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Gedung ang

BATAL - Tam_pah lokasi lahan d.on ged.ung ruarparhir yang ahan d.ibangun di linghuigan Eantor
Kamis (25/6).

I dengan fasilitos ternpat
:apil Kabup aten Buleleng,
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Sing^araja (BaIi post) -
Dinas Kependudukan ,{an Catatan Sipil (Disduk_capil) Buleleng, t""-[.i"tt r" i#ffi; ie*b"ogurr"r,ruang rapat dan tempSt parkir di tinjk'ungan kantorsetempat. Hal itu terlihai da"i b""ilall""" pembata_Ian lela.ng dari Unit Lav4"-;F;&li.ro Barans/J a s a Ke lomnok Ke ri a J1 n 91" ten s Nl..dzi. i b7o7n<_i 

"?:P^ig91t""ptuulp-porj;irriifi';J"ir'r,gsrr26Mei20f5. Di mana sebelumnya-memiiiki oit"i r"r...i HpSmencapai R_p _1.098.242. 100. Sebanyak tS;"6;;;-;1.;mgngikuti letang. Namun, hr;;;Ifi; perusahaantelah mengajukai harga penawaran lelang proyek.

kan perlu mengurus lagi dan
memasukkan gedung itu ke
dalam aset kami. ?ahapan
proses itu masih L?mi laku-
l-^- l^-^^- -^r-- 

r 
'kan dengan rekomefidasi dari

BPK," jelasnya.
Ditambahkan. 'peiabat

BPK,''J
Ditambalkan, pejabat

P_e_!{gana Teknis Kegiatan
(PPTI!, Gede Arya Odalntara,

, .Surat penghentian proses
lelang atau tender proyek
tersebut bernomor O2Zti\gt
DNC/2015 tertanggal 21 Mei
fur,o, .dqlq?n proses lelang
berkode 5389b8. Selanj utnyal
pihak ULP melakukan pen-
gumuman pembatalan lelang
tertanggal26 Mei 201b. Aki:
bat berita acara pembatalan
lelang itu, rekanan proyek
merasa kecewa, setelah sebe_
rumnya sempat mengajukan
penawaran.

. "Pembatalan lelang ini
karena ada temuan dari Ba-
djrll?emeriksa Keuangan
(BPK). Terutama menyang-
Fut gedung di dekat iaha-n
kantor..Disdukcapil yang
atan drbangun. Bangunan
Fe$ung rtu sampai sekarang
Derum masuk aset Disduk_

capil.,Ged-ung Tencananya
drbongkar dulu, dan dibangun
Iagi berlantai dua. leng[ap
:::1:l -:1i"9 

raPat 
.9a 

n. areal
pa_rkirnya.; 

";1" X"ai.ai
dukcapil Bulelens, putu Ardukcapil Buleleng, putu Ayu
Reika Nurhaeni, Kamis (ZS16)

ls-

(25t6)
lalu.

. 
N-urhaeni menjelaskan. dia

sebelumnya telah melayang_
kan surat ke ULp untuk
segera mengajukan penghen_
tran dan pembatalan rencana
proyek gedung. Termasuk me_
minta izin k9_Bupati Buleleng
dan Kepala BPAKD Bulelengl
Gedung yang akan dibongka-r,
ternyata tidak tercatat diasef
Disdukcapil Buleleng dan
telah menjadi temuan BpK
pada 2013 lalu. "Nah kalau
kami paksa terus jalan. jelas
waktunya tidak cukup. Kita

E d is i : lqbtu ., ') Mi aot!

Hal _s

pasca.dilakukan proses penga-
juarr rzrn atas- pembongkaran

Felung: dra baru mengeta_
hui-gedung belum misuk
ke datam aset Disdukcapil.
"Lah-annya -umang a';"i
awal kami belum tahu-kalau
gedung ini ternyata belum
masuk ke dalam aset kami di

Disdukcapil Buleleng. Kami
baru tahu setelah pengajuan
izin pembongkaran, reko-
mendasi dari BPK terdahulu
tidak ditembuskan ke Dis-
dukcapil dan masih banvak
ada kekurangan. Proyek- ini
memang akan dibatalkan da-
hulu." tambahnya. (kmb34)
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Yang menarik, dalam pu
trrsan hakim aset Candrz
yang diraTpas urituk negar
juga ada dalam bbntuk uan,bentuk u--an,
juga ada
yang ada di dalam rekenin
atas nama Wryan Candra
Yakni uang np i.e rS.OeO, R
1.607.530,08, np zs.Osa.eOd,sd
Rp 13.482.8e,i,2g. eau :"s,
u,a ng dlrlqm rekening tabunga
No. 14500071820b4itas nam
PT Bahtera Sujud Anugera.
:e^qe!q Rp 17.2a5.61s,42. R
764.588.196.atas nama I Made Maha

Dwija Santya.
Selain itu. ada juga ta_

nal.r be.se$q bangunan yang
terletak di Desa Dauh Furi
Denpasar Barat, seluas 85 m2.
12 m2. 47 m2 atas nama Luh
P^utu Wrdhyapsari Jayanti.
"Sedangkan tanah besertil
bangunan yang terletak di
Jalan Imam Bonjol No. 11,2
Denpasar, dilembalikan pada
pihal _bank yang memenang-
kan lelang." ucap Humas pei-
g_adilan Negeri (PN) Denpasar
Hasoloan Sianturi yang ieka-
Irgus menjadai ketua majelis
hakim dalam perkara ini.'

