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DENPASAR, NusaBati
Mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DpRD Kota

P:lt::lr I Gusti Nsu.rah Agung Rai Suiha, oi vungter1erat kasus korupsi perjalanan Dinas DpRD DenI
pasar 2013-2014 yang diduga rugikan negara Rp 2,2
miltar oepak kuasa hukumnya, I Ketut Rinata. Aksi
Behdesa Adat Tangeb, Kecamatan Mengwi, AiOung
untuk maju sendiri dalam sidang yan! digelar di
Pen g1{la1 Ti pikor Denpasa r d itarigita pisa ni, i u n g_
gota DPRD Denpasar.

Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede
saat dikonfirmasi via telepon. Rabu (26/4) irenqatakan
kewenangan untuk mendepak kuasa hukui yang
diberikan oleh DPRD Denpasar itu murni keputusanpribldi Rai Sutha. Apalagi kuasa hukum diberikan
saat Rai Sutha masih aktif sebagai Sekwan. Sehingga
dalam keputusan tersebut DpRd Kota Denpasar. hunya
bisa menyerahkan kepada yang bersangkri.n.

"Dutu saat masih menjadi Sekwan kiia memberr_
kan kuasa hukum dari Bagian Hukum pemkot Kota
!e1qas.ar. Kuasa hukum iiulah yang mendampingi
Rai Sutha. Jika sekarang didepak, ying itu lemOati
ke beliau sendiri," ujar Ngurah'Gede.
. Hingga kini DPRD belum ada rencana untuk memben-
kan pembela hukum kembali karena Rai Sutha sudah tarjabatSekwan lagi. "Kamitidak bisa berkomentarapi-apa
lagi karena sudah keputusannya,., katanya.
. , Sebelumnya diberitakan mantan Sekretaris Dewan
(Sekwan) DPRD Kota Denpasar, lGusti Ngurah Agung
Rai.Sutha, !], valO_1e_r;erat kasus duglan koiups-i
Perjalanan Dinas DPRD Denpasar 20't1-ZO,l+ yang
rugikan negara Rp 2,2 miliar depak kuasa hukumnya.
I Ketut Rinata. Aksi Bendesa AdatTangeb, Kecamatan
Mengwi. 

?ady.n_S inipilih maju serldilidalam siJang
yang digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar,

Kepastian IGN Rai Sutha cabut kuasa pengacaranya,
Ketut Rinata, ini disampaikan salah satu jJksa Kejari
D.enpasar, D,gwa Arya Lanang Rahrarja, s'aat ditemui
NusaBali di PNpenpasar, Selala (2$/zi). Dewa Lanano
yang yang juga anggota Tim JpU dalam kasus oerljalanan dinas ini mengatakan, sernua ini terungkap
saat dilakukan ,pelimpahan dari Kejari Denpasa-r ke
l'N Uenpasar, Kamis (2014) lalu.

IGN Rai Sutha terseret kasus dugaan korupsi oer_
jalanan dinas DPRD Kota Denpasar dengan rn"rrqikan
negara sekitar Rp 2,2 miliar bersama riantan p"rt"out
pelaksana teknis kegiatan (ppTK) | Gusti Madb Farra.
Bahkan terdakwa IGM Patra sudah divonis 1 tahun
penjara da,lam sidan^g putusan pen$adilan Denpasa4
Kamis (30/3). &,cr63 
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Kasus Korupsi Perdin

Rai Sutha Depak
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Bupati Giri Prasta Resmikan V
Balai Serbaguna Desa Adat Sulangai

$Welis_W

MANGUPURA, NusaBali
Bupati I Nyoman Giri Prasta

bersama Ketua DPRD Badung
Putu Parwata ' meresmikan' Bal-
'ai Serbaguna Desa Adat Su-
langai, Kecamatan Petang, Se-
lasa (25l4), ditandai dengan
[nandatanganan prasasti. Balai
]rbaguna yang baru selesai
tfibangun itu diplaspas dan men-
dem pedagingan. Peresmian juga
dihadiri Camat Petang, Tripika
Kecamatan Petang, para tokoh
dan masyarakat Sulangai.

