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Tiga Terdakwa Korupsi 
r

LPD Suwat Dituntut Berbeda
Denpasar (Bali Post) -
, Tiga orang pengurus LPD Desa Pekraman Suwat,
Gianyar, Rabu (1416) kemarin dituntut berbeda. Mereka
adalah Sang Ayu Raiyoni (ketua), Ni Nyoman Nilawati
alias Man Tok (sekretrais) dan Ni Made Sutria alias Bu
Sembung (kasir) di LPD setempat.

Dalam sidang terpisah, Sang Ayu Raiyoni oleh JpU
I Made Juri Imanu dkk. 4itlntut paling ringgi. Sebagai
ketua LPD, ia dituntut hukuman selama-dua tah-un
enam bulan dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan
kurungan. Di samping itu, terdakwa dituntut membayar
uang pengganti akibat kerugian keuangan negara Rp
466.749.508 dikurangi pengembalian yang sudah dititip-
kan Rp 22.800.000.

Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti
dalam tenggang waktu satu bulan setelah kasui inimem-
punyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat
disita untuk dilelang oleh jaksa. Jika tidak mencukupi.
dipidana dengan pidana penjara selama satu tahun enam
bulan. Atas tuntutan itu, terdakwa yang didampingi kuasa
hukumnya Ngakan Kompyang Dirga akan mengajukan
pembelaan dalam sidang pekan depan.

S_ementara Ni Nyoman Nilawati (sekretaris) dan Ni
Made Sutria (kasir) di LPD setempat dituntut hukuman
yang sama, yakni masing-masing satu tahun enam bulan
leru.ala, denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.
Te-rdakwa juga akan mengajukan pledoi dalam sid"ang
pekan depan. (kmb37)
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Anggota Dewan
Diadukan ke polisi

Gianyar (BaIi post) _

Salah seorans ansqota DpRD Kabupaten Gianyar berini_sial DGM diaaU<Ln a"rtam,r_apat pembaLasan pernailan jalansubak di Kantor De"a T"[ki,p;'R]a.b;i,ff6idemarin. pihaksubak menduga polirisi p"ll.iivJ.j""rjj,iii^r, 
mengambildana hibah din bansos.m^encapai ralusan juia rupiah. Halini diungkapkan pekaseh srt"[i*".-ifr.';" Kembar danBendahara Subak I Made C"""*"" tiil.'-"Berdasarkan keterangan pet aset SuUak Truna, awal_nya ada dana bansos V31S diajuka" of"f, u"ggota DpRDGianyar Fraksi Hanura Na"sd"; ;;il;; Rploo i,rtu. Du.,.ini pun cair dalam dua rahap m"Uf"in-u"ibFiC;;;;;

Pencairan pertama sebesar'Rp 100 ;;;;;;gr" ditanda-
9Tg-a$ anggota dewan itu danpeka"Lf, S"faf i"";;;;A
15 Mei 2017.

Usai mengambil uang, mereka pun pulang dengan men_ge_ndarai mobil. Saat di dalam *ofit ltrrl"t 6CUi""_i"i"
seluruh.uang tersebur delsan .h;;;d; dipatai me*-perbaiki.senderan irigasi din jalan S;t;k ,i;"r.
. , 

fi.eesokan hannya, pada pencairan kedua ber{umlah Rp 200
luta, anggota dewan ini memberikan uang jalan dari aanJiln_
1os lty masing-masing kep-ada pekas"h S;l;k i"";;;l;;;
Rp-?_juta dan Bendahara^Subak .uU".u, tipTirrtu.
,... Y:Lll5:_Tbarmensalu s"auf, ."n!ffitl1i seluruh uangrru un[ul{ oraya traktor dan upah tanam padi dengan sisa Rp 7Eribu. Sementara Made Gunawan.me"g"t" tia"fl"" 

"i *5"S_gunakan- uang itu dan hingga klni maslh -"rryi*pu*yu.
". 

_ 51!,"-l::k,Gi a nya r Kom pol Ada na n FaniiU u yu rrg dikon-rrrmasl membenarkan adanya pengaduan dari p*rai sulal
K;[t, j.ly !^t:. ya.,g dtambti,urur, 

"*"uns anssotat,tyKD Grany?J .Namun hingga sore kemarin, b;lu;;d;
raporan tertults ke-polisi dari pihak subak. ,,Laporan 

sava
De,lum rerrma...1adi belum bisa dilidik. Kemungkinar, *u.ihorDlcarakan dl sana 

""".alq 
kekeluargaan." teiangnya.

