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Eks Kadis Kominfo Jembrana

Dihukum l Tahun
r Terbukti Tilep Retribusi Termlnal Manqver Gilimanuk
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DEtfPASAn, TRIBITN B,llLI - Esk Ke-
pala Dinas Komunikasi dan Informati-
ka (I{adis Kominfo) Jembrana, I Gusti
Ngurah Bagus Putra Riyadi (53) serta
Koordinator Terminal Manuver Gilima-
iruk t Nengah Dama (55) divonis berbe-
da. Fiyadi dihukum I tahun sedangkan
Darna 1,5 tahun.

Vonis dibacakan pada Rabu (4/7) di
Pengadilan Tipikor Denpasar oleh Ma-
jelis haldm pimpiraan Made Sukareni.
Kedua terdakwa yang menjalani sidang
dengan berkas terpisah dinyatakan ter-
bukti bersalah melakukan ttndak pida-
na korupsi, terkait pgngutan retribusi
Terminal Manuver Giltmanuk.

Terhadap vonis yang dijatuhkan ma-
jelis hakim tersebut, kedua terdakwa
melalul masing-masing tim penasihat
hukum menyatakan menerima. Semen-
tara, tim Jaksa dari Kejaksaan Negeri
(Kejari) Jembrana belum bersikap, dan

menyatakan masth pikir-piklr. "Kami
dari jaksa penuntut masih piliiir-pikir
Yang Mulia MaJelis Haldm," ujar Jaksa
Ni Wayan Mearthi dtdampiregJaksa Ke-
tut Lili.

Vonis halidm lebih ringan dibanding-
kan tuntutan Jaksa yang menuntut
Bagus Putra Riyadi 1,5 tahun penJara,
denda Rp 50 Juta subsidair tiga bu-
lan penJara. Untuk terdakwa Nengah
Darna dituntut dua tahun penjara,
denda Rp 50 juta subsidalr tiga bulan
penJara.

Majelis hakim dalam amar putusan-
nya menyatakan kedua terdakwa ttdak
bersalah sebagaimana dakwaan prima-
tr. Oleh karena itu, para terdakwa di-
nyatakan bebas dari dakwaan primair.
Mesldpun bebas dari dakwaan primair,
kedua terdalq /a dinilai terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melaku-
kan tindak pidana korupst sebagaimana

dakwaan subsidair.
"Mengadili, menJatuhkan pidana ke-

pada terdakwa I GusU Ngurah Bagus
Putra Riyadi dengan pidana penjara
selama satu tahun, dikuran$ sepenuh-
nya selama terdalrwa menjalani masa
penahanan. Denda Rp 50 Juta subsidatr
satu bulan penJara," tegas Hakim Ketua
Made Sukereni. Sedangkan terdakwa
Nengah Dama divonis lebih tlnggi, yakni
satu tahun dan enarn bulan (1,5 tahun)
penjara, denda Rp 5Ojuta subsidat Uga
bulan penJara.

Terkait uang pengganti, maJelb haldm
dalam amar putusan tidak membeban-
kan pengembalian kepada para terdak-
wa, karena sebelumnya terdakwa sudah
mengembalikan dana Rp 190.600.000.
Dalam perkara ini, total kerugan ne-
gara adalah Rp 429.700.000 dan dana
itu sudah dikembalikan juga oleh pihak
penerima lairmya. (can)
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Kdari Selidiki
Keterlibatan
Pihak Lain

t Dua Penguru$ LPD $elat Ditetapkan Tersangka

; tliduga $elewengkan Dana Usaha Rp 300 Juta

BANGIJ, TRIBT'N BALI. SC-

telah melalui proses panjang
hingga pemeriksaan puluhan
saksi, Kejaksaan Negeri (Ke-

jari) Bangli telah mentetaP-
kan dua pengurus LPD Desa
Pakraman Selat, Kecamatan
Susut, sebagai tersangka.
Mereka diduga melakukan
penyelewenangan dana Usa-
ha Ekonomi Produktf [UEP).
Sejak kasus ini, LPD Selat
bahkan terbengkalai.

Kasi Pidana Khusus (Pid-

sus) Kejari tiangli, Elan
Jaelani mengaku masih
memperdalam kasus yang
dilaporkan'seJak tahun
2017 ttu. Meski sudah ada
tersangka, ia tak menutuP
kemungkinan akan adanYa
tersangka lain apabila bukti
mencukupi.

