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Korupsi Dana Hibah

Bandesa Ad at Kaliakah Divonis setahun
Denpasar (Bali Post) -

Dinyatakan terbukti ber-
salah melakukan tindak
pidana korupsi dana bantuan
hibah Pemprov Bali, I Nyoman
Baliyasa, Bandesa Desa Pakra-
man Dharma Kerti Kaliakah,
Jembrana, Rabu (2019) divonis
bersalah.

Majelis hakim pimpinan
Made Sukereni kemudian
menjatuhkan pidana penjara
selama satu tahun pada ter-
dakwa. Di samping itu, hakim
juga menjatuhkan pidana
denda Rp 50 juta subsider
sebulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa ti-
dak terbukti bersalah dalam
dakwaan primer. Oleh kare-
nanya terdakwa dibebaskan
dalam dakwaan primer. Me-
nyatakan terdakwa terbukti
secara sah dan mevakinkan

bersalah dalam dakwaan sub-
sider," putus majelis hakim.

Atas putusan itu, terdakwa
melalui kuasa hukumnva.
Made Suardila Adnyana me-
nyatakan menerima putusan
tersebut. Sedangkan jaksa
menyatakan pikir-pikir.

Putusan tersebut memang
lebih rendah dari tuntutan
jaksa. Sebelumnya JPU I Made
Pasek dkk., menuntut supaya
terdakwa dihukum selama
satu tahun enam bulan pen-
jara.

Pada sidang di Pengadi-
lan Tipikor Denpasar, jaksa
dalam surat tuntutannya me-
nyatakan Baliyasa yang di-
dakwa dugaan korupsi dana
bantuan hibah Pemprov Bali
terbukti bersalah dan merugi-
kan keuangan negara hingga
Rp 184 juta.

Jaksa menyatakan ter-
dakwa terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah
melawan hukum melaku-
kan perbuatan memperkaya
diri sendiri, orang lainlatau
suatu korporasi. Dalam hal
ini, terdakwa dinilai telah
menyalahgunakan kewenan-
gan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya, karena
jabatan, kedudukan yang
dapat merugikan keuangan
negara. Terdakwa dijerat
Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.
31 Tahun 1999 tentang pem-
berantasan tindak oidana
korupsi sebagaiman" t"l"h
diubah dengan UU RI No. 20
Tahun 200L tentang perutra-
han atas UU No. 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi jo
Pasal64 KHUP. (Kmb37)
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