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Gus agaKembali
Menolak Diperilcsa
GIANYAR, NusaBali Bupati Gianyar, Made Asus

Mahayastra, dengan dali} saima
seperti sebelumnya, yakni tak
mau diperika oleh bawahan.

G us Gaga t<emuari Men#fl"ijffi'rit1us 
Ma'pvasq'

surat Bupati Gianyar Nomor
SOOTOa0TAXeSOM tertanesal
30 Januari 2017. pemeriksiin
ini dilakukan setelah BuDati
cianyar AA Gde Agung Bhaiau
5H memberhentikan semen_
tara Gus Caga jabatan Sekda
Gianyar melalui SK Bupati No-
mor 821.2 / 17 28 / BKD iertane-
gai B Desemher 2016. "

Semula, Gus Caga dipanggil
pertama kali untuk diperiksa
Tim Pemerika, 24 la nuiri 20 IT
lalu. Kala itu, pemerikaan qagal
dilakukan karena Gus Gala
menolak diperiksa oleh bawi-
han, Tim Pemeriksa Dugaan
Pelanggaran Disiplin SekdJCus
Gaga bentukan Bupati Gianvar
itu diketuai Wabup Nlade asus
Mahayastra, d idampinei Asisien
lllSetda Kabupaten Gianyar I
Wayan Sudamia selaku Sekre- ,

taris Tim. Sedangkan anseota
Tim Pemerika teldiri daiixe-
pala Badan Kepegawaian Dae-
rah (BKDI Gianyar Ketut Arta-
wa, Kepala Inspektorat Cianyar
Made Juanda, dan Kepala Bapbe-
da Gianyar I Cede Widaima
Suhata- Kecuali Wabup Mahayas-
tra, mereka semua merupakan
bawahan Sekda Gianyar

Kemudian, Tim Pemeriksa
kembali hendak memerika Sek-
da Gus Gag4 B Februai2017 ke-
marin. Namu4 Gus Gaga kembali
menolak diperika dengan alasan
yang sama. "Kami tadi tunggu
yang bersangkutan (Sekda Gus
Gaga, Red), tapi tidak hadir. Yans
bersangkutan bersurat kepadi
kami yang isinya tidak berke-
nan diperika," ungkap Wabup
Mahayastra di Cianylr, nabir
Kemann.

- Menu rut Mahayastra, Gus
Laga bdak menghadiri panggilan
Kequa tersebut karena tidak mau
diperiksa oleh bawahan. ,,Seperti

penyampa'an-sebelumnya, yang
oersangkutan hanya mau diperik_
sa oleh tim bentukan Gub-ernur
Bali. Sebab, sesuai ketentuan,
yang bersangkutan merasa seb_
agai mib'a keria, bukan bawahan
Bupab, 'tandas Mahayastr-a, vane
iuga Ketua DPC PDIP Gianvai -

Mahayastrr mengakui p._
manggilan Gus Caga inj meru-
pakan pemanggilan terakhrr
oleh Tim Pemeriksa bentukan
Bupati Cianyar. pasalnya, sesuat
PPNomor53 Tahun 20i0 tentans
Dlsiplin PNS, pemanggiian hanyi
drlakukan dua kali. Meski demi-
kian, Tim Pemerika tetap akan
metanrutkan tugasnya. N4enurut
Mahayasb-a,Tim pe;erika akan -
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Sekda Gianyar nonaktif Drs
r Bagus Gaqa Adi Saouiralda Bagus Caga edt Sapuiii

Msialias Gus Gaqa untuk ledua
kalinya gagal diperiksa Tim
Msi alias Gus
kalinya gagal
Pemeriksa Bentukan BuDatircruerlKSa l'entuKan BuDati
Gianyar, Rabu (8/2). Gus Gaga
tldal( memenuhi Danssilan Tim

Keoua kallnya untuk d
Tim Pemeriksa Sekda,
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saat dihubungi NusaBali secara
terptsah, Rabu sore_

