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PEMUDA: hrlirhan maha.
r dari Aliansl {EM (Badan
se-Bali menfg{lar demo di

danUNHI u
>a Mahasiswa... Hal 3l

ll i:

tiil tirli

PERINGATI
siswi dan
Eksekutif
Jalan Raya Monumen'Perjuangan
Rakyat Bali,

Mahasi Se-Bali
Samp 4 Tuntutan

DENPASAR- an dengan Peringatan
HariSumpah ratusan mahasiswa dari

tif Mahasiwa (BEM) se-seluruhBadan
Bali, kemarin (2{i/ ) mengelar aksi damai di
depanhalaman mgDPRDBali.Adaempat

disampaikan dalam alaipoin tuntutan
unjuk rasa n oleh para maha-
siswa dari sej universitas di Bali seperti
Undiknas, Udayan4 Universitas
Diana Pur4

Ed isi

l-l;r L

r MAH,ASISWA

ffi

No. 51 Tahun 2014 dengan mengembalikan
fungsi awal kawasan Teluk Benoa sebagai ka-
wasan konservasi. "selain isu-isu umum danSambungan darih,tl

-l

tl

MintaCabutPr TelukBenoa

nsional, yang paling mendesak terhadap isu
kedaerahdn adalah soal heklamasi Teluk Benoa'
Kami ingin di momenlSumpah Pemuda ini,
mahasiswa bicara dan mengevaluasi kinerja
pemerintah Presiden Jokowi"' tegasnya.

Selain rnenyampaikan tuntutan kepada wakil
rakyat diDPRD Bali, imbup Clara, para demonstan

: 2) 4qa 3l
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Salah satu tersangka SPPD Gianyar tahap dua di Keiail Gianyarl
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Mestin ke Depok
Malah Thailand

hijautersebut.

..ot Sambungan dari hal 21 Namun, ang pukul
15.30, bakaldilaku-

Pantauan di Kejari Giany4r
kemarin menunjukkan pros-
es pelimpahan dimulai sekitar
puhl f 030. Kala itu rombongan
dari penyidik Direskrimsus Pol-
da Bali, bgrsama 14 tersang\a
tiba di Kejari Gianyar. Namu$,
kala itu kasak-kusuk apakah usAi
pelimpahan tersangka, barang
bukti, dan berkas perkara, itu
bakal berlanjut pada penahanan
para tersa4gfu masih belum jelas.
Terleb&r' karene*$anVal nya para
tersangka, pro$8S pelimpahan
akhimta dilalsanal€n di aula Ke-
lari Ciinyaa yang berada di lantai

lihat
man

di hala-

Keyaki.
para ter

ditahannya
terlihat

dari tahanan Ke-
sebelumnya,jari Gia

parkirdi kantor,
KejariG selanjutn,l
yastandby

"Ya,llhat
depan.

ya ini," j

seorang jaksa, .ketika ditanya
mengenai ditahan atau tidak-
nya para tersangka.

Tepat pukul I 6.00 para tersang-
' ka yang sudall selesai mengikuti
proses pelimpahan, akhirn-
ya turun dari lantai dua. Para
tersangka ini pun langsung
menutupi wajah mereka, ter-
masuk berlindung dari balik
punggung para kerabatnya. Tak
banyak kata yang keluar, kala
para tersang{a yang sebagian
besar perempuan, itu digiring
keluar kantor Kejari Gianyar,
dan selanjutnya masuk ke bus
tahanan yang langsung melun-

kan pena
kuak.
u€uga
keKejari
seorang

rrlahan ter-,
persatukel-,

datang
salahl

ter-

nda-tandan- lcur ke Rutan Kelas IIb Gianyar.
ngkat salah Kepala Kejaksaan Negeri (Ka-

jar il Ganyar Ketut Sumadana
vang ditemui awakmedia men-
eutakun, penahanan dilakukan
iak lepas dari Perintah Kajati
Bali. SebdliknYa Kejari GianYar

sebatas melaksanakan Perintah,
karena peranan lebih besar ada
di Kejati Bali.

"Tapi, kalau kami di sini (Kejari
Gianyar, Red), Pertimbangan
penahanan, ya karena koruPsi'
Selain itu, pertimbangan unhrk
mempermudah menghadirkan
mereka di persidangan. APalagi
tersangkanya banYak. Kedua
kemungkinan saling memPen-
garuhi karena satu sama Iain
tersangka," ucapnya.