Bupati Giri Prasta menyam-
paikan apresiasr kepada krama
Desa Adat Sulangai yang telah
mewujudkan sebuah balai ser-
baguna. Diharapkan gedung
ini dapat dimanfaatkan dengan
baik khususnya dalam upaya
mendukung pelestarian seni,
adat, agama, dan budaya. "Kami
harapkan gedung serbaguna
ini dapat dimanfaatkan dalam
upaya menunjang kreativitas
seni budaya di Desa Adat Su-
langai," jelasnya.

Di akhir acara Bupati meny-
erahkan dana punia sebesar Rp
25 juta.

BendesaAdatSulangailMade upacara melaspas balai banjar
Asa melaporkan, selain upacara Sandakan Kangin, Puslat PSPS
melaspas dan mendem pedag- Bakti Negara Ranting Bala Teja
ingan di balai serbaguna Desa Desa Sulangai. Menurutnya balai
Adat Sulangai, juga dilaksanakan serbaguna ini sudah menjadi

keinginan masyarakat Sulangai
dan hal itu daoal terwuiud tahun
ini. Terwujudnya balai s-erbaguna
ini tidak terlepas dari bantuan
Pemprov Bali, Pemkab Baduno,
APBbes Sulangai, serta ban'-
tuan keuangan khusus dari Bu-
pati Badung. Biaya pembangunan
balai serbagun4 mencapai Rp
1,6 miliar. Sedahgkan upacaral
upakara menghabiskan biaya
sebesar Rp 64,9 juta.

Pihaknya menyampaikan ter-
ima kasih karena Buoati Baduno
melalui Dinas Kebuddyaan sudat
memberi bantuan untuk pelinggih
Kahyangan Tiga dan pelinggih
rarnnya.

Made Asa juga menyampai-
kan beberapa permasalahan
yang perlu segera ditangani. Di
sisi selatan dan barat balai ser-
baguna tanahny4 rawan longsor,
sehingga mesti slegera dilakukan
penyenderan. Untuk itu pihaknya
memohon kepada Bupati Badung
dapat membantu, dengan ren-
cana anggaran mencapai Rp 800
juta. Program lainnya yaitu Pura
Dalem Suarga yang belum memi-
liki jaba tengah. @ asa

BUPATI I Nyoman Giri Prasta bersama Ketua
mikan Balai Serbaguna Desa Adat Sulangai,
ditandai dengan penandatanganan prasasti.

. HUMAS PEMKAB EADUNG

Badung Putu Parwata, meres-
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dari Pipil menjadi

DEN,PASAR, NusaBali

_ Majelis Hakim pengadilan
Tipikor Denpasar menlituhkan
nukuman.setimpal bagi tiga
terda[(wa kasus OTT foperasi
Tangkap Tanganl yang dilakukan
Tim Saber Pungli Dit Reskrimsus
Polda Bali di Kantor Desa Tulikup,
iianyar. Tiga terdakwa, yaitu I

JIorg.l P ranajaya,62 (perbekel),
I Gus[i Ngurah Oka Mustawan,4-5
fKelian Dusun Banjar Menak) dan
I Gusti Ngurah Raka, 50 tK-elian
SubakJ. Ketiganya sama-sama
dijatuhi hukuman 4 tahun pen-
jara. Putusan itu sama dengan
tuntutan jaksa penuntut umum
(JPU) dalam sidang tuntutan,
Jumat (31/3J lalu.

