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533 ST Se-BadungTerima

BantuanRp 7,995 M
Bantuan Rp 15

juta bagi masing-
masing sekaa

teruna itu untuk
membuat ogoh-

ogoh pada
Pangerupukan dan

Hari Raya Nyepi
2017.

MANGUPURA, NusaBali
Sebanvak 533 sekaa teruna

(ST) se-Kabupdten Badung
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mendapat gelontoran bantuan
m-asing-masing sebesar Rp
L5 juta. Bantuan total sebe-
sar Rp 7,995 miliar tersebut
untuk mendukung kreativitas
membuat ogoh-ogoh pada
Pangerupukan dan Hari Raya
Nyepi 2017, Maret mendatang.

Penyerahan bantuan serta
penandatanganan SP| bantu-
an yang akan dicairkan mela-
lui rekening masing-masing
sekaa teruna, dilakukan pada
Senin [23l1), di Wantilan
DPRD Badung. Acara terse-
but diisi pengarahan Kepala
Dinas Kebudayaan Kabupat-
en Badung Ida Bagus Anom
Basma.

"Bantuan ini diberikan ke-
pada sekaa teruna se-Badung

ikuti lomba ogoh-yang mengikuti lomba ogoh-
ogoh dalam rangka menyam-
but Hari Raya Nvepi di Ka-but Hari Raya Nyepi di Ka-
bupaten Baduns, pada, Maretbupaten Badung, pada, Maret
2017," kata Anom Bhasma.

Ogoh-ogoh hasil kreativi-
tas sekaa teruna akan dilom-
bakan. Penilaian lomba ogoh-
ogoh nanti, akan dilakukan
oleh tim juri yang menilai ke
masing-masing kecamatan
sesuai dengan nomor urut
yang telah diundi. "Tim ini
sudah mulai menilai satu
minggu sebelum Pangerupu-
kan," ungkapnya.

Dijelaskan, kriteria penila-

ian yang merupakan hasil
rapat tim adalah ogoh-ogoh
yang berbentuk buta kala,
keutuhan ka.rya, bahan alami
yang rarnah lingkungan. Ting-
ginya minimal 3 meter dan
maksimal 5 meter; dan tidak
bermuatan politik, tidak
porno, dan mengandung un-
sur SARA. "Juga dinilai men-
genai estetika yang meliputi
ekspresi, keindahan, kes-
erasian, dan inovatif. Bagi
pemenang akan diberikan
hadiah uang, juara I sebesar
Rp 20 juta, juara II Rp 15
juta, dan juara III Rp 10 juta,
dipotong pajak," ucap Anom

Jhasma.6gsa _
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Dugaan Korupsi Perdin DPRD Denpasar

Cari BuktiTambahan, Penf idik 0bok-obok Kantor Seku'an

DENPASAR, NusaBali
Tim dari Kejaksaan Negeri

(Kejari) Denpasar melakukan
penggeledahan di gedung Sek-
retariat DPRD Kota Denpasar
di falan Melati, Denpasar pada,
Senin [23l1). Selama tiga jam
penggeledahan, penyidik mem-
bawa puluhan bundel berkas
terkait Perjalanan Dinas IPerdin)
D PRD Kota De npasar 2013 -2014.

Penggeledahan yang dilaku-
kan selama tiga jam mulai pukul
14.30 Wita oleh sekitar 15 pe-
nyidik Pidsus Kejari Denpasar
ini terkaitkasus dugaan korupsi
Perdin DPRD Kota Denpasar
yang sudah mendudukkan Pe-
jabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK), I Gusti Made Patra se-
bagai terdakwa dan mantan
Sekwan DPRD Kota Denpasaq, I
Gusti Rai Suta sebagai tersangka.

Kasi Intel dan Humas Ke-
jari Denpasar, Agpng Kusuma-
yasa mengatakan penggeleda-
han yang dilakukan di gedung
Sekwan DPRD Kota Denpasar
ini dilakukan berdasarkan Su-
rat Perintah penggeledaharr
dari Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) Denpasar dan Surat
Penetapan ijin penggeledahan
dari Pengadilan Negeri [PN)
Denpasar. "Seharusnya penggele-
dahan dilakukan, fumat (20/1)
lalu. Tapi karena takut.banyak
pegawai dan staf Sekwan yang

'tidak masuk karena jelang Hari
Raya Saraswati, penggeledahan

di,lakukan hari ini (kemarin),,,
leras Kusumavasa.