Apakah karena kasus koruP-

3\
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si wajib ditahan? ',Kalau saya, *r.,nl
ya.lGrenasebagaiefekjeraleiau Judl
tidakditahan, bagaimanasidan-,,pei
grrfa dan kasus yang lain. Selain dah'
ihr, VaU berperan lebih banyak berl
kejati- Kiami menerima perintah Sel
penahanan dari kejati dan kami kem
menenrskanj' jawabnya ada l

. Sedangkan terkait penanggu_ susit
nan penahanan yang diajukan para
Kuasa hukum tersangka, mantan war(
penyidik KPK ini menegaskan, Kem
pihalnya tidak menerima pen- klien
Sajuanp,en4ggrl.ranpenahanan. Nar
Tapi,pelmohonanirudiajukanke yang
Kejati frli. "Mereka ajukan pen- tI"i
an-gguhrn penahanan di Kejati alihr
Bali. Kepadasaya(KejariGianyar) tkan
tidak ad:u IGrena saya hanya me- sebal
neruskan.IGlauKejatimemutus-,,Sei
kantidal:menahan,yasalatidak ddaktahani'irnbuhnya. n,tcat

"Untul< nasib l0 tersangka ggardl
yang lain, tanyakan ke polda rnesti
Bali. Kan, kasusnya masih di Kesalisanai'ptrngkasnya. ada n
. Sementaraitu, Bemadin, kua- ara. I\
sa hukum beberapa tersangka mend
yang ditemui usai bus tahanan Sep
meninggalkan Kejari Gianyar ya, ki
mengatakan upaya penang_ pada

tl

'e.nahanan sebenarnya tersangka dan ditangani polda
lrlakukan pihaknya. Bali._Dari puluhan-iersangka
guhan penahanar! su- tersebut, 14 di antaranya men_
kr*an..Tapi, (ebijakan jadi satu berkas dan kemarin
-Deoa; ucapnya. dilimpahkan ke Kejari Gianyar.tq dalam kesempatan Sebelumnya, Kisipenkum
o11a mengklaim tidak Kejati Bali Ashari Kurniawan
$tn negara dalam ka- mengatakan, sebelum ditahanrrenadiamengatakan, l4 tersangka ini digiring oleh
,urgkamendapatkanre- penyidik'polda Bal'i tL r"lati
,rs pekerjaan mereka. Sali. ,.Unruk mendapatkan su_

:]1F9" 
anggaran dan rat penganta6, lantaian proses

.pT o"j-TC*ul. . selanjutnya ke Kejari Giinyari',..Fta mengakui apa ungkapnya.,,Tahapduainiida_
ropanya/a/zkesalahan lah pelimpahan alat bukti dan
::fflTll"l"lylfr- tersangka dari penyidik polda
llyf" \*"I"ka).dapa- \9 jutru penuntut 

"-"_ilpU)l{al:n.ke Depok, tapi KejatiBali.Nantijugamelibatkan

lf^f_1T-o: ".1qlyu. jaksadari Gianyat',sambungrrya.

ffnryq rgpl b.ili".C 
_ 

Tim jafrsa y'ang ditunlrik'dibffTryr: Iadi, bep- kejatiadatah'GedeArthana, Ju_

l:1P*outT"Ttuq naedi Thndi, dan Hari Sutopo.
TlffiiTryi: Dgnok Usai_dilGjatiBali, 14tersangkE
,.:.il?:poj r,"TyTyq. ini dilanjutkan !e Kejari bi_

.' rqp1q. 
Padahal tidak anyar. Sore usai pioses di Keyarirllxfn Keuangan neg- Gianyar, salah satu IpU Fiari

l'ra perangkat karena) Sutopo mengatakan bahwa
rarnreward, .tryasnya_ tersangka langsung diputus_

?lfl "-lebetup.n; kan untuk ditahan.-,,t4 orang
rqpaan korupsi ini itu ditahan di Rutan Gianvarl

rrrrfiya menyeret 2! jelasnya. (wid/art/yes)
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Kami punya teknik. Meskipun tidak men_
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Inspektorat

lVlulai Kumpulkan Data
Oknum Satpol PP
Beking Hotel Bodong
*SINGAIIAIA - Inspektorar Kabupaten
Buleleng rnulai mengumpulkan data, ierkait
adanya dugaan olqrum polisi pamong praja di
Kabup.aterr Bnleleng yang me njadr b;kiniho_
tel bodong di wilayah Kecamatan Cerokgak.
Saat.ini inspekur pengawas di Inspekt6rat
Buleleng baru sebatas dalam tahap peng-
umpulan clata.