I Perbuatan ketiga terdakwa.l Nyoman Pranajaya,62 {Perbekel), I Gusti Ngurah oka Mustawan, 45 (KelianDusun Banjar Menakldan rGustiNgurah niia. so ir"ii.i,'i,1b"ii;;i;il*"" pada, Jumat {16/12) tatudi Kantor Desa Tulikup. Gianyar.
I Korbtrn.l Gusti Ngurah crisna Diana hendak mengurus pengalihan surat kepemilikan tanah dari pipilmenjadi sertifikat di Banjar siyut, Desa Tutikup. ruar,. oira'i p;ilil;;; ili"h k;1;;;i;l:;J,isk!';1"-int,sejumlah uang untuk pengurusan konversi.
r Padahal $esuai Perdes. bia.{a.untuk pengurusan ini hanya Rp 500 ribu, namun perbekel, Kelian Dusundan pekaseh meminta Rp 30 juta kepada-korbin. Karenj ,J";;;;p";;;;k;;b;;"."riprrr["?i#suou,

Pungli Polda Bali.
t 

ilff:3T*;"fjt"?"ffr%"li melakukan penanskapan pada, Jumat (16/12\ pukut 12.30 wira usai korban

Terdalcwa OTTTuliku
v

p
Divonis 4Tahun

vonis Hakim sama dengan Tuntutan Jpu
Ketiga terdakwa

terjaring OTT
ngli pengurusan
pengalihan surat

tanahpemilikan

, Dalam amar putusan yang di_
bacal€n majelis hakim Ni Made
Sukereni di- Pengadilan Tipikor
Denpasan Rabu (2614) pukul 12.30
Wita menyatakan sependapat den-
gan tuntutan f alsa penuntul Umum
flPU).I Wayan Suardi dkk Ketiga
terdakwa di nyaakanr bersalah te"r-
bukti secara sah dalr meyakink-
an,melakukan, yang menyuruh
metaKulFn, clan turutgerta melaku_
kan perbuatan denfan maksud
menguntungkan diri lsendiri atau
oranglain secara melawan hukum.
Serta menyalahgunaldr kekuasaan,
memalsa seseorang 4nemberikan
sesuafu, membayar atdu menerima
pembayaran dengarl potongan.
Atau untuk mengerjakan sesuatu
bagidirinyasendiri. 

I

. .Atas perbuatannyai ketiga ter-
dakwa dinyatakan b-erialah-sesuai
Pasal l.2e UU Nomet 31 Tahun
1999 tentang Tipikir. Setelah
membacal<an pertimbdngan mem-
beratkan dan meringankan, majelis
hakim membaca[ad putusan.
"Menjatuhkan hukumah pidana
kepada ketiga terdakyva dengan
nukuman empat tahUn penjara
ditambah denda Rp ZOO lirta suU-
sidde.r.3 bulan penlari,,, tegas
majelis hakim.

. Atas putusan tersebut, kuasa
hukum Perbekel Tulikup, pranaja_
ya danKelian Subak, Ngurah Raka,
yaitu I Gede Narayana dan I Nengah
uarmawan menyatakan pikir-pikir
atas pu.tusan itu. Hal yang sama
otnyaEkan terdakwa Kelian Dusun
Banjar Menak, Mustawan melalui
kuasa hukumnya I Gusti Muliarta.
"Kami pikir-pikir," ujarnya. Dalam
dakwaan disebutkan jika perbua-
tan ketiganya dilakukan pada,
Jumat(16/721 latu di Kantof Desa
Tulikup, Gianyar. Saat itu, korban
I Gusti Ngurah Crisna Diana akan
mengurus pengalihan surat kepe_
milikan tan_ah dari pipil menjidi
sertifikat di Banjar Siyut, Desa
Tulikup.

. Nah, dalam pengurusan inilah
ketiga tersangka meminta se_
Jumlah uang untuk pengurusan
konversi. Sesuai perdes, biava
y1!uk pengurusan ini hanya Rp
500 ribu, namun perbekel, i(eliait
Dusun dan Pekaseh meminta Rp
30 juta kepada korban. Kareni
merasa-diperas, korban melapor ke
Tim Saber Pungli polda Bali yang
lan gsung melaku kan penangkapai
pada, Jumar (16/l?j pukultZ.gO
Wita usai korban menyerahkan
uangRp30 juta. @rez'

di Banjar
Desa Tulikup.


