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Ditunda, Tuntutan Kasus
Perdin oPnO*d"rrilr# /

Denpasar (Bali Post) -
Pemeriksaan sa ksi -

saksi dan ahli dengan
terdakwa I Gusti Made
Patra dirasa sudah cu-
kup dalam kasus dugaan
korupsi perjalanan di-
nas (perdin) DPRD Kota
Denpasar. Ka rena nya,
dalam sidang Rabu (1/3)
lalu, JPU Dewa Lananq
dan Agung Jayalantari
se mes tinya membaca-
kan iuntutan atas fakta
persidangan yang sudah
berlalu. Namun, jaksa ru-
panya belum siap dengan
tuntutan, sehingga majelis
hakim pimpinan Sutrisno
menunda sidang tersebut
hingga pekan depan.

Salah seorang jaksa,
Agung Jayalantara, saat
diminta konfirmasinya

m(rngatakanberkas tuntu-
tan masih dalam penyem-
purnaan. Apakah jaksa
belum siap? "Tadi sudah
sidang. Masih dalam pe-
nyempurnaan saja," ucap-
nya, Kamis (2/3) kemarin.

Seperti diberitaka n
sebelumnya, I Gusti Made
Patra adalah PPTK (Pe-
jabat Pelaksana Teknis
Kegiatan) dalam perkara
ini. Dia terdakwa pertama
yang diajukan ke penga-
dilan dalam kasus perdin
yang merugikan negara
hingga Rp 2,2 miliar lebih.
Dalam kasus ini, Selasa
lalu, DPRD Denpasar
melalui ketuanya sudah
mengembalikan kerugian
negara itu sebagaimana
audit BPKP.

Dewa Lanang. salah

satu jaksa dalam kasus ini,
menyebut pengembalian
kerugian keualgan negara
tidak sertamerta daDat
menghapus perbuatan pi-
dananya. Ji.ka di kemudian
hari ada bukti keterlibatan
tersangka lain, pihak ke-
jaksaan akan mengajukan
ke proses hukum.

Hal senada juga fisam-
paikan Kasi Intel sekali-
gus Humas Kejari Den-
paear Agung Kusumayasa
Diputra. "Pengembalian
kerugian keuangan negara
tidak otomatis menshen-
tikan kasusnya. Namun,
jila ada keterlibatan pihak
lain, kejaksaan akin terus
mengu€rut hingga tuntas.
Ini eudah diatur dalam
pasal 4," katanya, belum
laua ini. (kurb37)
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OknumAnggota
Denpasar @ali Poot) -

Tim Satgas Saber Pungli
Subdit 3 Dit Intelkam polda
Bali kembali menangkap
oKnum anggota ormas saat
melakukan pungli. Dua
pelaku berinisial NS ctan KS
kena O|II di parhr Rumah
Malan The Harvest, I(amis
(23) kemeiri Barang bukti
yang diamankan berupa
rnngRp 5,4 juta.

Menurut Kabid Humas
Polda Bali AKBP Hengky
Widjaja. infornasi adanya
pungli di tempat usaha di
Jalan Teuku Umar. Den-

Ormas Terkena 0TT diTeuku Umar
merela menuju parkir dan
pousr langsung merirwkue-
nya. "Saat digeledah. tim
menemukan uang diduga
ha_sil pungli Rp S.a ;ut-i.
selanjutnya mer€ka dibawa
ke Polda," teqasnva.

Pihaknya masih menda-
Kamis ke.mirin pukul t".it"-T"rrr"1*i'" f ,i, "16.00 Wita, kedua pelaku hasil pungutan tersebur.

metakukan aksrnya. Awal- .polda BaL komil memer_
nya mereka -melakukan angi aksi premanisme aan
p".y",s.rt tl di irrtokoan p"igli. d"*"y" dipi;;
nanqpnone lndofaya. Set- saDDai funirc " temh"hsampainanqp.none tndora-ya. Set- saEpai tuntas... tambah
eran rru melanJutkan ak_ mantan Kabag Binkar
sirya ke The Harvest. Saat Karo SDM pold; BJ;tu-surJa ke The Harvest. Saat Karo SDM pold; Bali itu.
\eluar dari The, Harve1t, _(hnb36)
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"Shuttle Bus" Telan
Dana Rp 707,8 Juta

Semarapura (Bali Post) -
Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Klungkung terus
.melakukan penataan terh-
adap objek wisata yang ada.
Hal ini dilakukan dalam rans-
ka mendukung adanya pro-
gram cit! tour Selain menata
fisik objek wisata, Pemkab
Klungkung kini mengucurkan
anggaran untuk pengadaan
dua unit siufile 6&s. Besaran
anggaran yang dikdluarkan
yakni Rp 707.8 juta.