^. 
Dalam surat kepada Bupatiuranyar tersebut, Gus Gasa

menlabarkan dua poin alasa-nmenolak diperiksa. pertama.
qrnnya tetap menolak SK BuDati
r,tanyar yang memberhentii<an
semen ta ra sebagai Sekda
uranyar, karena bertentanpan
oengan perundang_undanian
yang, bertaku.,,Sikap saya-ini
sudah saya tug"st";, di;e;;
menggugatSK Bupati ke peridi_menggugat SK
lan Tata Usaharan I ata Usaha Negara (PTUN)."
reg€strirolsat asal Grtyi Xawan,
Kota Gianyar ini.
., Alasan kedua, Tim pemer_
it s" orgg"n e"hng$;nb';i;rn
)exda bdak memilikj legalstand_Sekda

Disiplin

ing atau dasar tut<uin;?;ili;,
)esuar UU RI No 23 Tahun iota
:"T",lfi i:' l,"J,i,i:il 

"'i"r.illelFng ASN, Sekda KabuDaten
aoalah-mitra ke4a Bupati. i,laka.
arasan langsungyang berwenans
memenksa serta menjatuhkai
fl-uKuman disiplin kepada Sekda
rlaDupaten adaiah Gubernur.

)-f iil,ilx l,lld;ffi ,Hruq
ranggotakan ASN J,"qg gotbnean/

i#atff 5j,.'1il11* "n 
nva tiuiir

. 
Surat Sekda Gus Gaga vans

rotak diperiksh Tim peheiiks;
oentukan Bupati Gjanyar terse_

i&;$t",iliH-fi [:#::,;ft
(Daoan Kepegawaian Nasi -
onaiJ, Ketua Komisi ASN, danr,utrernur Bali. ,.Saya 

serahkan
sepenuhnya masalah ini kepada
irapak- uubenur, karena me.
mang beliau yang berwenane.
:*Ya,.,uga m"n unggu putus"n
rr ur\---yang mengujiSK BuDatiuraryar Nomor 821,.2 / 17Zg /
iJ,1u 

j 
iii:i t*"tH"? :j ""' o 

" 
i

Lqtz

Edisi

Hal

. t(rtnn,r 5 >o\1



sub Bagian Hukum dan Humas BpK Rr perwakitan BaliProvinsi

@tadar safi

r JPU : Elan Jaelani dkk

I I Terdakwa Bagus Rai Darmayudha 4
tahun

- r Berdasar Pasal 3 UU Tipikor,
\ perbuatah terdakwa tebukfi

merirgikan keuangan negara.
Untuk terdakwa Alit telah
merugikan perekonomian
negara Rp 392 juta. Terdakwa
Rai merugikan perekonomian
negara Rp 533 juta.

Tuntutan IPU Bikin Kecewa
Koruptor UP Bangli Bandingkan Alit Darmawan dituntut3,s tahun penjar4 sedangkan

Raidituntut4tahunpenjara. Tuntutan JPU ini di luar
dugaan tim kr,rasa hukum keduanya, yang sebelLmnya
memprediksi tuntutan tidaklebih dari dua tahun

Keluarga dua terdakwa pun tampak shock dJn-
gan tuntutan fPU. Sejumlah kerabat terdakwa
menutup muka seperti tidak percaya dengan apa
yang baru saja didengar r

) Baca Tuntutan... Hal 27

dengan Kasus Undiksha
DENPASAR - Perkara korupsi upah pungut (uP)

pajak sektor pertambangan Kabupaten Bangli me-
masuki agenda tuntutan. Dua terdaku,a AAAlit Dhar-
mawan dan Bagus Rai Darmayudha, dituntut faksa
Penuntut Umum (lPU) dengan hukuman berbeda.
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IPU SebutBupati - Eks Bupati Terima [I
I lUlllUIAl{... sebasaim:na rtimorrc,,,l n^r^-' lulrlulAt"' sebagaimana dimaksud dalam wew:n?ng dan. jabatan yang milia5, hanya dinmtut I,s tahun.sambunsan dari hat t7 :ffi,HffifJ*ffilHH: Tfli*5;;i{:ffjx;t #gmffilukumanJPU Elan Jaelani dan kawan- 8an negara' unt* tEraama atit uui.ru-"-_numa yang menik- .,KalaubeginicaranyaJputidakkawanmenilaiperbuatankedua i"fuir."'"*Sik* perekonomian _uti aurru UR jaksa menyebut objektifclancermatdalammem_terdakwa telah memenuhi un- t'"gu,u np it jttt"' nama mantan Bupati Bangli I buat tuntutan. Klien kami hanyasur tindak pidana korupsi' se- s"mutttat. terdakwa Rai N"rs"lt Arnawa, sekda wfyan menialankan perintah atasan,bagaimana dimaksud dalam metugika' p"r"tono-iur,* #";?. a* s"pli ffittil" dalamhaliniBupatiBangli.Kamidakwaan subsider Pasal 3 junto negara" Rp ssi ;utu. BerdasaruuJirri, Uud" Gianyal- - -* 

