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Telusuri Dugaan SP Fiktif

Kejarr Datangi Kantor esa Pohsanten
\

Negara (Bali Post) -
Kejaksaan Neger'; (Ke-

jari) Jembrana, Juma. (3/2)
kemarin mendatangi l. rintor
Desa Pohsanten. ke, ,rma-
tan Mendovo, Jemb lana.
Kedatangan fim Kejr, r ini
dengan maksud melal.lkan
penelusuran terkait ..dan-
ya informasr dugaan tr urat
Pera"tanggu ngja waha n SpJ)
nxrl l

Trm hejarr dipirnprr Kasi
I ntel Ario Dewanto. l,eda-
tangan mercka ini dit,, .ima
Pj. Perbekel Pohsanterr l)utu
,Ar,v. a Astika. Dari info; rnasi
yang dihimpun. tim I. r:jari
tnr menelusuri adanya Jug_

aan SPJ fiktil salah satunya
terkait anggaran tirtaya-
tra.

"Awalnyh masalah tir- .

tayatra suda h dipa njer
sebesar Rp T luta pada ang-
garan 2016. Tapi setelah
tutup tahun diminta laei.
Menurut pihak desa tidik
ada uang dan akan carikan
dana tahun depan. Pa.lahal
SPJ sudah keLar. Jadr. ada
indikasi dana digunakan ok-
num per.angkat desa secara
pribadi.' kata seurang tukoh
uesa fohsanten ya ng minta
namanya tidak disebutkan
di media.

Demikian juga, SpJ tiga

ula terkait gaji
tiga orangjuga di

mereka su-
urkan diri ham-

pir empat bulan lalu. '.{ilrr
dugaan yak kebocoran di
desa. Info berkembang

desa." tandaslrya.
Sementara itu. Kasi Intel

Kejari Jembrana Ario Dew-
anto saat dikonfirmasi mem-
benarkan pihaknya datang
ke kantor desa. Pihaknya
masih melakukan pengum-
pulan data. "Ada i;formasi
ke anggota kami sehingga
kami kumpulkan data duiu."
uc:tpnyal.

- Di sisr larn. P;. Perbekel
Puhsa nten Put u Arva Astrka
belum nemberikan keteran-
gan tel'kait persoalan ini.
Ketika dihubungi via telepon.

lebih
dan

.rhan juta. Agai
erlu diungkap
i. Kami hanya namun ponselnya tidak a*tirngin ada pembenahan di (kmb)

Edisi :

Hal :

2,Jl1t ,1 {16 >ot-1.

1

orang
tutup
staf su
empat b
"Berarti
nya jadi s
tidak ada,

Begitu
BPD untu
SPJ-kan.
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LahanNusa
Dua Circle
Pansus Aset DpRD Bali

ryry
rllengapa harus jelas?
Karena dengan kejela-

san status awal aset
akan berimplikasipada
pelaporan anggaran,
pertanggungjanaban,

aeaiuga_lgrqla.'
TYAYAN GUT{AWAN

Ketua paosus AGot DPRD Bali

aset pemprov harus dikembalikan
terlebih dahulu ke indukse;;;;_
nya. Artinya? Kata dia, status aw;l
aset harus jelas w

Temukan ZTT Cataian
DENPASAR - Kisruh perizinan

atas rencana proyek pemban_
gunan Avani Hotel & Resort di
kompleks Nusa Dua Circle, Ialan
Bypass Ngurah Rai, Iim baran, Kuia
::r_ulu", .Budt1-g terus berlanj ut.pansus Aset DpRD Bali kepida
Iawa pos Radar Bati kemarin
(4/21 mendorong untuk mengecek
stotrrs nynl lahan tersebui S"-
Dagaimana diberitakan, di atas
tahan pemprov Bali seluas 3,23
neKtare tersebut akan dibangun
Avani Hotel & Resort yang m"n"Ilu.,
anggaran kuranglebih Rp 2 triliun.
_.Ketua Pansus Aset DpRD Bati
W.."y.un Gunawan men gatakan,
pihaknya meminta agar persoalan , Baca Cek... Hal 27

. n.'tvrr\I1u.r +€bx17
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ffi :"#il'dfff"'i:fiflXT,.ffi
dengan kejelasan stitus awal aset zo r-zi"r?*g"R"uuusi pemakaian
ai<an;.b.enmRlikasi pada pelapo_ Kekayaan OLrafl Dalam penen_raryaflggar. an, !!ftanss-qgja1,a_ tuanlangka *uttu p"*arir*d
1111,_dT iiC" fnerja, Jadi katau asetaaniolanya, kataKeilaDpD rrrd,r(r r drdu asertru rruuK pemprov partaicolkarKabupatenBangliini,
ya kembalikan dulu ke. induk lemprovnalihamsrerapmengacu
semangnya. Karena aset itu kan padappNomorOTahunZOOOiner-
menghasilkani'kata Gunawan. mendagri Nomor rT rhhun 2007
. 
Denganmengembalikanterlebih aanpe.ialgomor 10llehun2007.

