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Korupsi DD, Divonis 2 Tahun 8 Bulan
BENGKULU - Maryono

(42) , Kepala Desa Dusun
Baru II Kecamatan Karang
Tinggi, Kabupaten Bengkulu
Tengah dinyatakan majelis
hakim PNTipikor Bengkulu
terbukti bersalah melakukan
korupsi danadesa (DD) tahun
2017 lalu. Akibat perbuatan
tersebut negara dirugikanRp
106 juta.

Majelis Hakim diketuai
Marolop Simamora, SH, MH
dalamamarputusanyangdi-
bacakan dihadapan terdakvva
Maryono, kemarin (18/12)
menyatakan bahwa terdakvva
terbukti secarasah dan menya-
kinkan bersalah melakukan
tindakpidana korupsi seb-
agaimana sebagaimanadalam
dakwaan subsidair pasal 3 jo
pasal 18 ayat (1) huruf b UU
RInomor 31 tahun 1999yang
telahdiubah dengan UU no
mor 20 tahun 2001 tentang
PemberantasanTindakPidana
Korupsi. "Menjatuhkanpidana
penjara terhadap terdakvva
Maryono selama 2 tahun 8
bulan penjaradandendaRp50
juta subsidair satu bulan pen
jara," kata Marolop di hadapan
terdakvva.

Selainituterdakvva diharus-
kan membayar uang peng-
ganti kerugian negara sebesar
Rp 106,9 juta. Uang pengganti
yang dibebankan kepada ter-.
dakwa harus dibayar paling
lama 1 bulan setelah putu
sanpengadilan berkekuatan
hukumtetap. Apabila tidak
dibayarkan makaharta benda
terdakvva dapat disita oleh
jaksa dan dilelang untukme-
nutupi uangpengganti terse
but Apabilatidakmempunyai
hartabendayangcukup maka
diganti dengan pidana pen
jara selama tiga bulan.

Vonis ini jauh lebih ringan
dari tuntutan Jaksa Penuntut
Umum (IPU) Melina, SH
menuntut agar majelis hakim

menjatuhkan pidanapenjara
selama 3 tahun 6 bulan dan
denda Rp 50jutasubsidair 2
bulan.kurungan. Begitupun
juga uangpenggantinya yang
manaJPUmenuntutagarsub-
sidairnya 4 bulan kurungan
apabila uang pengganti tidak
dibayarkan.

Oleh karena itu, atas putu
san tersebutIPUmenyatakan
masih pikir-pikirapakah akan
mengajukan banding atau
tidak. "Masih pikir-pikir, akan
berkoordinasi dengan pimpi-
nan terlebih dahulu," ujar
Melina.

Untuk diketahui, terdakvva
terseret kasus mark up dan
kegiatan fiktif pembangunan
fisik dan nonfisik dari Dana
Desa di Desa Dusun Baru
pada tahun 2017 lalu. Akibat
perbuatan tersebut negara
dirugikan Rp 106 juta. Yang
mana menurut keterangan
saksibahwabesarali nominal
anggaran di SPj dibuat ber-
dasarkan Rencana Anggaran
Biaya (RAB) bukan berdasar-
kan fakta real lapangan.

Penasihat Hukum (PH) ter
dakvva, Hartanto, S.Hi men-
gatakan bahwa dirinya juga
masih menyatakan sikap
pikir-pikir.Terkaitlangkah apa
yang diambil selanjutnyama
sih akan dikoordinasikanter
lebihdahulu dengan keluarga
terdakwa. Dalam penilaian
Hartanto, dalam perkara ini
kliennya merupakan korban
darikesalahanyangdilakukan
Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
di desa tersebut.

Betapa tidak, TPK lahyang
melaksanakan pekerjaan fisik,
juga mengambil uang lang-
sungke bendaharadan mem
bayar ke penyuplai material
danlainnya."Kita masih akan
koordinasi dengan keluarga
terdakwa, nanti langkah apa
yang diambil ya masih kita
pikirkan," tutupnya^cup)


