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Kuc Dana
uncuI Cerita

Bernilai Miliaran, s\Cairnya Bertahap
DENPASAR - Meski kasusnya di

Polda Bali terkesan masih tadk ulur
terkait kejelasan statusnya sebagai
tersangka, namun penelusuran
Jawa Pos Radrrr Bali menuniukkan
adanya dugaan aliran dana kepada
Ketua DPRD Badun& Ketut Parwa-
ta. Dari keterangan sumber pejabat
Badung, juga dari sumber pihak
kondotel dan sumber pihak polisi,
menyebut adalya dugaan kucuran
dana miliaran rupiah I

> Baca Muncul... Hal 31

r Penyebab Dugaan Suap
: Karena sulit menriabar-

ada laporan ke polda
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TidakBenar
r TUICUL..
. Sambungan dari hal 21
Ili khusus untuk meloloskan

perizinan. Masing_masing sum_

?:r.kepaga koran ini meminra
ouahasiaLan idendtasnva.

Sumber koran ini menvebut
nama kondotel rbrsebur aialah
Avani Horel & Resort. Lokasirva
di lalan Bypass llgurah nii,
llmbaran, Kelurahan Iimbaran
(bukan di MLrmbul seperri ber
ita sebelurnnya).

Kenapa pusing soal izin?
"Kondoiel berju;lah s90 ka_
max jni kesulitan mendapatkan
izindari P€mkab Badung sejak
awal pembangunan 2Ot3:' pa-
par sumber tersebuf.

Dijelaskan, pemberian uans
dilakukan benahap seiak 201;
Ialu, sec.ua bertahap. Saat itu
Putu Parwata masih jadi ar.g;otu
oewan, belum meniabat ketua.

Meski masih jadi anggota de_
wan, Parwata dikenal memi_
liki kedekatan dengan banvak
pemilik horel. tni karena dia iuea
bergeral<daJam bisnis seru ja--

Merasa percaya dengan par-

wata, pihak kondotei melalui
orrektur perusahaan berinisial
Lr{ bertemu dengan parwata
untuk membicarakan pengunl_
san perizinan. pembahisariawal
perusahaan berencana mencari
utrlpnnsip kondorel. MelaluiCR
perusahaan mulai mengucu*an
uang secara bertahap kepada
FaIWata. Awalnya Parwata sem_
pat minta Rp I miliar. Namun,
rzrn yang diminta rak kuniune
keluar. "Penyerahan rungnyi
reom dari empat kali. parwara
sendiri pemah datang ke kantor
kondorel," imbuh_zumber ini.

, Selanjumya peltsahaan kem_
oatr mengeluarkan uang be_
berapa.kali hingga roral R"p :,:
mluar. Uang Rp 3,3 miliar iru
untuk mengurus izin prinsiD
kondotel,' jelas srrmbei koran
lnt yang memjnta namanva
dirahasiakan. Menurut sumber,
rarwata menyatakan kesia_
pannya membantu, Saat itu
Parwata menjanjikan akan
membantu mencarikan izin
prinsip yang diperlukan, den_
8an syarat harus disediakan
It3,!4t"c.

a ltu

.Duarahun berselan& izin prin_
slpj,"ng dijaniikan parwara kelu_
a-r.,)ampat saa t hi kondotel baru
senatas memiliki izin prinsip
sala. senlentam izin mendirikan
Dangunan (IMB) belum punF.
rlamun masalah m u ncul

pada akhir 2016 lalu setelah
aoa tap(,ran ke Ditreskrimsus
Potda. Bali, cerita beru bah.
beJumlah petinggi perusahaan
kondotel diperiksa. Tak terke_
crrali direkturnya juga.

uaram pemeriksaan p ihak
perusahaan mengakui adanva
aliran dana h ingga Rp 3,3 miti;
kepada Parwata unnrk pengu
rusan izinprinsip rersebut. ,;CR

sendjri saar ini sudah diieblo_
skan ke Lapas Kerobokan kare_
na terlibat kasus cek kosong,"
papar sumber koran ini.

Nah, uang Rp 3,3 miliar vans
diserahkan CR kepada parwari
rnrran dil,ermasalaikan. Infor_
masinya, parwata bisa dike-
nakan sejumlah delik pidana.
Mulai datirnenerima suap atau
gratifikasi, hingga penyilah-
gunaan wewenang.,,Sekarang
rinBBal leberanian penyidii

: )unat . rruEdisi

Hal

em

.--".....-
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mengusut. Karena semua bukti
pemberian uang dan lainnva
sudah diserahkan ke penyidii,,'
tukas sumber koran ini-
_ 

Dari pihak penyidik sendiri
kemarin telkesan menghindar
saat ditanya tentang perkem_
bangan, "Langsung saia sama
Pak Dir (Dirreskimsui poldn
Bali, Kombes Pol Kenedy). Biar
kita iangan sa]ah," beberanggo-
ta penyidik Reserse Kriminal
Khusus kemarin.

Hanya ada sedikit keterangan.
Yakni adanya pengakuan sudah
memeriksa belasan saksi ter,

__-l
wartawan 6rkait penetapan
tersangka bigi parwata. ..Wahtersangka blgi parwata.
kalau ttu.sa-ya tidak berani
omong," paparnya.

Par$.ata Membantah Keras
SAAT dikonfirmasi pada Se-

lasa malam lalu (31/t), par-
wata memhntah keras semua
tudingan dari pihak kondo-
tel Avani Hotel & Resort itu.
Dengan tegas dia menyatakan
bahwa semua yang ditujukan
kepadanya itu tidak benar.

masuk pihak kondotel. 'Agenda
pemeriksaan lanjutan terhadap
Parwata pasti ada. Tapi kami
belum iadwa.lkan. Masih dalami
keterangan pihak kondotel," kata
sumber ini dad pihak penyidik

Berdasarkan informasi yang
didapat, lanjutnya, ternyata
Polda Bali bukan mendapat-
kan surat kaleng. Melainkan
ada pengaduan via telepon.
"Infonya via telepon. Biarlebih
jelas coba konfirmasi ke Pak Dir
saja biar jangan salah," turnya
sembari mengelak pertanyaan

"Saya tidak ada menangani
izin. Saya ridak menangani izin
kondotel iru. Dan saya tidakada

"prenerima 
uang " jawab parwata

saat dikonfirmasi via telepon.
Kerua DPRD Badung ini

menud ing, semrm data vang
disodorlan iru adalah palsul
Mulai da namanyapalsu, tan-
da tangannya luga palsu.

"Jadi itu semua data palsu,
kuitansi palsu, namasaya palsu,
tanda tangan sayapalsudan itu
dulu sempat dimasukkan surat

uang pengurusan

dana itu tidak benar.
Semua ditujukan kepada saya
itu tidak benaf " tandasnya.
(tim radar balt)

Edisi