l"l"li ke pemprov Bal-i, Kerua ,,Set ingla Jengan dasar arauFraksi Partai Golkar DpRD Bali ini peaomaiinuanitupemanfaatan

,!,enenSatkan.agar 
jangan penge- iahan dapat dilakuian metatuilolaanasetdisalahgunakandTb: u-put polu yaitu sewa, pirrj*

Tnbu:rylu.k"rygianpemerinah pakai, kerya iama pemantaatan
dan pihak lain. Dijetaskan,.dalam ian bangup guna serah/bangun
flg"]?]11n dan pengoptimalan serarr gu.ia.'u'nn*polu re*u, fiu_-pemaruaatan aset, pihaloyia terus kanismenya cukup dengan suratmendorong agar pemprov Bali permohonan, langka w;tu fma
senantiasa menaati aturan dan iahun dan aapatiiperpanlany
berpijakpadaan'anhulqurr Dasar, jelasnya. semintara untuk pola
hukum tersebut, kata Gunawan, pinjam putui, Juput a;i;t-"#
antaralainPPNomor6Thhtm2006 i-ti* tup""ti"g* penyelengga_
tentang Pengelolaan Barang Milik raan pemerintul aj"*i, J";?;
Negara/Daerah dan permendagri ;angkawakuduatahund;;;Fi
Nomor lTIlfiun20O7tenangpi_ dipimaniane.

$glgtetotsfenSaohanBarang S"A*gui,-tt*polakerjasa_MiltkDaerah(BMD). ma dilakukan melalui "Uiooty
Selain itu, Perda provinsi Bali contest,, untuk penenruan yang

Nomor 2 Tinhun lgg2 tentang pe- paling -"-"nr,hi ,yu."t. 'Ou.i
makaianTLlnahlangdilcrasai oleh pola lerjasama ini, pemprov
Pemprov Bali dan perda Nomor bafimendapat kontribusi ietap
10'Iahun 2007 tentllq pJnC€lo- danbagrfraiit.langawaautei,

jasama pemanfaatan selama 30
rahun dan dapar diperpanjang,,,
imbuhnya. pola bingun serih
guna atau bangun guna serah
juga dilakukan melalui ,'beautv

co,ntest', denganjangka waktu 3it
tahun serta dapat diperpanjang
ataskesepakatanparipihak. "

Dalam pola ini, selaln mem-
peroleh konnibusi, pemprov Bali
juga berhak atas bangunan yang
ada di atasnya. ,iladi, 

dengan pel
doman itu polapemanfaa6n aset
memang bervariasi. Agar dalam
pemanfaatan juga tidak ada ter_
jadi dislciminasi/, ielasnva. Lalu
bagaimana dengan kisnrh mega
poyek yang disebut_disebut dibi_
ngun di atas aset pemprov dan
rencanaqra didesain sebagai hotel,
kondotef grand ballroom, dan ako_
modasi pariwisatalain di Jimbaran?

Ditanya demikian, Gunawan
menyataka_n belum mengetahui

secara detail. Hanya saj4 dengan
mengacu dari hasil catatan pansus
aset sebelurnnla, ada 277 catatan
yangdirekomendasi dan menurut-
nya belum ditindaklanjuti. ,,Se-

mestinla itu ydng ditindaklanjuti.
Saya tidak tahu apakah (lahan yang
dibangun Avani Hotel & Resort)
itu masuk di dalamrya atau tidak
Semestinya ditindaklanjuti agar
ddak kedaluwarsa karena sudah
sangat lama," teranglya

Termasuk saat ditanya apakah
Pals.us akan memanlgit pitaL
terftait atas kasus ini, menurut Gu-
elgrt pihal.rrya mengaku akan
pelajari dan cek dulu. St-ementara
itq sikapplin-plan polda Baliyang
menangani kasus iual beli izin
kondotel yang diduga meliba*a11
Ketlra DPRD Badungpuru parwa-
ta ditaLngapi Badan Kehormatan
(BK) DPRD Badung. Kerua BK
DPRD Badung Nyoman Sentana
mengaku masih wait arul see atas
kasus tersebut. BK menurutnva
belum bisa melakukan pem-g_
gilan terhadap parwata.
Ini_takterlepas dari sikap plin-

plan Polda Bali yangsudah sempat
mengaku menetapkan parwata se-
bagai tersangka, namun belakan_
gan diralat, dan ditegaskan starus
Parwata masih sebaias saksi. BK
DPRD Badung akan melak*an
pemanggiian, meminta penjela_
san Parwata apabila polda Bali
sudah secara resmi menetapkan
P.gwatg sebagai tersangka yang
dibuldkan dengan turai pe.,etu_
pan tersangka. "Kewenangan BK
itu adalah pelanggaran etik bukan
pelanggaran pidana. Kami masih
menunggu keputusan final. Kalau
nanti tersangka, bisa BK rapat me_
minta klarifikasii' tegas Sentana

Di lain sisi, Kabidhumas polda
BaIiAIGP Hengky\Mdjaya menga-

takan, belum adaagenda pemang-
gilan uJang terhadap terlapor prrru
Parwata. Penyiclik, menurutnya,
masih memperda,lampemeriksaan
terhadap para si rlcsi. Bagaimana

dengangelarperkara?