Sebelumnya, bangunan
a_tau gedung itu merupakan
Kantor PT Bahtera Suiud
Anugerah Tohr and Travel.
yang atas nama anak Derem_
puan Candra, Luh Putu Wid-
hYape4li Jayanti. Aset-aset
lainnya, yang disita, tersebar
di seluruh Bali yane keban-
yakart memang dalari bentuk
tanah. Di antaranya ada di
Nusa Penida, Deia Toian.
Desa Dawan. diDesa Tangias.
Gunaksa, rumah di Tonia-
Denpasar. tanah subak pen-
goncangan di Klungkung. dan
sejumlah aset tanah .uUat
lainnya.

. Hasoloan Sianturi menga-
takan, bahwa lerugian negara

lari 60 AsetCarlOra

Rumuhatas lj{ama
Anaknyaluga

Denpasar (Balipost) -
Sebanyak 60 aset milik

mantan Bupati Klungkung
dua -periode. Dr. Wayan
Caldra disita oleh negara.
Sebagaimana dalam J"t"-san hakim, terkuak fahwa
dari 60 aset itu, banyak ,li
antaranya atas nama ana.k
te.rdakwa. Salah satunya
adalah sebidang tanah beser-
ta bangunan yang terletak rli
Kelurahan Seminyak. Kuta,
Badung. dengan luas g7 m2

ll"i kasus dugaan korupsryang sumber dananya dari
#F"D dan ApBN 

^aiUr, npr.tyl mrhar. .,Mengapa 
uane

penggantr sebagai akibat kerulgran negara turun, karena
as^et-asetnya. itu s€muanya
orsrra. kecuali yang di Jalin
lman Bonjol Denpaiar,'. jelas-
nya. Kamis (2516).

,,, iub"l1*rya diberitakan,
,wayan- Candra, terdakwa
Kasus dug3an korupsi pem_
g?"qu1a1ogrmasa Guniksa,rrndak Eidana pencucian
!a,ns $ffU dan gratifi t<asi,
Rabu (241 6\. divonii hukumanp€nJara selama 12 tahun
o.reh majelis hakim diketuai
nasotoan_Sianturi. Dalam
sloang dr pen_gadilan Tipikor
L31naqar, Hasoloan yang
oroampingi dua hakim ang-gota. Sumali dan Hartono
menyatakan terdakwa yang
mantan. Byp.uti Klung[un;
cua periode ini terbu[ti se]cara sah dan meyakinkan
Dersalah melakukan tindak
lldana: yakni pidana korupsi
secara bersama-sama, tindak
p.ldana gratifi-kasi dan pencu_
cran uang secara berlanjut.

lDisita
"Oleh karenanya, menjatuh-
kan pidana penjara selama 12
tahun dan membayar denda
sebesar Rp 1 miliai, subsider
enam bulan kurungan." putus
hakim.

Putusan hakim tersebut
lebih rendah tiga tahun dari
tuntutan JPU Made Pasek.
dkk.. dalam sidang sebel-
uEnya. Jaksa sebelumnya
menuntut supaya terdakwa
dihukum 15 tahun penjara.
Selain turunnya hukuman
fisik, hukuman tambahan
yakni berupa uang penggan-
ti sangat jeblok alias turun
drastis.-Yakni, dari tuntutan
membayar uarig pengganti
Rp 42.628. 467.605, 33 menjadi
Rp 1.197.000.000. Majeiis ha-
kim tidak sependapat dengan
jaksa. Hakim hanya men-
jatuhkan pidana tambahan
dengan menghukum supaya
terdakwa membayar uang
pengganti Rp 1. 197.000.000
atau Rp 1,197 miliar. Angka
tersebut amatlah jauh berbeda
antara keyakinan jaksa dan
hakim, yakni dari Rp 42 miliar
menjadi Rp 1,197 miliar. Uang
pengganti itu adalah uang
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pengganti tanah atas nama
Made Anggara Juni Sari dan I
Dewa Ayu BudiArini. Dengan
ketentuan, kata hakim, jilra
terdakwa tidak membajrar
uang pengganti tersebut p,al-
ing lama satu bulan seteLah
putusan pengadilan memllu-
nyai kekuatan hukum tet.ap,
maka harta bendanya dalrat
disita oleh jaksa untuk drle-

pengganti. "Jika tidak
cukupi, maka diganti
pidana penjara selama
tahun," putus hakim.

Walau dalam amar

merampas aset-aset terdailwa
yang diduga merupakan hasil
kejahatan. Hakim memutus-
kan merampas 59 item aset
milik terdakwa untuk disita
oleh negara. Aset-aset itu
ada tanah, rumah mewah
yang dikenal dengan Puri
Cempaka, gedung pertokoan
di Teuku Umar dan sejumlah
aset lainnya. (kmb37)

Bali PoEUeka

J alan Teuhu Utnar, DenP asor
Wayan Cond'ro, dan

DISITA - Ged.ung berlantoi tiga d'i homplehs pertokoa
ifii; merupakan saloh satu asetmilikmantan Bupati

san uang pengganti kerugi
negara itri jeblok jila dibarnegara rtu Jeblol( Jrka ctrb
ingkan dengan tuntutan jr
namun hakim mempu

Edisi

telah d.isita Keiaksaan Negeri Klungkung.
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