"Sesuai dengan PerPres,
nama tersangka tidak bo-
leh disebut. Yang jelas kami
sudah menetaPkan dua
tersangka yang meruPakan
pengurus LPD. Tersangka
pertama beberaPa bulan
lalu dan tersangka kedua

pada bulan ini. Sementara
, bukti hanya cukup untuk

dua tersangka. Tapi kami
masih perdalam,' jelasnya,
Kamis (5/7).

Keduanya disangkakan
atas penyalahgunaan dana
UEP yang bersumber dari
Program Pengembangan Ke-
camatan (PPK) tahun 2014.
Berdasarkan informasi yang
dikumpulkan kejaksaan, to-
tal dana UEP yang dikucur-
kan ke LPD Selat mencapai
Rp 300juta. Dana yang se-

harusnya bertuJuan untuk
meningkatkan produktllltas
masyarakat itu, Justru dt-
selewengkan oleh pengurus
LFD tersebut.

"Artinya dana itu tidak
dipergunakan sesuai Per-
untukan sebagaimana yang
direncanakan sebelumnya,
yakni pada proposal yang di-
aJukan ke Badan Kerja Sama
kmbaga Perkreditan Desa

IBKS-LPD) Kecamatan Su-
sut,'jelasnya.
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Meski pihak KeJari Bangli

telah menetaPkan dua ter-
sangka, tidak menutuP ke-
mungkinan akan muncul
tersangka baru, selama ada

bukti yang cukuP. Sebab' te-

gas Elan, hingga kini Pihak-
nva masih melakukan Proses
plnyelidikan terkait indikasi
keterlibatan Pihak lain.

Kedua tersangka dijerat
Pasal 2 ayat I jo Pasal 3 jo
Pasal l8 UU No. 3l tahun
1999 tentang Pemberantas-
an tindak Pidana koruPsi.
sebagaimana diubah dalam
UU nomor 20 tahun 2001'
dengan ancaman hukuman
maksimal 20 tahun Penja-
ra. ImbuhnYa, kedua ter-
sangka akan secePatnYa
dilimpahkan ke Pengadilan
Tipikor.

Tersangka Pertama Pem-
berkasan sudah selesai' ting-
gal diperiksa oleh Penuntut
umum. Sedangkan tersang-
ka kedua masih dalam Pro-
ses," sebutnYa.

Sementara itu, Ketua km-
baga PemberdaYaan kmba-
Aa Perkreditan Desa (LP-LPD)

Bangli, I Gusti Ngurah San-

di Nata mengatakan, LPD di
Desa Pakraman Selat, Susut
saat ini sudahjarang beroPe-

rasi lantaran fokus ke kasus
ini. Dengan demikian' LPD

Selat saat ini terkesan ter-
bengkalai.

Kata Gusti Sandi Nata' Se-

mula status LPD DesaPakra-
man Selat, Susut dinYatakan
sehat. Terbulrti Jika LPD ter-

sebut mampu mengakses

dana UEP sebanYak emPat

kali. Setringga di tahun 2013

LPD Desa Pakraman Selat

btsa mengakses UEP' Yang
meruPakan PinJaman lang-

sung dad Bank Dunia'
"Dalam' proses untuk btsa

mengakses UEP, salah satu
pers;aratan dalam PetunJuk

f.nt.ti" OPerasional (PTO)

ydknt keterangan sehat dari

LPlPo, sehingga dengan ke-

terangan tersebut dia (LPD)

bisa mengakses UEP," jelas

GusU Sandi Nata. (ner)

IIALAilI KA5U5
. Kejari Bangli tetapkan 2 pengurus

LPD Selat jadi tersangka

. Mereka diduga melakukan

penyelewengan dana UEP

. Kasus ini dilaPorkan tahun 2017

. Saat ini Kejari masih melakukan

pendalaman

. Tak menutup kemungkinan

ada tersangka lagi

. Dana UEP bersumber dari PPK tahun 2014

. Total dana yang dikucurkan mencapai Rp 300 juta

. Dana seharusnya untuk meningkatkan produktifitas

o Namun diduga diselewengkan pengurus LPD tersebut

muncul akhir tahun 2013

r Contohnya kredit macet,

tabungandan dePo-

sito yang tak bisa cair

. Pihak LPD masih be-

rupaya menindak-

lanjuti Persoalan kredit

macet

. Tahun 20i7 barulah

LPD mulaijarang

beroperasl
. lni membuat LPD

terakreditasi

tidak sehat

lNfOGRAtlS: TRIEUN BAtl/DWl SUPUT
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r Kasus di LPD Selat sejatinya mulai

Terakreditasi Tak sehat
KASUS di LPD Selat mulai mun-

cul akhir tahun 2013. Lantar-

an banyaknya kredit macet'
LPD tidak bisa mengembali-
kan pinjaman luar dan dana Pi-

hak ketiga seperti tabungan
dan deposito masyarakat sekF

tar. Hanya saja, Pihak LPD ma-

sih berupaya untuk menindak-
lanjuti Persoalan kredit macet

tersebut. "Di tahun 2OI7 baru-

lah LPD mulai jarang beropera-

si, hingga terakreditasi tidak se-

hat." kata Ketua LP-LPD Bangli'

I Gusti Ngurah Sandi Nata.

