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Kunjungan Dewan ke Nusa penida

Sedot Anggarara
Rp 1,56 Miliar

, Namun. hingga saat.lniljdak satu pun yang mau turun
ke tapangan. "Saya sudah berulang ki li -"rint" un**oiu
Uewan. terutamanya Komisill untuk mengecek kerusi"kan
Jalan. tapt bampal saat ini hanya dilanjikan saja,..katanva_
r|haknya pun meminia kepada angg,rta Dcwa; lebih kr;trs
oalaDl,mengecek kualitas prrrl.ek di Nusa penida. pa,alnva.
:elu m rll_p^roycs Jalan yang baru selesai dikerjakan akhir
aanUn ZUtti. sudah mulai rusak
. Selain mengecek ke lapangan. pihaknva juga meminta
l^T::: l: l":"krn.jalan dr Nusa penida bisa diti;daktanjurr
oengan memanggil langsung lcadinE sertor proyek jaian
oan luga rekanan.
. A_palagi untuk tahun ini Nusa penida kembali mendapat_
kan kucuran anggaran untuk perbaikan l"trr. bi 

"*"."i",proye[ perbarkan Jalan Kutampi dengan niJai paeu Rp Umurar. Jangan.sampai anggararl yang besar unrut pem-
Duaran Jatan ttdak dinrkmati lama oleh masyarakal aIibat
KuaDras Jaian yang buruk. (dwa)
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Tiga Teidakwa Pungli V

Divonis Empat Tahun Penj ara

Denpasar (Bali Post) -
wtiletis hakim yang menyidangkan kasus dugaan

pungutan liar (pungli) pengurusan sertifikat tanah di
Desi Tutikup, Gianyar, ternyata sependapat dengan
jaksa penuntut umum (JPU). Dalam persidangan Rabu
(2614\ kemarin, ketiga terdakwa yang terjaring operasi
tangkap tangan (OTT) Tirn Saber Pungli Polda Bali itu
kompak dihukurn selama empat tahun penjara.

MajelishakimpimpinanMade tasan Tindak Pidana Korupsi
Sukeieni rnenyatakan ketiga sebagaimana yang telah diubah
terdakwa terbukti secara sah dan dan ditambah dengan LIU RI No.
meyakinkan bersalah melakukan 20 Tahun 20!1 tentang perubahan
tindak pidana sebagaimana yang atas UU RI No. 31 Tahup 1999
diatur dalam Pasal 12 huruf e tentang Pemberantasan findak
Undang-undang (tlt-l) RI No. 31 Pidana Korupsi jo Pasal Sb ayat
Tahun 1999 tentang Pemberan- (1)KUHP. Ketigaterdakwayalni

Kepala Desa Tulikup I Nyoman
Pranajaya, Klian Dusun Banjar
Menak I Gusti Ngurah Oka Mus-
tawan dan Klian Subak Siyut
I Gusti Ngurah Raka kompak
dijatuhi hukuman pidana penjara
selama empat tahun dan denda
Rp 200 juta, subsider tiga bulan
kurungan. Jika melihat pasal 12
huruf e, ancaman hukuman mak-
simal dari pasal tersebut adalah
empat tahun.

Ketiga terdakwa tampak ke-
cewa dan sedih melihat putu-
san hakim atas pungli Rp 30
juta itu. Tak pelak, I Nyoman
Pranajaya tampak pucat dan
matanya berkaca-kaca. Begitu

juga dengan dua terdakwa lain-
nya. Sebelumnya dalam pledoi,
mereka minta keringanan hu-
kuman karena tuntutan empat
tahun dinilai terlalu berat.

Dalam uraian putusan hakim,
dijelaskan unsur yang memenuhi
dalam putusan tersebut ada-
lah melakukan, yang menyu-
ruh melakukan dan turut serta
melakukan perbuatan dengan
maksud menguntungkan diri
sendiri atau orang Lain'secara mel-
awan hukum. Di samping iti.r, juga
m'enyalahgunakan kekuasaan,
memaksa seseorang memberikan
sebuatu, membayai atau meneri-
ma pgqLbayaran dengan potongan.

Atas vonis hakim tersebut, ketiga
terdakwa setelah berkonsultasi
dengan kuasa hukum menyata-
kan prkirypikir. Begrtu juga den-

- gan JPU Wayan Suardi dkk.
Putusan itu searah dengan

tuntutan jaksa. JPU sebelumnya
menuntut ketiga terdakwa den-
gan hukuman empat tahun pen-
jara denda Rp 200 juta subsider
enam bulan. Yang membedakan

.t ha=-rgbs;der seia. (kmb34