akan sampaikan semuanya da_PasallBUUTipiko['junctoPasal beiarnya kerugian-negara oi;ituirr,uuaesirlraiunara lampembelaani,katapengacara

;:#x!"9J"iai,trip 
juncto 

::n:3,",:#f*j:;**# ::Sr-y T!*.1g-*;;; va'gjugadariBansriitu Semen-

"Kalau begini caranya |pU tidak
objektif clan cermat dalam mem_
buat tuntutan. Klien kami harya
menialankan perintah atasan,
dalam hal ini BupatiBangli. Kami
akan sampaikan semuanya da_
lam pembelaani' kata pengacara
yang juga dari Bangli itu. Semen-
tara itu, majelis hakim memberi-
kan kesempatan seminggu pada
kuasa hukum untuk membuat
pledoi. Untuk IpU diberikan
waktu tiga hari setelah pledoi.
"Kasus ini harus dipurus sebe-
lum tanggal 28 Februari. Karena
tanggal 28 Februari ltu masa
tahanan terdakwa sudah habis.,,
tukas Sutrisno. (san/mus)
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Dua terdakwa
terbukti

korupsi pengadaan lahan kam-
pus Undiksha yang merugikan

sebesar Rp 1,5
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SEKDA OIA]IYAR V

usOrangDekat G
Gaga Dipecat
GIANYAR - Kisruh pemberhentian Sekcla

G- ianyar Ida Bagus Gaga Adisaputra kian sulir
cliurai. fustru makin ruwet. Terbaru, enam
orang dekat Gus Gaga - panggilan akab Ida
uagus Gaga Adisaputra dihentikan sebaeai
tenaga kontrak di pemkab GianVar.
-_ Orang dekat tersebut rata-rata ierabat Sekda
dan rata-rata masih berusia muda.
i.Anehnya, pemecatan enam orang dekat di
!,_rekyp Pemkab Gianyar ini tidak"diketahui

Iepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
uranyar Ketut Artawa. r

) Baca Orang Dekat... Hat 27

/.l'--. ttr m t Iuus Gasa'Iolak Diperiksa lvabup
r oRAllG o'**" 

-o- -;"rt 

"*ugla"Tld3grqt agri,Men-pANdanRBRr,Kepara
sambunsan dari !1r! fl#fr"tr siryil;},.;'f ru*:**u#,e*m*"saya tidak tahu"' uisr 413*u td.;i;h iv;oup clanyaresus jugamenantikanhasildaripruN.benrlangkali, kemarin (B/.2).Dia M"i6;;;;;apberranjurHisit ;,siyu 

serahkan sepenuhnya ke_menjelaskan' masalah tenaga pemeiiksaan uiu".airl"uiriiur p"#a guuum* karena memangkontrakirumerueakankT::T!_ i"p"augrb"."yBuli. 6J6?y-gU"rwenangsekatigusgan dari kepala sKpD. "ltu kem- cus clga sendiri mengaku su ffi,rgu-".ungguhasirpruNj,bali kepada kepala sKpD_mas: arit il""?ri-" surat panggilan turrdurnyu. Ketua tim pemeriksaing-masing'terangnya"Salahsatu keauadJL-ufaticianyarrv?mo. ffi,ug" wabup Gianyar Maderenaga konrrak vang dihubungi eootsso/n-dsDy. ,G;g#t i?.1', r*ayastra menyatakan,lawa Pos RadarBali mengaku ti- pemanggiranitu, sayasudaiber- ci, cugu terah menyampaikandaktahu menahu kenapa dirinya i"*t tfra" 
-tuputi.u.t 