, S"Tgn,qIa itrr, D_GM hingga p"iu"g klmarin belumorsa clrKonrlrmasr. l)ua nomor Hp miliknya tidak bisadihubungi. (kmbBb)
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Kembar d.an Bendohara SuUini aid"C;;;; ;;;;;;menunjukhan siso uang, yang diberikan "t"i iitiiseorang anggota d,ewan.
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Anggota Dewan Lepas Thngfn
* Hadir Bersaksidi Sidang Dugaan Korupsi perdin DpRD Denpasar

bersuara denga n nada tinggi dan menyebut
Danwa brosur- perut wara n pa}et perjalanan
*l:s*yanC drber*an ke pihak Sekretariat
LrrKU Uenpasar merupakan brosur me_
nyesatkan. Haki.m menilai isi brosur tidak
sesuai dengan apa yang diterima anggota
dewan selalu pelaku perdin. Salah satunya.
mcngenai hal makan pagi yang diterima
peserta perdD.

. .Dr brosur. kata Sutrisno, dalam per-
jalanan dinas disebut ma-kan pagi sebanyak
tiga kali. Kenyataannya. dewan hanya
malan pagi dua Lati. itu pur di hotel. .lni
kan menyesatkan, tandas Sutriano.

Direktur Bali Daksina Wisata Kayun
berdalih bahwa soal pengerjaan dan
pelaksanaannya semua diurus anak
buahnya bersama staf di Sekretariat De-
wan."Saudara kan sebagai pimpinan. biar
Dagarmanapun harus meEpertanggung-
jawabkan keseluruhannva.- Juns;; duii
tadi tens mengkambinghi'ta mkaniraf aL.lu
karyawan saudara.' tegur hakim.

Denpasar (Bali Post) -
Majelis haLi 'n 

psngadilan Tipikc Den-
pasar yang menyidangkan perkara dwaan
korupsi perjalanan dinas (perdin) DPRD
r1'ota Uenpasar terus menggali Deranan
trouel. Paralrrya, berkat adanya ke-n4ikkan
oarga. sehrngga negara hanrs me{bayar
lebrh dan membawa mantan Sekc/ari Gusti
Rai Suta duduk di kursi pesakitan. 

!

_ Dalam sidang Rabu ( tal6) keEa4-i, JpU
Dewa l,anang dkk. menghadirkap enam
grang gak_--si yakni A.A. Susruta Ngurah
Putra. I Wayan Sugiarta, AA I(ompyang
t(aka (sekarang anggota DPRD provinei
Bali) dan I Wayan Mariyana Wandhira dari
pihal legrslatif. Sedangkan dua sa.ksi tmr,'el
yalni Direktur Sunda Duta Tour lyavel
Putu Kencana dan Direltur Bali Dalrqi."
Wisata Kayun.

Di hadapan majelis hakim pimpinan I
Wayan Sukalila. pihal trouel yang pal-
rng oanya{ drcerca berbagar pert4nyaan.
Alggota majelis hakim Sutrisno sempat

Saat dieinggung bagai.mana pihak lrot'el
mengetahui adajadwal perdin yang dilaku'
kan DPR"D Denpasar, baik Kay.rn maupun
IGncana kompat mengaku jika mendapat
informaai dari etafsekretariat Dewan yang
bernama Gede Wira Kusuma Wahyldi.
Menurut Kencana, setelah dewan rapim
(rapat pimpinan), mala akan keluarjadwal
agenda perdin ilewan. Setelah itu. Wira
menghubungi baik lewat t€lepon naupun
lewat fcumile dergan mengirim jadwal dan
nama-nama peserta perdi4 dengan tujuan
daerah pada masinS-maaing trorrel.

Hakim kemball menanyakan dasar
keseoakatan antaia Sekretariat Dewan
dengin trouel pa.scabrosur itu diberikan.
Pihak trouel mulai lebingungan. Kencana
akhirnya mengakrl tak ada kesepakatan.
Dia beralasan sudah seperti itu dari sebe-
lumnya, karena sudah Iama bekerja sama
dan itu berdasarkan kepercayaan saja.

Dalam persidangan, majelis sempai men-
gurai jika pihal ,rorEl wajar mencari unhtltg.

Namurl apa yalg dilakutan dalarn kasus
ini terlampau kelewatan,'kanna pibal Sek-
rctariat Dewan barus membayar ata8 klaim
dari rro!€, rmtuk uang nakanadalahdouile.
'Saudara menyadari tida}" kalena brosur
yang menyeeatkaq kuitaruiyang bukan asli
clari hotel, sehingBa n€gara harus membayar
tinggi Akibahlya, tedakwa (Rai Suta) bisa
ma8uk (diperkaralan)," papar hakim.

Sementana itu, saksi-sakei dari pihak
dewan memberi.kan keterangan lang ham-
pir sana. Yang paling banya.k menjawab
adalah AA Susruta Putra. Dia mengaku
jika dirinya termasu.k anggota dewan
trainnya baru megetahuiL, jika pibak lrouel
menaikkan harga hotel setelah kasu8 im
terkua.k. Dia juga mengalu sebelum per-
din diberikan uang sakq uang harian dan
uang makan. "Besok sianguya langsung
ke bandara baru diberilan boording poss.
Sampai di Jakarta langsung ke hotel dan
sudah diberilan kunci kamar. Jadi. semua
diurus trorel," jelasnya. (krnb37)
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