. . Dari penggeledahan yang di-
lakukan selama tiga jam, penyi_
dik membawa puluhan bundel
berkas-berkas Perdin anggota
dewa n 20 13 -20 | 4 v ans dim;;u k-
kan dalam beb-eripa-hus serta
koper besar. Selain itu, penyidik

di Jalan Kartini, Denpasar. "Peng-
geledahan di dua lokasi ini di-
lakukan pukul 09.30 Wita. Tim
penyidik dibagi dua, satu ke Bali
Daksina lainnya ke Sunda Duta,"
tegasnya.

Kasi Pidsus Kejari Denpasa6, Tri
Syahru Wira Kosadha menjelaskan
bahwa penggeledahan dilakukan
untuk melengkapi berkas perkara
dari tersangka, Rai Suta. Meski
terkesan lambat karena sudah
ada terdakwa yang disidangkan,
namun Syahru mengatakan jika
penggeledahan ini untuk men-
cari bukti tambahan tersangka
Rai Suta. Ditanya apakah peng-
geledahan ini juga untuk mencari
bukti untuk penetapan tersangka
baru dalam kasus yang merugikan
negara Rp 2,2 milial langsung
dibantah Syahru. Ia menegaskan
sampai saat ini pihaknya masih
fokus pada tersangka Rai Suta.
"Untuk saat ini kami masih kon-
sentrasi merampungkan berkas
tersangka Rai Suta. Untuk ter-
sangka lain, kita lihat saia nanti,"
tegas Wira Kosadha.

Ditanya kapan berkas ter-
sangka Rai Suta dinyatakan
lengkap atau P-21, Syahru belum
bisa memastikan. "Belum daPat
dipastikan kapan, tetapi akan
diusahakan secepatnya. Setelah
penyitaan barang bukti yang
diperoleh dalam penggeleda-
han ini, penyidik masih harus
memeriksa saksi ahli dan ter-
sangka," pungkas Syahru. @rez

juga menyita mesin printer dan
beberapa barang bukti lainnya
yang dimasukkan dalam mobil
dinas kejaksaan. "Nanti akan
dipilah, yang mana akan dijadikan
barang bukti dan yang mana akan
dikembalikan," beber laksa asal
Marga, Tabanan ini.

Ditambahkan Kusumayasa,

s.ebelum melakukan penggele--
dahan di Gedung Sekwan-D-PRD
Kota Denpasar, penyidik lebih
dulu melakukan pdnggeleda-
han di dua travel yang mllayani
perjalanan dinas anggota de-
wan, yaitu.Bali Daksina Travel
di Pertokoan Grand Sudirman,
Denpasar dan Sunda Duta Travel
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GIANYAR, NusaBali
_ . Sekda Gianyar non akif, Drs
lda Bagus Gaga Adisaputra MSi
a-lias Gus Gaga, akan diperiksa
Tim Pemeriksa Dugaan irelang_
garan Disiplin Sekda bentuka-n
B.upati, Selasa (24/I) pagi ini.
Namun, Sekda Gus'Gigi b"elum
memastikan apakan akan hadir
penuhi panggilan Tim pemer_
iksa atau tidak, karena dirinva
telah ajukan gugatan ke PTUN.

. PemeriksaanSekdaGusGaga
dijadwalkan berlangsung Selaia
pagi ini mulai pukul 09.00, di
Ruangan Wakil Bupati Gianyar.
Sesuai. perintah Bupati Gianyar
AA Gde Agung Bharata, Tim
lgpqyika Dugaan pelanggaran
Disiplin Sekda Gus Gaga di-k-etuai
langsungWabup Made Agus Ma_
hayastra, didampinei Asisten III
Setda Kabupaten Giinyar I Way-
an Sudamia selaku Sekretaris

Bersomhung ke Hol-l S Kolom j Sekda Gianyar non-aktif, Drs lda Bagus Gaga Adisaputra MSi.
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Hari Ini, Sekda Gus Gaga Diperiksa
Tim, dengan anggota Kepala ln-
speldorat Gianyar Made luanda
dan Kepala Bappeda Gianvar I
Gede Widarma Suharta. 

-

Pemeriksaan ini sesuai den-
gan PP Nomor 53 Tahun 2010
tentang Displin pNS, karena
Sekda cus Caga diduga melaku-
kan sejumlah pelanggaran. Aki-
batnya, Bupati Agung Bharata
memberhentikan sementara
Gus Gaga dari .iabatan Sekda
Gianyar melalui 5K Bupati No-
mor: A27.2 / L728/BKD'tertans-
gal B Desember 2016. -

Wabup.Agus M a hayastra
membenarl(an rencana pemer_
iksaan Sekda Gus Gasa oleh
tim yang dipimpinny"l S"lrr"
pa€i ini. Menurut Mahayastra,
selain sesuai amanah PP No 53
Tahun 2010 tentang Disiplin
PNS, pemerikaan iniluga uituk
nleniawab dugaan sejumlah
pelanggaran Sekda Gus Gaga
hingga dibebastugaskan oleh
Bupati.