Kepala Inspektorat Buleleng putu yasa
yang dihutrungi dari Singaraja, Rabu (28/10)
kemarin mengatakan pihaknya sudah mulai
mengumllulkan data-data. pengumpu_
lan data-data itu sudah mu.lai alanian se;at
Selasa (27l 10) lalu, sehari setelah trerua t<orni-
si II DPRD Buleleng putu Mangku Budiasa,
mengungklp dugaan tersebut.

"Saya ikut langsung waktu rapat gabun_
gan itu, dan saya sudah dengar. tim kami
baru mulai turun kema'rin (-Selasa, Red).
Masih tahap perrgumpulan informaii
<lan data," kata Yasa melalui sambungan
telepon, si;lng kemarin.

Yasa. menegaskan timnya sudah berger_
ak, sebelurn muncul insiruksi dari Wikil
!,upati Buleleng dr. Nyoman Sutjidra.
Namun setelah muncul instruksi itu, pi_

Bfku_ menjadi backing, tapi 
-kami 

bisa cross
cry:k *ng;?ntekrik yang lain/, imbuhnya.
, ilT.inyu hasil irvestigasi itu akan dilipor_
lqF- langsung kepada pimpinan daerahhan
p{$an nenimbangan Kepegawaian (Bapek)
Brflteleng. Iika nanlinya ditJmukn i"ail#
pSitif adanya prakrik kongkalikong inspek_
totat al€n menyerahkan sepenuhrrya kepadatolat akan menyerahkan sepenuhfrfa kenada

,efelc "Sanlgi akan dijatuhkan nairek fami
hSfiya investigasi_saja," katanya lagi.

mentara itu Wakil Bupati BUlelene dr.

:i3lsllie" yang ditemui di Lapan-gan
uah Rai Singaraial Uertrarap inspiktorat
r Dergerak cepat menelusuri informasi
ebut. "Harus cepat, biar tidak melebar

le+r*u-**a. falau dugaan itu bena4, beri .

tafksi. Kalau salah, tentu harus dhehabititasi
tnipanyal' tegas Surjidra. (eps/gup)

iaknya akan inemberikan laporan tahan
wal kepada pimpinan daerah, terkait

@IE ?-a

2E

-af ;;;i,;;;:--_,;. ;.;--;:; ;_:;.;;;^;.::;;:;;-;;.j

I

i.yang diperoleh dari Mangku
dengan pengakuanr dari hdteltsa, dengan pengakuan dari hotel

diduga mendapat perlindugan ok-
serta dengan oknum anieota polisiserta denganta dengan oknum anggota polisi

Praja itu sendiri.

ErJisi

Fl;r l.
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dipanggil
:at sakit st

termasuk

depan.
dengan
Kenra
Sinaga
Dewa Suarditi

lagehdannio,
) Baca

Mangasi
Mangkir
Lagi gasi

Pada Sidang Kasus dalam

Korupsi BP3TKI
DENPASAR- Rencana kon-

frontasi para saksi dan terdakwa
dalam kasus ko,rupsi pengadaan
lahan kantor BP3TKI (Balai Pe-
layanan Penernpatan dan Per-
lindungan TenLaga Kerja Indo-
nesia) Bali di Pengadilan Tipikor
DenpasaS kemarin (28l10) batal.
Penyebabnya, Inspektur Jender-
al BNP2TKI (lSadan Nasional
Penempatan d,an Perlindungan
Tenaga Kerja Inrlonesia) Mangasi
Simanjurrtak ke mbali mangkir.

"Saya sudah telepon namun
tidak aktif. Tidak bisa saya me-
nemui Mangasii' ujar Wahyudi
Matodang alias Dodik.

Pada sidang sebelumnya, Man-

tanggal 30 O
Tadi begini

tidak datane

Saya

AKUI SALAH: Terdakwa Wayan Pageh (kiri)

mark up pengadaan lab!- gprt*, di Sanur'
kesalahannya menerima uang Rp 200 iuta hasil
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67 iluta

dua kali untuk Dodik Selain inr Pageh men-
gatakan bahwa setelah anggaran pengadan
lahan lolos, memarrg Dodik sangat sering
menghubunginya. "Memang sangat sering
PakDo{ikpng menelepon sa5nj' jelas Pageh.

Sedangkan Pageh juga mengakui meneri-
maRp 200 juta. Diamengalu salah atas per-

saya terima Rp 67 juta/' kilahnya.
i halnya berita sebelumnya nama

rgadaan lahan bahkan saatnego di ReSto-
Tekko sampai akhir meng{mbil dana.