*" *y" ii-u, ,""uru tertu.ris mengenaibisa diberhentitan' "daaktahu uaJo"i",-"-enuhipanggiran penolakanpemeriksaan.kenapa sa1'a bisa diberhentikan;' untuff,emer-itaan,"'uyaicus -isJliui., 
tidak menghadiri kare-keluhnyakemarin' 

^ Gaga. ad" drru na f"ffi c". . ""li"t mau rriperiksa oleh timSebelumnya, saat Gus^Gaga ca[a rcmuai m".tor"t fa"gri: L"rirr*rrurpati. Semesthyabe_dibebastugaskan sebagai Sekdi, fu.ip"-"iifouarr. pertamaEu fiuuJipu.ifouolehtimbenrukansopiryangbiasamengantarsekda menyerahkan kasus ini kepada grb"-*, karena beliau merasanaik mobil, dipecat lebih..awal. gube;urnahsa.r*p"j"d{;g iiiu t"a" bukan bawahan darjDi sisi lain, jadwal pemeriksaan lebih berwenang mengambil bupatii terang Mahayasfia. wa-terhadap Sekda Gianyar lda.Ba- tepurusanaatkasusnya laupunsekdatidakhadiq,namungus Gaga Adi Saputra kembali s-uratdarisekdaGian#rterse- fr"pi-"rit utetapmenjalankaxberlangsungkemarin(B/2).Akan but juga air"-u*t"" ii" ni"ri o*"#""*uun. (dralmus)
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Sewa Lahan
7TItuntas

Tak Sesuai,
Sempar Iadi
Temuan BpK-RI
*DEryPASAR - Mega proyek Nusa
Dua Circle (NDC) atau Avani Hotel
komplek di limbaran, Kuta Selatan.
Badung, memang bak benang ku_
sut. Proyek yang rencananya diban_
grur di atas tanah milikaset-pempft,v
Bali itu sebelum jadi polemikien_
tang perizinan sudah jadi sorotan.
Jawa Pos Radar Bali Selasa lalu
(7/2) melakukan penelusuran ter-
kait riwayat hingga keluamya izin
HakGuna Bangun (HGB) dari Biro
Aset Pemprov Bah. penelusuran

koran ini menyebutkan bahwa
pengajuan perizinan HGB mega
proyek yang ditaksir menelin
g1"u r".kiq ry 2 fiiliun itu diaiu_
kan pada 2009 silam. Jadi, sudah
mulai jalan sejak B tahun lalu.

Sebagai pemohon HGB adalah
pihak PT Danau Winata Indah
(DWI) yang tak lain adalah anak
perusahaan dari Graha Cemerlang
Grup. Sejak permohonan per_
izinan dengan melalui tahapan
dan proses, izin HGB baru keiuar
sekitar tahun 2012. Atau sekitar
tiga tahun sejak pengajuan.

Yang menarik, meski proses per_
moho.nan HGB sampai keluarnya
surat izin HGB r

) Baca Sewa... Hal 27

PSgqLp$ SEwe -,IHNnu
Nusn DUA

Belu

im
orajukan ke pihak pemprov
sejak tahun 2009, untui<
tanah seluas 3,23 hektarp
dengan taksiran Oanorn"n
sekitar 85,075 meter persegi,
termasuk kondotel Avan,
Hotel.& Resort

PT Danau Winata tndah
(DWl), anak perusahaan dari
Graha Cemerlang Grup
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r rErtt".. bangannya sempat jadi catatan
Sambungan dari hat t7 9T,gTy* npr-mperwatitan

a*. si- A," J",np;,,,*i, Sjil;il11;I1lili"1XL,i*li,X?
tak ada masalah, danuang sewa unnrk negosiasi ulang. ,,Memang
sudahselesaikanaliasdibalarkan 

"a" 
."i"1"* iari BpK ketika iru.penuh selama 30 tahun i2039). Cutuiurriru J"irrgu, saya sudahN^am^un, belakl5T terkait li_ aiii"o"ti"rirti dan dilakukannan aset yang dikeriasql*3", renegosiasi karena terkait pem_diakui pernah berrnasalah dan Ulf"ip"* i"lanjutnya tinggaljadi temuan atau catatan Badan ,rJ;il;;; atau renegosia-Pemeriksaan Keuangan (BpK) ,i f"ii"i""o'khususnya untukPerwakilan Bali dan air"tomen_ p";;;;";, 

