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untuk Kantor Keiari di Mengwr
Wayan Puja menambah-

Badung Siapkan Rp Bt Miliar

kan, penghibahan tanah dan
gedung ini harus ada persetu-

lyr T. 
0 P_n? Badung. Semenrara

Kaors pekerjaan Umum dan
rerunra.lran Rakyat (pUpRJ
Badung Ida Bagus Suryi Suam_
tra rnengakui bahwa penrban-
gunan kantor Kejqri' Badung
aKan mellggunakan sebagian
lalran Terminal Mengwi.

Su rya Sua m ba me-nyataka nsaat ini rnasih nlenlgodo.k
ran can,ga n gedung ya ng.nanti
aKan dlbangun. Mulai dari
oraya^lrin.gga desain bangu_
uan. Pi,haknya juga nrengil^<u
narus ber.korrsultasi dengan
Tim Pengawal dan pengaman
remerintahan dan peirban_

F_u"?.n 
Daerah ITp4D] yang

reaOlng sectol._nya Kejarii
uen pasar.

, Abapun terkait dengan ren-
der pih.aknya menafuetkan
pada Februari ini. ,,Untirk 

ten_
der target kami bulan Febru_
ari ini. Baru rencana ini ya,,,
jelasnya. Disinggung mengenal
anggaran, pejabat asal Tabanan
ini. menyebut sekitar Rp 31
miliar. Sumber dana ber:asal
dari APBD Baduns.

^ 
Bangunan gei'ung Kejari

ba.oung yang sedang di ranca ng
ini nanti akan nremiliki tigi
lantai. Lengkap dengan rumih
ornas ka;ari dan pejabat seting_
kat kepala seksi fkasi].
_ Sekadar meirgingatkan,
Bupati Badung I Nyorian Giri
Prasta telah melaliukan pen-
injauan ke lokasi. Bupati did-
ampingi Wabup Ketut Suiasa
dan Sekd,a.Bad ung Kompyang
K )wandlka, meniniau ber_
sama pihak Kepala Biro per_
encanaan Kejaksaan Agung Ri
Amir Yanto, didarnpingl Kalati
Bali Adul Muni, dan.- Kaiari
Denpasar Erna Noornrawati
Widodo Putri pada Agustus
20L6 lalu. 6 asa
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BUPATT Badung Nyoman Giri prasta (kanan) didampingi Wabro *,r13?XJJrti,?6!
11j]j111 _q:1:.?!9" Kompvang R Swandika (dua"dari kanan) saat meninji'u
roKasr yang akan dtbangun kantor Kejari Badung, AgustLls 20.16 lalu.
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MANGUPURA, NusaBali
Pemerintah Kabupaten

Badung tengah menggeber
rencana pembangunan kan-
tor Kejaksaan Negeri IKeiariJ
Badung. Seperti r.incaiu awai
kantor kejari yang akan diban-
gun mandiri oleh Pemkab
Badung ini berlokasi di ka-
wasan Terminal Mengwi. Un-
tuk biaya, pemkab menyiapkan
anggaran sebesar Rp 31 miliar.

"Pembangunan I<antor
Kejari Badung sudah pasti
menggunal<an sebagian lahan
Terntinal Mengwi. Sekarang
semua masih berproses," tu-
tur Kepala Bagian Perlengka-
pan dan Perawatan pen.rkab
Badung I Wayan Puja, Selasa
(3r /t).
, Menurutnya, Bupati I NJr-

oman Giri Prasta sr_rdah rne-
mastikan akan memberikan

hibah tanah dan gedung un-
tuk kejari di Badung. Luas
laharrrrya sekitar t hiktare.
Selaiu untuk kantor Keiari
Badung, Tenninal Mengwi se-
luas L f h ektare itu iuei akan
dibagi lagl menjadi Iempat
pengujian kendaraan ber-
motor menggantikan tempat
pengujian yang selama ini ada
di wilayah Denpasar. "Termi-
nal kon total luasnya sekitar
11 hel<tare. Kalau tidak salah
nanti diambil untuk kantor
kejari t hektare, dan tempar
pengujian 5 hektare," ung-
kapnya.
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Polda Bali Klarifikasi
KetuaDPRD Badung
Belum Iadi Tersangka

Polcla Bali
SAi{8ttt9i,,/ t)ARl t|AtAill}'/ I

justitia agar sah demi hukum.
terkait kasus putu pa rwata.
''Ada f4 saksi yang diperiksa.
ApJ btta pemeriksaan saksi
selesai, kemungkinan besar
statusnya dinaikkan men_
ladi tersangka,', uiar AKBp
Il:nF.V di Denpasar, setasa
lr!/\1.

Sedangkan Kasubdit lV
Tipikor Polda Bati, AKBp
Wedana f ati, menyatakan
penyidik sudah men inska t_
kan status perkara dugaan
luar beti perizinan kondotel
ini dari penyelidikan men,
iadi penyidikan. Menurur
Wedana Jati, penyidik sudah
memiliki 2 alat bukti untuk
menaikkan status perkara
ini. Namun, sampai saat ini
status Parwata disebutkan
masih sebagai saksr.,'Be-
tum ltersangka) dan masih
saksi," papar Wedana Jati
saat dihubungi NusaBali
terpisah, Selasa kemarin.

