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empat tahun p"rr1o'.:a'd'Z'Iom hosus horuosi Perd'in Bupoti

J emb r on o. At a s v o n tz ii "l 
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"n 
* a m e nv at oh a n p i k i r'p ih r'

disediakan tim medis' Jika ter-
irai u*-uP^. tolong samPaikan
i""*.i"g te Pihak rutan' Kan
rl""n U"i.""gkut an Paling -ber-
i""ig""g jawab." jelas hakim'

Winasa kemudian mengatakan'
Uutt*u di Jembrana tidak ada

ao[t"t jantung. Kondisi itulah
tu"s -t.ti diJikaPi oleh Pihak
iertait. (Kmb37)

Prof. Winasa Divonis 4 Tahun Penj LrL

Denpasar (Bali Post)
Matttatt bupati Jembrana Prof. Dr' drg' I Gede Wi-

rru*, J..-at (giO) kemarin dinyatakan terbukti bersalah
e;i"; kasus'korupsi perjalanan dinas (Perdin) P-gptti'
Oi"ft -.i"fis hakim pimpinan IWayan Sdkanila,Winasa
dihukum selama empat tahun penjara'

Di samPing itu, terdakwa
vang didamtpingi kuasa hukum-
nu^"Si-ott Nahak. WaYan Gede
Mardika dan Agus Mudita' juga
dihukum membaYar denda RP

200 iuta subsider enam bulan
kurunsan. Majelis hakim tiPikor
iuea mlmberikan hukuman tam-
birran. vakni membayar uang
p".tgg"nti sebagai akibat keru-
rian keuangan negara seDesar
fr; zgz.ss+.500. Jila dalam wak-
iu satubulan setelah Perkara ini
mempunYai kekuatan hukum
tetap'terdakwa tidak membaYar
,rung p"ttgguttti, maka harta ben-
aanva disiia untuk dilelang.APa-
bilaterdakwa tidak memPunYai
harta benda Yang cukuP untuk

menutupi kerugian keuangan
nesara, maka diPidana dengan
p"iiutu selama satu lahun.^ 

Atasputusanitu.terdakwaYang
sempat berkoordinasi dengan -tim
kuasa hukumnYa menYatakan
pikir-pil<ir. Begitu juga jaksa dari
i{eiarl.lembrana Ni Wayan Mearthi
dkl., menyatakan Pikir-Pikir'

Jika dilihat dari tuntutan
iaksa. vonis Yang dijatuhkan
majelis hakim jauh.Iebih ren-
dah dari tuntutan jaksa. Ya'
sebelumnya jaksa dalam surat
tuntutannYa memrnta supaya
majelis halim Yang menYidan-
skan Perkara ini menuntut
Snoavi Prof. Winasa dihukum
."fum. tujuh tahun Penjara dan
denda RP 200 juta, subsider satu
tahun kurungan dan kewajiban
membayar uang Pengganti sebe-

sar Bp 797.554.800.
SaLt berkoordinasi dengan

tim kuasa hukumnYa Winasa

masih sempat tersenYum. Pa-
dahal Winasa kemarin tidak
seceria seperti sidang-sidang
sebelumnya yang begitu gigih
tidak mau disalahkan. Bahkan
dia selalu nyodok ajudan dan
sekpri serta Pengguna Anggaran
(PA). Dia terlihat lemas karena
menderita sakit jantung. Bah-
kan saat diboyong dari Rutan
Jembrana, Winasa Pagi kemarin
sempat chck-uP ke RS Tabanan.
Dia memeriksakan jantungnYa.
Dalam resume medis Yang diPer-
Iihatkan,dalam Persidangan
kemarin, Winasa ditangani dr' I
Wayan Sutarmawan' SP.JP. - .

Saat ditanya mengaPa tidak
di rutan atau di RS Negara minta
Denanganan medis? Winasa
mengatakan bahwa di Jembrana
belu-m ada dokter jantung. "Di
Negara tidak ada dokter. Sedan'
ekin di Tabanan sudah ada."
ielas Winasa sebelum sidang
dutgutt agenda vonis kemarin.

Dan kondisi itu juga sem-
tat disamPaikan ke majelis
hakim. Soil Pengobatan. ha'
kim meminta suPaYa jaksa
memperhatikan Prof Winasa'
Begifu juga Pihak laPas atau
rut*an. "iaya kira di rutan sudah