Pengadaan dua slrtt/e
bas ini bertujuan untuk men-
gangkut para $rsatawan yanq
berkunjung dan berkclilin;
ke objek wisata vane ada dl
Klungkung. Salah saiunya ke
Desa Wisata Kamasan. \

Terkait pengadaan slrultle
6us diakui mantan Kepdla
Dinas Pariwisata Kabupiten
Klungkung Wayan Sujano.
Menurutnya. pengadaan dua
vrrit shuttle 6us ini akan
men-suppor, transportasi
wisatawan di Klungkung,
mengingat objek wisata di
Klungkung jarnknya berjau-
han antara satu dengan ] ang
lainnya. Selain dimanfaatkan
untuk mengantar wisatawan
mengelilingi objck wisata di
Kota Semzrrapura. kendaraan
ini juga menjadi transportasi
utama dari Subterninal Se-
marapura ke Desa Wisatn

Kamasan,
Bus tanpa kaca ini dipilih

agar wisatawan mudah un-
tuk rnengambil gambar saat
perjalanan ke Desa Wisata
Kamasan. Selain dua unit
kendaraan, disiapkan juga
empat pegawai kontrak untuk
pengoperaslannya. "Setahu
saya ada empat sopir yang di-.
aoaKan tahun r , tuturnya.

Meski upaya Pemkab
Klungkung dalam mendu-
kung program cit! tour amat
tinggi, sejumlah objek yang
rergaoung dalam paket cily
lour masih belum siap menei-
rma wisatawan. Seperti Puri
Agung Klungkung yang baru
ctrbantu satu orang penenun
saja. Sementara Balai Bu-
daya yang disiapkan sebagai
tempat berlatih sanssar tari
juga belum aktif.

St'larn ketidaksiapan. iuea
belum adanva in-formasi te"n -

tang paket wisata cil-y lour.
Hai ini membuat wisatawan
hanya berkunjung ke Monu-
men Puputan Klungkung dan
Kelthagosa. Wisatiwanhan-
ya mcngunjungi Monumen
dan Kerthagosa karena tidak
ada informasi objek lainnva.
Selain rtu waktrr kunirrnean
Juga tcrbatas,"jeh* p"rnu id,,
wisata Nyoman Rai saat men-
gunjungi Kerthagosa. Kamis
(2/3) kemarin. (dwa)
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Terdakwa Divonis Dua

Sidang Oknum pegawai Dishub pungli

Semarapura (Bali Post) -
* oknum Pg-gawai.Dinas perhulqngan (Dishub) Krungkung A.A. Gde AnomPutra suartika (b5) yang terjaring operasi r1n_gt"p iirrg.r, (orr) oleh rim
Feb"T Pungli di Jaian wt"attot i, a"E"t't""-irr"t-a-"ri'p";;; Galiran, telah men_j-3 I an i s i dan g t ip_iri n g^ di. p engad ilan Ne ge r i s"-"""p-""", x"-i" lijsi-t" i"i. rir.Ketua majelis hakim Andrik Dewantara memvonis terdakwa satu iliil;;rj;;,dengan masa percobaan dua bulan.

- _Selain itu, terdakwa juga tersebut. Saksi yang hadirdikenakan sanksi denda Rp tidakhanyadaripetulaspol-
1 juta dan mem-bayar biayi res Klungkung, namun juga
pe1\3ra_R-n 5 ribu. Putusan dari ped"agang molil ia;!ini diamb.il.ketua majelis ha- dimintai i"r,"g. T".*u.ufkrm setelah mendengarkan petugas Dishub, Kadishub
keterangan saksi dan terdak- Nengah Sukasta dan plt.
wa. Sebanyak- 10 saksi yang Kadii Koperasi dan UXfVf fCdihadirkan dalam sidang Jumprrng.

Dalam sidang tersebut,
hakim Andrik sempat dibuat
geleng-geleng kepala terkait
keterangan saksi dan ter-
dakwa. Karena ada saksi
dari petugas Dishub men-
gaku tidak mensetahui ke-
jadian tersebut kirena tidur.
Di samping itu terdakwa

juga pemberikan keterangan
yang berbelit-belit. Terdaliwa
ketika ditanya hakim men-
g_aku tidak melakukan pungli.
Hanya mengaku membaritu
pedagang.

Selain itu terdakwa Juga
membantah sering kali me-
minta uang kepada pedagang.
Lrla Juga mengaku hanya
sekali meminta uang kepaia
pedagang bermobil. Tlrmisuk
mengelak sengaja memasang
Iampu di Jalan Mahoni aeai
pedagang bisa beriualin.
Namun keterangan terdakwa
tidak langsung diterima ha-
kim. Justru h1klm menilai

terdakwa tidak jujur dan
akan menanyakar, hal itu ke-
pada p-edagang bermobil yang
telah diambil sumpahnya.

Untuk diketihui, AA
Gede Anom Putra Suartika
terjaring OT) Tim Saber
Pungli, Selasa (14l2) pukul
21.00 di Jalan Mahoni yang
berada persis di dekat-Teil
minal dan Pasar Galiran.
F-aat itu terdakwa sedang
"beraksi" melakukan pungl
terhadap pedagang bermo-
!11 Dari tangan terdakwa,
Tim Saber Pungli menyita
uang sebanyak Rp 20 000.(kmb)

Bulan Percobaan


