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Belasan Warga Kurang Mampu

SERAHKAN BANTUAN -Wabup Gianyar Mod.e Mohoyastra ssst rne-
nyerahhan bontuan sosiol tak terd.uga hepad.o I Woyan Lisig, worga
Banjor Kutri, Deaa Bu,ruon, Blahbatuh. .

Pudu kesemPatan itu, WabuP
i Gianyar yang akrab disaPa Agus
, Mahayastra berharap bans-os.terse-
but bisa dikelola dengan baik un-
tuk pemenuhan kebutuhan hiduP
sehari-hari. Politisi yang dua kali
menjabat Ketua DPRD GianYar
ini iuga meminta Pemalrfaatan
dani blntuan ini agar lebih diuta-
makan untuk Pengobatan anggota
keluarga.

"Maifaatkan bantuan ini dengan
baik. Utamakan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan pengo'
batan. Jangan dipakai untuk,Yang
tidak baik," kata politisi PDI'P itu.

Klian Banjar Kutri Desa Bu'
ruan, Blahbatuh I Wayan Suwendi,
menyampaikan terima kasih atas
baniuan yang diberikan WabuP
Mahayastra kepada warganYa.,Su-
wendi mengatakan, sejak dua tahun
ini kondisi Lisig yang sudah tidak
bisa bekerja lagi menjadi perhatian
warga sekitar.

Oleh karena itu, sejak dua tahun
ini I Wayan Lisig diberikan sub-
sidi setengah untuk pepeson saat
pujawali di pura Kahyangan Tiga.
"Warga sepakat untuk memberi
subsidi setengah untuk pepeson pu-
jawali, karena saat ini istrinya ma-
sih bisa bekerja," terang Suwend,i.

Sementara itu, Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Gianyar Drs. I
Made Watha, S.H., M.M. menjelas-
kan, untuk tahun 2017 Pemkab
Gianyar mengucurkan bansos tak
terduga kepada 15 warga kurang
mampu dan mengalami cacat fisik
maupun mental di tujuh kecamatan,
dengan total dana Rp 212.554.000.
Pemberian bantuan ini berdasarkan
permohonan dari keluarga penerima
bantuan serta verifikasi langsung
ke lapangan oleh Dinas Sosial.
Dikatikannya lebih lanjut, dari be-
berapa peimohonan yang diajuFan'
saat-ini baru 15 warga Yang bisa
diberikan bantuan. Sementara dari
besaran dana yang diterima berva-
riasi, disesuaikan dengan kondisi
penerima. (ad1299)'

Terima Bansos Tak Terdug a dan Wabup Mahayastra

WAKIL Bupati Gianyar Made
Mahayastra menyerahkan dana
bantuan sosial (bansos) tak ter-
duga tahun 2017, kepada warga
kurang mampu. Sebanyak 15 warga
kurang mampu yang tersebar di
tujuh kecamatan di Kabupaten
Gianyar menerima dana bantuan
berupa tabungan di Bank BPD Bali.
Bantuan direalisasikan mulai Se-
Iasa (19/9) kemarin, kepada empat
warga di Kecamatan Sukawati dan
Tegallalang.

Keempat warga tersebut yakni I
Wayan Lisig dari Banjar Kutri, Bu-
ruan, Blahbatuh yang mengalami
cacat fisik kaki polio, Dewa Ayu
Jyoti Kharisma Dewi dari Banjar
Mancingan, Manukaya Tampaksir-
ing yang menderita hydrochaepha-
lus, Gusti Ngurah Karbawa dari
Banjar Pengembungan, Pejeng
Kangin, Tampaksiring yang mend-
erita gangguan jiwa serta I Nyoman
Budiana dari Banjar Cagaan Kelod,
Pejeng Kangin, Tampaksiring yang
juga mengalami gangguan keji-
waan. Pada kesempatan itu juga
diserahkan bantuan sembako dari
PDAM Gianyar yang diserahkan
langsung Dirut PDAM Gianyar I
Made Sastra Kencana.

I Wayan Lisig (60), salah satu
penerima bantuan yang mengalami
cacat fisik mencurahkan kondisinya
kepada Wabup Gianyar Made Ma-
hayastra. Meski menderita penyakit
sejak kecil, dirinya tetap bekerja se-
bagai pematung untuk sekadar me-
menuhi kebutuhan rumah tangga.

Namun, sejak beberaPa tahun ini
karena kondisi fisiknYa Yang sema-
kin melemah membuat dirinYa tidak
bisa lagi mencari nafkah.

Selama ini dia hanYa mengan'
dalkan istrinya, Ni Made Rangken
untuk mencari nafkah setelah dit-
inesal menikah oleh anak semata
*ifangnya. "Dulu semPat kerja
meniadi pematung, naik Pohon Pun
ruva bi.i. Tetapi sekarang sudah
tidak bisa lagi. Hanya andalkan istri
untuk cari nafkah," kata Lisig.
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Terkait Korupsi Beasiswa stitna/stikes \
Eksekusi Winasa Tunggu

Putusan Lengkap MA
Negara (Bali Post)

^ $en{a!l putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus korupsi beasiswastitna/stikes dengan terdakwa mantan-Bulp],ti i"--u"r"rj c"a" wi"."i ,.ialil,cukup lama, tta4-un hingga saat ioiberum-ii-ta1u["i-"f""nsi. Winasa belumberstatus- terpidana dan masih menjadi trn"""" al-n-"]"" x"id iIT N;-;;;lantaran belum ada putusan rengkap y""g aii""tr;K;t;k.""r, N"g""i r*"i""ilJembrana.

Kasus Stitna/Stikes ini
menyeret Winasa dan oleh
MA diputus selama 7 tahun
pidana penjara. Putusan ini
dua kali lipat dari putusan
sidang tingkat pertama mau-
pun banding. Sebelumnya,
Winasa juga telah menjalani
hukuman penjara terkait
kasus korupsi pabrik kompos
selama 2,5 tahun.

Terkait hal itu, Kasi Pidsus
(Kejari) Jembrana I Made
Pasek Budiawan, Selasa
(19/9) kemarin mengatakan

Winasa belum bisa dieksekusi
Iantaran belum ada Durusan
lengkap dari MA terkait vo-
n-is.7 tahun pidana penjara.
AeJarr Daru menerrma pe-
tikan saja. Namun, Pasek
Budiawan mengaku akan
menanyakan terkait putusan
itu saat sidang besok di Pen-
gadilan Tipilor Denpasar.

Dalam petikan tersebut,
Winasa terbukti bersalah
m6langgar pasal 3 jo Pasal
18 ayat (1) hurufft) Undang-
undang No. 31 Tahun 1999

tentang pemberantasan tin-
dak pidana korupsi, seba-
gaimana telah diubah densan
Undang-undang No. 20 Tafiun
2001 tentang perubahan atas
Undang-undang No. 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsijo Pasal
55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Selain terkait korupsi pabrik
kompos dan beasiswa, Winasa
juga diputus hukuman pen-
jara 4 tahun kasus korupsi
perjalanan dinas. (kmb26)
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