"r""rnaiurrl.dasikan unruk dilakukan- aden_ L"Uif, i"rjr't, Adiarru lugadum ataurenegosiasi kerja sama menamba-hkan, bahwa dariAtas informasi itu, koran ini men_ hasif tinJatf-an;ut, pihaknya ffipo1frmasikepadamantanKepa- -"nyutut* bahwa tim inde_la Biro Aset provinsi suli Kerut p""d';;;;lakarta jug;s;;;
Adiarsa. Saat dikonfirmasi via i".""a-*"fanru"p?"if"i"".
telepon,.pria-yang kini menjabat nasilnyai-iata Adiarsa, tim
Tbagaikepala BiroAdminiitrasi teta"g inaepenau., au.i prlrui
3:*:t"j:l",Bgrang dan fasa rungri"i --"iakukan "pp;;;iremprov batl, inl menjelaskan atau penilaian. Hasilnya.sudah
99-" terkait polemik pemba- Uisa diterima oua belahpihak.
lSunan proyek Avani Hotel & ,Adendum 

arau renegosiasi
Resoftyang ditengarai menggu_ dilakukan karena terjadi peru_
nakan lahan seluas 3,23 hekt-are, bahan peruntukan. Itu sudah
dengan bangunan seluas 85,075 amt*in.saatApBDperubahan
mgtelpepegi, itu Adiarsa men_ akhir20t6lalu.Timpuiatlugasu_

,Sfli Uanya pihaknya tak ada dah melak*an tu;ia", a*"zoiz
:1ii,i:l{l de1s3n Aval Ho; tinggaltindaklanluij,tambahnya.

l..i^,-i11 l"1uai 
riwayat, kami Sayangnya, siat disinggung

uoax pema.tt berurusan dengan soal nilai sewa sebelum u"ai"yi
Avani (Avani Hotel & Resoit). catatan BPK_RI, Adiarsa men_
Setahu kami permohonan_HGB gaku lupa. ,,persisnya 

saya lupa
keti\a itu diajukan oleh pT Da- Serapa.'lni tarena menyangkut
nau Winata Indah," terangnya. angia. Kebetulan ;uga Uu?a;
Menurutnya, sejak pengajuan kewenangan ,uyu iuli karena

Hanya saia, dengan-dalih rekeningmi.likparwatat€lK.;aur
masih didalami, Herigky berum p;;;;;1""; ;;;i penyidik unrukbersedia membeber
dana itu ;;,;k k; ;;Xiil #"",:1+t"fil"#Tn'J::X:
Parwata, termasuk berapa itu ditariksem ua,buktinya kantahap ditransfer. masih ada. Itu tidak masalahi,
_ 
t"llly,"ta hingga saat ini, pu"gta, He"gty.penyidik masih mendalami - 

Sait dikonfirmasi terpisah,jumlah duit secara keseluruhan p"n, p**utu _embantah kerasyang diterima parwata. Karena dugaan uti.-u., aurru ,;[;;hp
b erd asarkan informasi yang r,zilif-* ai rlt""i"gpribadinya
berkembang parwata meneri_ tcetuaOpru gadunginimerasa
m3.uan_g sebagai makelar izin tidakadaalirandaddarim;;
sekitar Rp 3 miliar. ,,Itu (Rp s pu".,itu(Ji.Laana)tidakada.

3^]:9,y:il hitung-hitungan na* 
"au 

yol;"lasnya.
Klsar; ,elas Hengky. Ditanya'api mengenai rek_
- 
Bagaimana dengan pem- ening diblokir, politisi pDIp iniUl9\r1n r.gt<gningmilik larwata menjawab samayaitu tidak ada.setelah disinyalir ada aliran Senefumnya juga menyawab

dana me.lculigakan? Dengan normatif dan berdalih semua
tegas, polisi dengan dua melati yang ditujukan itu baik trans-

fl*.i":f,y^l ini menyebutkan fer dana, kuiransi dan lainnyaoanwa dlblotdr atau tidaknya palsu. (tim radar bali)

Dua Circle belum ada jawaban.
Meski ponsel dalam iceadaan
akif, namun tak dianekat.

