya ongkos anglut RP 307 iuta
sehingga total Rp 6,1 miliar.

Kendati demikian, Putusan
hakim masih di bawah tuntutan
JPU. Sebelumnya fPU menun-
tut terdakrwa Parno dengan pi-
dana penjara selama 1,5 tahun
penjara. fPU juga menuntut
terdalqga Parno hukuman den-
da sebesar Rp 50 juta, subsider
6 bulan kurungan. (san/rid)
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GURU KOI{TRAK

Digaji Rp 50 Ribu, Resah
^clANyAR 

_ peralihan pengelolaan SMA/SMK kepada

;iililiiTilailTll1ff t#Hh?'.a-",Jtt["_:"."*i#;-il: 
f i:T I $,i: ffiT"^Iitltf :,ili:'j;:il:i lli

i# jHf il!.'"lTjill if H.? :..";j; i,l* l:l"iii
$:: it.,1; If ;x,';;,1: lll," 1".1 lil g, {il:}ixinimendapal gaji Rp 2,4 jura p"er bulan,,, unckaonu.l"

)emenrara sisanya sekitar 20lebih guru ai Sfr iN i Uirua,yang berstarus guru honor daerah dig"aji np SO fUO" p"ii"ri,
9li1t:t l.".l:ly'rytD yans digetonrorkan ke setiap sekotah.
ur Jrvrr"u\ r. u Duo, rata_rata guru yang berstatus honor daer_

ru: iX:lff ffi I |il il,",l o',1,?T,??'*'' 
F- m ensajar' iadi itu

r"pl" J"r."i"r-' i r,.i'xil ; ild:i;""1:#usvawarah 
Kerja

L ^rJe8rru 
pura dengan SMKN I Sukawari, dari 26 guru honor,nanya I ) ang memenuhi standar guru konlrak Drovinsi-5i\an\a pun harus dibayar Rp 50 r"ibu p", i"rn "i""*"i"r.rra,ra rara Jam mengaiarnya hanya tg jam selama sanr b-ulan.

,aur mer('ka yang lidal rnemenuhi syaral ke provinsi harustuJtduk dengan ketentuan itu.

d:ff*,l;i,,;fii'i*ffidri#x,""ril';:$i,.r;;

1J#{?il''',}Tiif ,:ff ii;:T"#:i:ii.';ixTf,",:f, :]x1di Kabupaten tidak punya kewenangan tigi, Ufau fun
iil,lllhIiJ-'i:S,H'""#ffi ?,1""X';*l j,t"l,"fj:
,i#1ffi :J"Js'trilil.#"#ffitrffi:H*
:::'J J:ffi .ffi b1"T:l*,a#;ffi;tr :mpengrsiiur. "ltntul tingkat SD dan SMp c:TT nla _;;;_ il
y"f, Jff##J"*%ltrffi iltrmffiffi tr
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Tersangka KPPE
gguAhli

[?,",ff#ff -'n ryry ffiffifi:lit1:HffiH:'Iffi.,lr
fe"Uitr Cepat *Hn#lffiita*mhuk'nJ'
_ 

GIANYAR - Kejaksaan Negeri - Kasi Pidsus Kejaricianyar
(Kejari) cianyar agaknya beium I

ilxxfftffi*[*tr"'*li nr*df*,"T:m m #Fttr'!tr:iiT#;?toaotuan dana lced.it Ketahanan .r
r,ngu" a"" i"*giil;.f i *;ffi -;:**#i,# 

lT';4!:::',15 iHi$:::

fl u,#l,diilff "r.;xp$"6{",t""rru"rT1r[ji{{ld,"H{*{trn'}j
..r"J'piJ"'" [ri",u" rpia.u,) 

t[i#ii,'l:i:1,::aturahapan t.'"1"'",";i.L!"y".-'*

ll',""fi :;?#xy;|;r'tr#3'-1."'it'r"'"ffi ;;;"h1i"*Hll.Hl":?.lili3i"x'
-"r*tr ""',.xk-ff ,#?* 

illi$d"+l *q$E:if ru^n:ff r*,:;#;iii,l:ij ;:t tx ::jil:fij: mxmsnffi # j"*m*x."lffilLl,,;*:

ffi:Hrffi*1,ffilii# x'ry"x##nnd

d:Jff tqil"J&1ti"ffi :?};.3J',::;:1*#ff l1T"t"";,?anggota.kelompok rernak yang meriksa beberapi n"rn" i".l"l,ridak terlibat kasus iru. Rnggori d

m:ml ;"ll:.uunr T:{:Tx}#:!nlll I

::;i,:,:flHli:Hi#[iJ:i"",:'"il"Till1TJlXhlk;

nff lffi 1"#[d'"',:x'"jtrii,:U:lil.ft1?trii:l''"Kii

ir,-::**ift|#i#:fr: dd'i ",trhr,fl trlli
;#:#HT#r;'ai:l::: 

*lTi',,nT$ #l;f,#jr{l";
agar mengusut tutas kasus du, Bali Cabang Gianya, t".kait aiurgaan penyelewengan KKp-E pencairan dana. (dra/rid)
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