Lam' dala,vaan ldijelaskan, bdhwa tahun
3, dalam DIPAI(Daftar Isian Benggunaan
lgaran) BP3TtrO terdapat anggaran beli

untuk kantor. Pagu anggaran Rp 2,5
Aknimya dipiIh lokasi lahan dilalan

r Tempe Nofnor 29, Denpasar (Sanur).

memang dianggap kebal. Diadiduga
otak kasus ini. Dia ikut dari awal

atau 4,7 ale dengan nilairRp 4,5 mil-

gosiasi dilaltukan oleh Prio dengan
iliklahan, Paramartha seluas 460 meter

il
il
ll
tl
tl

tl
tlt

Hasil negosiasi ini dilaporkan ke Pageh.
njutrya Pageh dan Prio bertelnu dengan
amartha. Saatifu sudah ada negosiasiun-
mengangkat tiarga alias mark up. Pageh
ngatakan aka4 membeli tanah itu Rp 45
iar dan akan Hinaikan menjadi Rp 6,?
iar. Yang akan {iterima Pararuirta selakr
nilik tanah Rpl4,5 miliar. Sisanya untuk

bM,LJaLhkr@t€
_31--_

I\lotaris Aku4 Trrima [Iang

Rp 450 jutayang diambil, tetapi sem

Matodangalias Dodikdenganyang lain. Un-
nrkmernperjelas terkait penyerahan dana Rp

1 ,5 miliar dari terdahr*'a Sio Adi Santoso dan
Trusdy Prio Sambodo ke. Dodil Semua saksi
menyatakan Dodik menerima, sedangkan
Dodik membantah sen4iri. Mangasi adalah
orang pusat yang disebui datang ke Bali, saat
penyerahan uang itu bersama dengan Dodik

Sementara itu, dalam pemerilsaan terdak-
wa, penjelasan Wayan {ageh dan Prio tidak
mengalami perubahan. Mereka tetap menya-
takan batrwa dana Rp l,F miliar yang ditarik

proses pengurusan administrasi.
Menariknya dalam sidang kemarin, se-

um agenda konfrontasi dilakukan, ada
saksi yang dihadirkan. Yaitu dari BPK

memang pihaknya
uang Rp 67 iuta. "Saya

67 jutai' ungkapnya.

(pemilik
da yang

diberikan oleh Paramar-
./tersangka, {ed) namun
takan diba{akan oleh

dikejar oleh hakim. Selain

IL;;
tb:

Wayan Pageh dkk (prtlyes)

:an ini, wal[u[un uang inr diibagikan ke
dia hanyalmpnikmati Rp 1p0 juta saja.
mgkan PriD trenyatakan rriemang ada

Lyah Bali terkpit kerugian Negara, BPN,
notaris Putti Candra. Putu Candra ini
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DIKEJAR DEADLINE : Tampak depan Puskesmas

MANGUPURA - Dibangun dengan
l7 miliar lebih, proyek pembangunan Pr
mas Abiansemal I terancam tidak selesa
waktu alias molor. Pasalnva, dua bulan
jelang akhir tahun, proyek terpantau r

jauh dariharapan. Target terakhir proyek

memengingatkan kepada rekanan r

mempercepat pengerjaan proyek. Pasi. r

dari peninjauan yang telah dilakukan p
sejumlah kegiatan fisik,aernyala deviqsr r

I

P'uskesmasAb

"t
. $'t
{ *r}
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yang terancam molor penyelesaian proyeknya.

.:
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progressnya sangat kecil. ,,Setelah 
libur lebaranmemang progress proyek mengecil. tl"m"remasih di atas tars-et, iapi aevLsint"-;;;;;i

kecil. Makanya kirni Inengrngarkan rekanan
"c"11T*krkan percepatai,,, il;u, D";;t. 

"-"
rejqDat asal Denpasar itu meneeiskan.

pihthvl sudah metakukin p-ffi"r"ri
Ke proyek-proyek fisik untuk mengerahuiperkem.bangan dilapangan, termasuk
memberikan arahan_h.iahui.,egni p;ngJr_jaannya lebih cepat, kami nrinia ,Ltuiu,,
menambah tenaga kerja," ujarnya.,&lhaknya 

_tak meninginkan adinva provek
yang penyelesaiannya tak sesuai jadwui, t *r_na Drsa merugikan rekanan itu sendiri. Sebab,mereka harus membayar denda 

"i; p"rili
dari keterlambatan. (sin/hu")-- -'-.. '-rrrqr(r
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