Di sisi lain permasalahan yang
terjadi pada proyek Nusa Dui CirI
cle atau Avani Hotel kompleks di
lllnf aran, Kuta Selaran, memang.
tidakmengantongi izin IMB. Tapii
ggmblnSrrn RroVek tersebut tetap
jalan. Ini menunjukkan bahwa
Polisi Pamong praja (pol pp) tak
punya taring menindak pemba_
ngunan hotel bodongiu.

Ketut Mart4 Kepala Satuan pol
PP Badung enggan berkomentar
banyak. Pihaknya belum bera_
ni masuk lebih dalam karena
masih ditangani. "Kami belum
berani masuk lebih dalam kare_

13 mlsih ditangani, " terangnya
dikonfirmasi, kemarin.
Menurutnya proyek itu me_

mang sudah punya izin prinsip
dan juga hak guna bangunan.
Mengingat tanah yang diper_
gunakan itu adalah tanah aset
Provinsi Bali bertempat di Mon- '

umen Pahlawan Kemerdekaan
1945. "Yang jelas dulu kami
sudah pernah menghentikan
kegiatan proyek itu karena izin
IMB ditolak. Kami masih pu-
nya datanya (pemberhentian
pembangunan Avani)i' jelasnya.

Kenyataannya proyek itu dise-
but-sebut masih tetap berjalan.
Hanya saja intensitas pekerja
tak banyak. Selain itu, kantor pe-

r sEwt"..
Sambungan dari hal l7

-

Daerah) li OpO yang dulu saya
tempati. Agar saya tidak salah dan
melancangi kewenangan beliau
(Kepala Badan pKAD provinsi

Iall lBj Nguah Arda),', akunya.
Tapi, dari adendum kerja sama
maka saat ini kata Adiarsa den_
gan sudah adanya kaiian dari tim
independen pusat, dari semula
pemasukan dari sewa aset bersifat
tetap, maka saatini ada dua ienis
pemasukan unhrk aset yang kini
dipakai oleh pT DWI. pertama
selain pemasukan sewa tetap,
juga ada bagi hasil yang meliputi
penghasilan atau keuntungan
bruto dan netto alias bersih. -

."Sebagai catatannya bagi ha_
sil itu baru diberikan i"pu-
da pemprov oleh pengelola
setelah beroperasi. Sbat btrapa
persentase bagi hasil yang tahu
persis adalah tim. Karena mer-
eka yang membuat kaiian dan
hitungannya," jelasnyi.

Selaininr, masih terkait peruba-
han perunnrkan aset yang diker-
;asamakan, Adiarsa mengatakan
bahwa perubahan perunrukan
lahan yang merupakan aset pem-
prov Bali boleh dilakukan.

Menurutnya, selain ada kese-
pakatan dari kedua belah piha(
iuga tergantung dari pihak Tata

fuang di Kabupaten Badung.
Saat dikonfirmasi secara terpisah
kepada Kepala Badan pkAD
Provinsi Bali IB Ngurah Arda,
terkait besaran sewa aset di lahan
yang terletak di kompleks Nusa

masaran dari pihak Avani Hotel
juga tetap buka. nahkan, nihak

atau permohonan, pihalcrya tak ada kepali Badan (Badan len_
mrlnamRik bila dalqgaq@m-___grlolaan Keuangan dan Aset

marketingtelah mempromosikan
Nusa Dua Circle untukm"nggaet
para investor untuk berinvestasi
via dunia maya. ,,Kami 

akan
::k Igei kebenarannya. yang
jelas dulu kami sudahLentikan
proyek itu," pungkasnya.

Terkait perkembangan kasus
yang menyeret Ketua DPRD
Badung, putu parwata, hasil
.pemeriksaan penyidik Ditres_
rimsus Polda Bali menengarai
adanya aliran dana mencuriga_
kan masuk ke rekening priba-di.
Jumlah yang ditemu[in baru
mencapai Rp l,Z miliar.

Hal itu disampaikan Kabid
Humas Polda Bali AKBp Hengky
Widjaja kemarin.,,parwara
masih saksi, cuma disinvalir
sudah ada aliran dana masukke
reken i ngnya diai' tegas Hengky
ditemui di Mapolda Bali.

Edisi :

Hal :

k^'t,IF+to Por-1

21