- 'lGelar perkara selalu kita laku_

5a1 ugai memeriksa saksi. Iadi,
jadwalnya bisa kapan saja. Tidak
tergantung dengan satu orangi,

kata AI(Bp Hengky. apakah ada
petuniuk jaksa pasca terbitnya
SPDP dari Kejati Bali? ,,Belum 

ada
Tunggu saja perkembangannyal,
pungkasnya. (tim radar bali)'

B_{!P RD B a dun g Tung_gr Kep a s ti an S t a tu s p 
a rwat a

laan BMD. Aturan lainnya adalah
Pergub Bali Nomor 30 Tahun 2012
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Jembatan Kuning; Empat Bulan pfsca Ambruk

Tersambu ng, Pemkab Irjgin Kelola Sendiri
Harapan n asyarakat Nusa

Penida- Nr saLembongan
memilikijt nbatanpenye-
berangan :aru pengganti

Iernbat urKuningyang
ambruk I6Oktober2016

lalu taklarr ra lagi akan ter-
wujud. feml atan pengganti

sudah tr:rsambungdan
I iap digunakan.

re@@
M.BArIR,Nrua penida

PASCA |errr atan Kuning am-
bruk 16 Okto er tahun lalu dan
menewaskan korbanjiwa,Balai
Pelaksana Jal r NasionalWayah

TERSAIVIBI I{G Jembffi n l(nirg
Fenklal{usa Lembongan bertrara

VIII Kementerian )ekerjaan
Umum dan peruma an Raicyat,
Iangsung bergeraL Menggu_
nakan dana darurat l. r 9,4 m'iiar,
Balai Pelaksana Jala r Nasionai

Iillvlh ltl membar sun utang
Jembatan legendaris rngmemi_
rrxr akonim lembata Cinta itu.

- 
Iemb,alllmulai dibr rgun ulang

tanggal6Novemberd nganmen_
datangkanmateriald. iSurabay4
Iawa Timur. Sesuairer lan4 pem_
bangunan jembatan ielar ikhir
tahun 2016 lalu. Narr rn, karena.
cuaca buruk yang renerjang
perairan Bali memb at penger-
jaan jembatan terha rbit. O1n,
kini.setelah empat l. dan pasca
musibah, bentuk fisi iem-batan
sudahterlihatseperti ediakala r

> Baca My il... Hat27

r MULAI

dan panjang sekitar 140 meter.

Sambungan dari hal 2

rruhi bcambung. Il'faryn Nrsa
segera ttlsa dipakai untrk aktivitas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Klungkung
I Gusti Nyoman Supartana mengakui penger-
jaan Jembatan Cinta beberapa kali'molor dari
target. "Untmgnla sekarangzudah sesraiplqg-
ress; lebih bagus dari sebelumnyal'ujar Supar-
tana. Kedua sisi jembatan sudahtersambung
tetapi lantai jembatan masihbelum semuilryra
terpasang. Iadi, belum bisa digrurakan

Menurut Supartana, berdasar penjelasan
Balai Pelaksana Ialan Nasional Wilayah III, jem-
batan pengganti dibikin lebih kokoh. Material
jembatan menggunakan baja. Demikian jrrga
lantai jembatan. Ttrjuannya agarlebih kuat dan
tahan dari guncangan saat dilalui pengguna
jembatan. "Harapan kami, jembatan lebih kuat
dan bertahan lamaj' tandasnya.

Terkait status hak milik aset, agar tidak
"menggantung" seperti Jembatan Kuning
sebelumnya, Pemkab Klungkung siap

Wargakedua pulau berharap Jembatan Kltniql
segera selesai dikeriakan unnrk mempermudah
warga kedua pulau berakivitas. Karena seiak
jembatan ambrulc warga harus menggunakap
perahu untuk menyeberang. Termasuk pelaj{
kedua pr:lau yang harus menyeberang dengafi
perahu unnrk pergi dan pulangsekolah. 

i

gung jawab Balai lalan, jadikalau ada

:':5T l:l1i f"l^an 
yangtr ertanggun g ja

memperbaiki. setelah"itu Ua.iiisi iir
ilLl lg* sepenuhnya milik pemerin
daerah," qaparnya. Menurut informasi,
sudah selesai dan siap untuk digunai
jembatan akan di- tainrnhg,"iiiii
lebih dulu diupacarai secara Hindu.