Menyinggung soal UEP, Pi-

haknya menegaskan Peng€lo-
la UEP yang lebih memahami
persoalan tersebut. Sedang-

kan oihak LP-LPD hanya mem-

berikan surat keterangan kese
hatan. Di lain Pihak, Pengelaola
dana UEP Kecamatan Susut'
Ketut Tindih mengaku tidak be-

rani memberikan keterangan

dengan alasan bahwa Pihaknya
telah memberikan seluruh Ke-

saksian di kejaksaan. (mer)
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Seragam Sekofah GratisL. I t

Dianggarkan Rp ZS,1 Mifiar
r ffilnms tuT*s$$r ffiee'xd*€m $e$mtffmfu s$swrm p*mer$&,#:,,,,{

h.l sANGUPURA' TRTBUN Dikatakan, seragam y_ang masing-masing sekorah,llt - Seragam gratis un- diberikan t"k"; .i"*" "sDri i.*"T";"'g" berapa jumlahk siswa Sekorah Dasar mendapat pakaian *;h r"iu-r*iir"",perempuar, -D) dan Sekolah Mene_ putih, iemudian juga men_ terangnya.;ah Pertama (SMp) Nege- dapatkan ."J"r,,. i.t"tu., 
";;T#117" 

juga diberikandi Badung dianggarkan gru! ogg, p.-."-r.'.. 
".p* ""diiJr, pakaian. pasar_t 25'r mirrar. ser€igam tu, tauJmiri, ikat pinggang, nya, selain pakaian olahra_idiberikan melalui Dinas dan tas.

ndidikan, rep.mua"an Begitu Juga untuk siswa 
€a' siswa diberikan berupa

.:,gYn."e" 
(Disdikpora) sn,lltr. -;;;;p;; seragam Kemudian mereka dibe-rqung' putih biru, paiaian eniek, .itrn o"!to. untuk menja_KepalaBidangpembinaan paraia., p;;;k;,.p*3J il;;ilil sesuai denganndldikan Dasar Disdik- ot"t.ug"l s;il; itu juga .rr.r.urny". Biaya yang di-ra Badung I Made Man- menda[atkan 

".p.t", [.i" ;;nk;;;"k ongkos jahitmengatakan, perhatian t<ati, it<at pinggai-rg dantas. v;i"r;.;';"tu setel sebee_merintah terhadap dunia Total 
. 
p"fr --ungg"._ 

sar Rp IOO ribu.ndidikan kata dia sangat an untuk ,J_tl. penga- Unluk masing_masingsar' salah satunya pem- aur" p"r..i." lr.tis i.ri siswa mendapat tiga stelrian dana personel vartu yakni untuk so-rv np rr. pulu;.;';;rupa kain, jadi:lalui pemberian pakaian szt.gss.+,oo <lan untuk per siswa kata dia menda,'agam gratis untuk siswa anggaran pakaian sMpN patkan ongkos jahit sebe-las I SDN dan siswa ke- g:rll"^"t:l'_""!g"ran np lar np'soii.rbu untuk uga
n].?tP* 

se-Kabupaten l3.S86.OOt.OOOlTotat ang_ stel pakaian.

;;.i.n ini kembali kami ,ilil#i:"s itu lebih dari "n^unyu saja ongkos jahit
rikan seraffi;;; 'sebenarnya pengada- l*1fu"tfl:i;il:1il:mi memberikan sera- an sudah tit" tut .rtir..- ;;irril;g; sesuai aturan,n graus untuk siswa ke- belumnya. Jadwar s"aait y.k"t ;fi"; ada daftar pe_I SD Negeri dan siswa berlangsung. slm.nta- nerima yang bersangkutantP Negeri kelas 7," ka- ra karii -i.itr *.rr,rrrg- danbarukitaberikan,"tan_rva nada Rabu llll7). su iumlah final siswd da"ri Ou""V. t..*rtr. tgU"t
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