Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali

SidangKasus Perdin, Rai Sutha
Ngotot Tanpa Pengacard

TERDAKWA, I Gusti Agung Rai Sutha meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu
(10/5). Rai Sutha didakwa dalam kasus dugaan korupsi Perdin Denpasar.
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BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha

DENPASAR, NusaBali

Mantan Sekretaris Dewan
(sekwanl DPRD Kota Denpasar, I Gtisti Agung RaiSutha,
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Dinas (Perdin) ngotot sidang
tanpa didamPingi kuasa huturir ai Pengadilan TiPikor

DenpasaI Rabu (10/5). Dalam
sidane perdana dengan agenda da[waan, Rai Sutha diierat
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Denpasar. Saat itu,

Y"t::11 selama pelimpahan.
malih mencabut ku--- ''"
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gacaranya, Ketut Rinata dan *"jrni*if."n kuasa penga-
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maksimal 20 tahun Pen)ara'
Kengototan Rai Sutha maiu
sidans tanPa didamPingi Pensacari dituniukkan dalam sif,ang perdana dengan maielis
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kanila didamPingi hakim ang-

untukmendampingiRaiSutha gun""Rngg"ran (pA) dalam

hakim pimPinan WaYan Su-

pelimpahan

cakan laksa Penuntut L,mum

didampingi pengacara, laKsa f lPUl Putu Gede Suriawan dkk
akhirnya menuryuk penga- balain perkara ini, Rai Sutha
cara, Koman8 Ua1m.ay1;a sebasai Sekwan dan Peng-

6aol. Saat itu hakim Sukanila

Perdin DPRD Kota DenPasar
disebut bertanggung jawab

yang akan mendamPingi Rai

an Dinas DPRD Kota DenPasar

sota Sutrisno dan NurbaYa
menanyakdn kuasa hukum

dalam Pelaksanaan Perjalan-

Sutha dalam sidang'

tahun 2013 Yang merugikan
negara RP 2,2 miliar' Mantan

Namun Bendesa Tangeb,

Mengwi, Badung ini menvatakan tidak akan menggunakan kuasa hukum dan
ikan maiu sendiri dalam Persidangan. "Mohon ijin majelis,

kalau boleh sidang dilaniutkan tanpa saya didamPingi
penasihat hukum," uiar Rai
Sutha. Karena ngotot tanpa
didampingi kuasa hukum,

peiabat di Dinas Tenaga Kerja

(Disnaker) Bali ini disebut

dalam membuat laPoran Pertangungjawab an, tidak berP-edoman Pada aturan Yang ada.
Dalam kasus ini, eks PPTK

(Pejabat Pelaksana Teknis
KegiatanJ, I Made Pdtra sudah

divonis bersalah dan dijatuhi
hukuman L tahun Penjara.
Kasus ini berawal dari ad-

anya Program Peningkatan

kapasitas lembaga DPRD
pada 2013 yang salah satunYa

terdapat anggaran Perjalanan dinas [Perdin). Dalam
program ini dianggarkan

RP

12.263.641.875. Ada dugaarr
kerugian keuangan negara
sebesar Rp Rp 2.292.268.77 0
dalam kasus ini. 6 rez
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