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Dua Eks

Kadispendau

DivonisBeda
* Kasus Upah Pungut Bangli
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Terdakwa
Bagus Rai

Dharmayudha
kena 2 tahun

8 bulan,
sementara AA
Alit Dharmawan

2 tahun 4
bu lan

DENPASAR, NusaBali
Dua terdakwa kasus korupsi upah

pungut sektor pertambangan Kabu-
paten Bangli, Bagus Rai Dharmayuda
(mantan Kadispenda Bangli 2006-
2008J dan AA Gede Alit Darmawan
(mantan Kadipenda Bangli 2009-
2010) divonis berbeda dalam sidang
putusandi PengadilanTipikorDenpas-
ar, Senin (27/21 malam. Terdakwa Rai
Dharmayuda divonis 2 tahun 8 bulan,

Eenonbuno ke llol-l5 Kolon I

- Mantan Kadispenda Bangli Periode
2006-2008 yang srdah pensiun

- Ditahan soiak l5 Juni 2016 malam

- Dianggap merugikan perekonomian
negara Rp 533 juta t€rkait upah pung!t

- Tel6h kembalikan uang Rp 20,5 juts

- Mantan Kadisponda
2009,2010
Asisten ll Sotda

- Datahan sgjak

- Dituntut JPU 4 tahun peniara plus donds
Rp 50 jut€ subsidser 3 bula!,&rrung€n

- ffi sT,a':ft :1,'"?"j"il,lm$*
. AA G.d. Alh lthrn wrn

- Dianggap
nsgara Rp

- T6lah kem

- Ohuntut
Rp 50 iuta.- lr,i/or& 2 tahun

TERDAKWA
UPAH PUNGUT
KI\BUPATEN
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Dua Eks Kadispenda Divonis Beda V
sementara Alit Dharmawan
divonis2tahun4bulan.

Vonis ini dibacakan maielis
hakim pimpinan SutriSno
dalam sidang dengan agenda
putusan di Pengadilan Tipikor
Denpasar, Senin malam. Per-
sidangan terdakwa Rai Dhar-
mayuda dan Alit Dharmawan
berlangsung hanya 1 jam, sejak
petang pukul 18.00 Wita hing-
ga malam pukul 19.00 Wita.

Dalam amar putusannya,
ma jel is hakim menyebut-
kan sepakat dengan uraian
tuntutan laksa Pe n un tut
Umum (JPU) Kejari Bangli, di
mana kedua terdakwa dini-
lai memenuhi unsur tindak
pidana korupsi, sebagaimana
dimaksud dalam dakwaan
subsider Pasal 3 juncto Pasal
18 UU Tipikor juncto Pasal
55 ayat (1) ke 1 KUHP, juncro
Pasal65 ayat (1) KUHP. Kedua
terdakwa juga dinilai terbuki
menyalahgunakan wewenang
qan raDalan yang melel(at
padanya.

Sebagai Kadispenda dan
Pasedahan Agung Kabupaten

Bangli, kedua terdakwa telah
membagi-bagikan uang upah
pungut kepada pegawai pe-
mungut paiak, pejabat teknis,
Sekda, Wakil Bupati, hinpsa
Bupati Bangli. "Terdakwa ie-r-
bukti memperkaya iliri sendiri
dan orang- lain, 

-dengan 
cara

membagtkan upah pungU t
kepada pegawai dan peiabatdi
Kabupaten Bangli. Terdakr,va
iuga terbukti menyalahguna-
kan wewenang dan iabatan-
nya," tegas hakim Sutrisno.

Setelah membacakan hal-
hal yang memberatkan dan
meringankan terdakwa, ma-
jelis hakim kemudian memba-
cakan putusan pertama untuk
terdakwa Rai Dharmeyuda.
"Menjatuhkan hukumah keDa-
da terdakwa peniara selami 2
tahun I bulan, ditambahdenda
Rp 50 juta subsider 2 bulan
kurungan," tegas Sutrisno,

Sedangkan terdakwa Alit
Darmawan d.iganiar hukuman
peniara selama 2 tahun 4 bulan
plus denda Rp S0iutasubsider
2 bulan kuringan. Putusan
untuk kedua terdakwa iauh
lebih ringan dari tuntutan
IPU. Sebelumnya, terdakwa

Rai Dharmayuda dituntut.JpU
hukuman 4 tahun peniara olus
denda Rp 50 iuta-subsids;r 3
bulan kurungan, sementara
Alit Dharmawan dituntut 3.s
tahun peniara plus denda Rp
50 iuta subsider 3 bulan kd-
rungan.