"Kami berharap Sekda non
aktif bisa memenuh i pemanp-
gilan untuk diperiksa, karena
bagaimana pun langkah ini
sesuai PP 53/2010," jelas Ma-
hayastra saat d ikonfirmas i
NusaBali per telepon, Senin
(23/f) ma lam. Mahayastra
yang notabene Ketua DpC
PDIP Cianyar meneqaskan,
iika Sekda Cus Gaga tidak ha-
dir penuhi panggilan untuk di-
periksa hari ini, maka pihaknya
akan memanggil ulang yang
oersangkutan.

- Sementara itu, Sekda Gus
Gaga mengaku belum bisa me-

mastikan kehadirannya untuk
agenda pemeriksaan hari ini.
Hanya saja, kata Cus Gaga, dirin-
ya akan tetap nqantor seDerti
biasa.. Cus Gigahengungkap-
xan. dlnnya enggan djperjksa
oteh anggota Tim pemeriksa
yang terdir i dari orang-orans
bawahan Sekda. Gus Gasa lel
bih memilih diperiksa-oleh
Kemendagri atau Cubernur Bali
didampingi oleh Ombudsman
Repubiik Indonesia IORI] per-
wakilan Bali.

"Dasarnya apa, masak staf
yang memeriksa saya? Kalau
diperiksa oleh ORI itau lem-
baga independen, itu baru fair.
Apakah saya hadir atau tidalq
tergantung besok [hari ini)," tan-
das birokrat asal Griva Kawan.
Kota Gianyar ini saai dikonfir-
masi NusaBali terpisah, Senin
Kemann.

Gus Gaga menyebutkan, ke-
marin dia masih mengkonsulta-
sikan pemang8ilan obh Tim
Pemeriksa tersebut dengan pe-
nasrhat hukumnya. Konsultasi
ini dilakukan, kaiena Gus Gasa
telah mengajukan gugutan k-e
Pengadilan Tata Usahi Neqara
IPTUN) unruk menguji SK Bu-
patr tentang pemberhentian
sementara dirinya selaku Sekda
uranyar.

Gus Gaga sendiri sebelum-
nya diberhentikan dari iabatan
Sekda Gianyar berdasarkan SK
Bupati Nomor: a2t.2 / n 2A /
BKD tertanggal 8 Desem ber
2016. Pasca diberhentikan,
Sekda Gus Gaga pun ajukan
gugatan ke Penqadilan Tata
Usaha Negara (PTUN). cugatan
tersebut didaftarkan Sekda Gus

Gaga melaluitim kuasa hukum-
nya berjumlah 8 oranq vans
dikoordinasikan Dr Nvoman SuI
jana SH MH ke PTUNbenpasar.
jumat (6/U paei.

Ada 6 poi n dituangkan dalam
polok perkara gugata n sete.
bal 16 ialaman yang diaiukan
)eKoa Uus t aga ke pTUN Den-
pasar. Pertama, mengabulkan
gugaran penggugat fsekda cus
gaga] untuk seluruh nya. Keduo,
menyatakan batal atau tidak sa-
hnya SK Bupati Cianvar Nomor
821,.2 / 17 28 /BKD tertanesal 8
Desember 2016 tentang pdirbe-
Dasan sementara Dr lda Bagus
Caga Adi Saputra dari iaba-tan
Sekda Gianyar.

Ket&lo, memerintahkan ke-
pada tergugat untuk menerbit-
Kan keputusan pencabutan SK
Tergugat Nomor 82 1.2/1228/
BKD tertanggal I Deiembei
2016 tentana pembebasan se-
mentara Dr lda Bagus Gaza
Adi Saputra dari jabatan Sekia
Giany ar Keempat, memerin-
tahl(an tergugat untuk mereha_
bilitasi nama baik penggugatdi
tlngkungan Pemkab Cianyardan
masyarakat Cianvar,

l(elimo, mengh ukurn lgrgu-
gat untuk membayar ganti rusi
sebesar Rp 50 juta secara tunii
paiing lambat 8 hari setelah pu-
tusan ini berkekuatan hukirm
tetap. Poin keenom, menghu-
t(um tergugat untuk membayar
braya perkara menurut hukum,
Menurut Nyoman Suiana, gu-
gatan ke PTUN diajukan untuk
merespons balik asumsi yang
selama ini berkembang b;hw;
Sekda Gus Gaga melakukan
pelanggaran hukum. -ir e,lsa