Wedana Jati menambah_
kan, penyidik masih mem-
butuhkan bukti penguat dari
Keterangan saksi dan ahli
yang dirumuskan dalam selar
pe-rkara. Hal ini dilakukai un_
tuk mengantisipasi permoho_
nan, gugatan pra-preradilan,
apabtta dalam perkara ini ada
penerapan tersangka.

"Tunggu hasil gilar
perkara dulu untuk menentu_
kan statusnya. Kemungkinan
akhrr bulan Februari 2017 ini
dilaksanakan gelar perkara
untuk penetapan tersans_
ka," tandas Wedana lati.iranp
ketika dihubungi per telepon"
kemarin mengaku sedang be_
raoa dt lakarta.

Sebelumnya, Senin [30/1].
Dir Reskrimsus polda Bali,
Kombes Kenedy, mengatakan
Putu Parwata sudah iadi ter-

sangka kasus dugaan jual beli
penztnan kondotel. Sebelum
menetapkan parwata sebasai
tersangka, penyidik telah "
metakukan penyelidikan
kasus iniselama 3 bulan.
"Sekarang Iparwata) sudah
r,esmi ladr tersangka',', unqkap
xombes Kenedy di Mapol{a 

-

Bat', Jalan WR Supratman
uenpasar.

Kombes Kenedy menve_
butkan, dalam kasus vane
terjadi tahun ZOrc rii, pir_
wata diduga meminta seium_
lah uang kepada salah salu
pengusaha kondotel untuk
memuluska n perizinannva di
wilayah Kuta Selatan. Nimun.
setelah uang diterima, izin
yang di,anjikan Dolitisi pDtp
ini ridak kuniuni keluar.
.. Akibatnya, kata Kombes
neneoy, pengusaha kon_
dotel tersebut merugi dan
aKh lrnya melaporkan kasus
ini ke Polda Bali..'Sekarane
masih dilakukan pen-
dataman terkait kasus ini.,,
papar Kombes Kenedy yang
betum mau menyebut angk;
Kerugtan dala m dugaan
penyalahgunaan wewenanP
terkait jual beli perizinan -
xondotel ini.

Informasi yang dihim_
pun NusaBali, ka;us vane
menierat Parwata ini teri"adi
tahun 2014 lalu. Saat iru'
sebuah perusahaan properti
axan-membangun kondotel
dl wilayah Xuta Selatan.
Badu ng. Direkur perusahaan
berinisial CR lalu bertemu
dengan Parwata yang saat itu
masrh meniadi anggota DpRD
baoung.

Pertemuan tersebut mem_
bahas keinginan perusahaan
yang berencana mencari izin
prinsip untuk pembangu nan
kondotel. Parwata senairi
menyatakan kesiapannya

Ketua DPRD

DENPASAR, NusaBali
Kabid Humas Polda.

Bali, AKBP Hengky Wi-t
diaia, mengklarifikasi
terkait status Ketua
DPRD Badung 2015-
2019, I Putu Parwata,
yang sebelumnya dise-
but sudah meniadi ter-
sangka kasus dugaan '
penyalangqnaan we-
wenang dalam pengu-
rusan izin kondotel di

membantu. "Saat itu, parwata
menianiikan akan membantu
mencarikan.ijin prinsip yang
otpenukan,' uiar sumber di
lapangan, Selasa kemarin.

- 
Dalam pengurusan izin,

pihak perusahaan melalui CR
memberikan uang keoada
Parwata. Total ua-ne vane
diduga diberikan uni:rt iren-
gurus rzln prinsip tersebut
mencapai Rp 3,3 miliar. .,Jadi,

or awat sempat minta RD 1
miliar. Lalu saat pengurusan
ntngga selesai sempat minta
uang beberapa kali,,, imbuh
sumber tersebut, Selasa
Kemartn.

, Izin prinsip yang dijanji_
r<an Harwata akhirnya selesai.
Namun, masalah m uncul
akhir 2016 lalu setelah ada
surat kaleng yang masuk ke
meja Dit Reskrimsus polda
Bali yangmengungkap ad-
anya Juat beli izin tersebut.
Beberapa pejabat perusahaan
properti itu Ialu dipanqsil oe_
nyidik Dit Reskrimiusl"otda
Bali untuk dimintai ketera_
ngan terkait duBaan iual beli
per ztnan.

. . Pemeriksaan luga di.
lakukan penyidik terhaddp
mantan direktur ber inisial
CR. "Jadr, pihak perusahaan
ini tidak tahu mrsalah dan
tiba-tiba.diperiksa. Termasuk
LK yang ktni berada di Lp
Kerobokan IKecamatan Kuta
Utara, Badung) karena kena
Kasus penipuan cek kosong,,'
Katanya.

Sementara itu, putu
Parwata masih enggan
Derkomentar terkait kasus
yang menimpanya. "Sava
tidak mau berkomentai
dulu," ujar Parwata vans iuea
sekretaris DPc PDtP Baa;n;
2015'2020 saat dihubunsi
NusaBali per telepon, Selisa
kemarin. .",!lr rez,asa

wilayah Kuta Selatan.
AKBP Hengky me-
nyatakan status putu
Parwata belum resmi
jaditersangka.

Menurut AKBp
Hengky, penyidik
Subdit lV Tipikor polda
Bali saat ini masih me-
lakukan pemeriksaan
saksi-saksi secara pro

Eenanhung ke ttolJ 5 Kohn 5
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