, Mengenai uang pengganti
Keruglan negara, menurut
maielis hakim, atas perbuat-
annya, terdakwa Rai Dhar-
mayuda telah mengakibatkan
kerugEn keuangan negara Rp
533.705.916 atau RD 533.705
juta. Terdakwa Rai Darma-
yuda telah mengembalikan
uang diterimanya sebesar Rp
20.534.904 atau Rp 20,535 juta.
Sedangkan terdakwa Alit Dar-
mawan yang menjabat Ka-
dispenda Bangli 2009-2010,
disebut mengakibatkan keru-
gian negara Rp 392.369.754
atau Rp 392,370 juta. Terha-
dap kerugian negara itu, Alit
Dharmawan telah mengemba-
likan uang yang dinikriatinya
sebesarRp 11.103.699 atau Rp
11.104 iuta.

Dalam amar putusannya,
majelis hakim iuga mewaiib-
kan seluruh staf dan pejabat

di Bangli yang menerima
upah pungut tersebut untuk
mengem balikan nya ke kas
negara. Kewaiiban ini ber-
laku bagi staf dan pejabat
yang kecipratan upah pungut
baik di era Kadispenda Rai
Dharmayuda maupun Alit
Dharmawan.

Sementara itu, kuasa hu-
kum terdakwa Rai Dharma-
yuda yakni Ahmad Hadiyana
dan Made Suardika Adnyana
menyatakan bisa menerima
putusan majelis hakim untuk
kliennya. Namun, mereka kem-
bali meminta jaksa tidak te-
bang pilih dalam penanganan
kasus upah pungut Bangii ini,
Artinya, seluruh peiabat yang
terlibat termasuk Bupati Ban-
gli saat ini, Made Gianyar, agar
ikut diproses, "Jangan hanya
tebang pilih," tegas Hadiyana.

Paparan agak berbeda dis-
ampaikan kuasa hukum ter-
dakwa Alit Dharmawan, yakni
Robert Khuwana cs. Menurut
Robert, pihaknya kecewa den-
gan putusan ma jelis hakim
yang. tidak mempertimbang-
Kan Deberapa lakta di persi-
oangan. E rez
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, ,Pe.ry.ba1gunan ruang rer_
6q5a nllfg [RTH) muttitungsidi
wilayah Kel urahan/Kecamatan
5ukasada, kembati dilanj utkan.
Pemkab Buleleng teljh me_
nyiapkan dana Rp 6,7 miliar
dalam pembangunan tersebut.
r,oxus pekerjaan di tahun 2017
jni lgllah mewujudkan stage
berisi Patung Singa AmbararaJa
aanlogging track.

"Sekarang proses DED, ke_
mungkinan tender fisiknva
nanti Mei, sehingga perkirain
geStenggf a.n tahun pengerjaan
IlslK sudah berjalan,', terang plt
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan pertanahan
Kabupaten -Buleleng, 

Ni Ny_
oman Suratini yang dltemui ii
ruang kerjanya Senin (27 /2).
^_pij9]aqkan, 

pembangunan
RTH di Kelurahan Suklsada
dilaksanakan secara bertahap.

Tahap pertama dengan dana
sebesar Rp 5 milia untuk
perataan kuntur tanah dan
beoerapa perhbangunan fisik.
JetanJutnya tahu,n ini dilanjut_
{an pada tahlp kedua denlan
oana sebesar Rp 6,7 miliar. -
. "Kalau melihat kebutuhan

clana untuk mewujudkan RTH
lru cliperkirakan .mencapai Rpto mltral makanya pemban_
gunan itu dilakukan secara
bertahap-. Tahun lalu pemban_
gunanya baru mencapai sekitar
JU persen, karena fokus padan
kuntur tanahnya," jelas Suratini.
, ulslnggung ukuran patung
dari Singa..Am_bararaja yang
orbangun di RTH Sukasad-a itul
Suratini mengatakan ukuran
patung itu akan disusun secara
teknis termasuk kebutuhan
angg.arannya, "Karena dananya
masih glondongan, nanti akan
menyesuaikan, apalagi ini su_

FOTO Skesta RTH Multifungsi Sukasada.

RTH lqgrqdr ligutonror Rp 6,TMitia*
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