Edisi

Hal

"Sudah tersambung tapi belum bisa
kaii ujar Ketut Suriant4 warga Nusa
bongan, kepad a Jawa Pos Radnr B alil
(a/2). Sejumlah pekerja masih mel
finishingjembatanlang dibuatlebih lebar
jembatan sebelumnya. fembatan dengan
wama hrning unttrk mempertahankan
pariwisata ini dibuat dengan lebar 1,6

menerima, mengelola, sekaligus merar
,embatan tersebut. Karena semestin
Iembatan Kuning menjadi ar"t p"-u.i.rr
kabupaten. u"-i- rt"rt, Gp"ffifi;;
itu baru bisa diserahkan seielah 6 tah
dari selesainya proses pembangunan.

Arurannya selama 6 tahun masih ti

Tetapr, sePelum lnt"tnching maqwakat

T:iqTry jika memang suadrr Uyar
digunakan. "Sgbelum aipuiui, -,*ffiOiupacarai kecil dulu,', pungkasnla. ('*/rx
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Sebelah Terminal jaksaan

Mengwi, Dilen$api
Parkir Bawah Tanah

DENPASAR - Rencana pem_
bangunan gedung Kejak-saan

{egeri (Kejari) dan penga_
dilan Negeri (pN) Kabupaten
Badung .terus dimatangkan.
Salah satunya terkait angga-
ran pembangunan. Informasi
yang dikumpulkan koran ini,
anggaran untuk pembangunan
gedung Kejari dan elV nadung
diperkirakan mencapai Rp 3l
miliar. 'Anggaran Rp 3t miliar
ini diambilkan dari ApBD Ba-
9-ung. Tahun 20lZ ini gedung
Kejari Badung sudah bi; diba-
ngun," ungkap Ketua Komisi
III DPRD Badung, I Nyoman
Satria, kemarin (a/D. pemkab
Badung menyiapkan lahan
seluas 1,5 hektare di sebalah
Terminal Mengwi. Menurut Sa_
tria, lahan 1,5 hektare tersebut
sudah siap dibangun.

Anggaran besar mencapai Rp
3l miliar itu karena geduag ke_

Sementara
oman Giri
lru
Giri
menyiap
mengkaji

Politisi PDlperjuangan itu me-
nolak sengafu memisahkan diri

Badung Ny-
rasta belum lama

KejariDenpasar.
dirinya sudah

tim teknis untuk

$ung

kapi parki
basement.

tingkatdileng-
bawah tanah atau

tersebut juga
sudah d tim dari kejak-
saan dan ngadilan langsung.

dari Kejari maupun pN Denpas-
ar. Pihaknya hanya menyediakan
gedung dan fasilitas lainnya.
Semenlara teknis operasional
tetap diatur gleh kejaksaan dan
pengadilan.'f(ami ingin Badung
meniadi Kabupaten mandiri.
Tersedianya $ejaksaan dan pen-
gadilan, sek{lipun volumenya
kecil, menunlukkan kami sudah
mandiri. Iadi, kami bukan memi-
sahkan dirii' {erang Giri prasta.

. Selama ini, Jneski sebagai ka_
bupaten terkhya di Bali seluruh
perkara hukum baik pidana
maupun perdata di Kabupaten
Badung disidangkan di pN
Denpasar, (s{n/rid)

Edisi

Hal
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Sambungan dari hal

"Uang penggahti Rp 3,4 m
iar ditransfer ke kas nega
masuk pada pendapatan

Molor

dana. Ekseku-
nti dilakukan
Ianuari lalu.
liar tersebut

. Adhi Karya

an Inkracht\
BG atau cek mundur. Dijelas-
kan lebih jauh, pembayaran
uang.pengganti sekaligus
memastikan perkara sudah

Iaksa Pulangkan
Uang Panas Rp 3,4

DENPASAR - Dua bulan setelah
Pengadilan Tipikor Denpasa4 Kejati Bali
imya berhasil memulangkan uang negara Rp
miliar. Uang tersebut merupakan
atas kasus korupsi pipartisasi Kabupaten
rangasem dengan terpidana mantan
proyekPTAdhi Karya Parno Tris Hadiono,

panisasi Dipas
ara bukan pajak," tegas Kasi
Penuntutan Kejati Bali Wayan
Suardi kemarin (4/2). Suardi
yang juga jaksa eksekusi da-
lam kasus ini datang langsung
ke Karangasem mengikuti

Uang Rp 3,4

: Mrwlq r

Hal : r\ cbn

r 9 J+,rro"r ao}

a Bulan, Dibikih Lebih Koko


