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DENPASAR-Kasus penyerobotan tanah milik negara
di kawasan falan Bypass Ida Bagus Mantra, Keramas,
Gianyar memasuki babak baru. Teranyar, tim penyidik
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali sudah menetapkan ter-
sangka baru, setelah melakukan gelar perkara. Tersang-
kanya mantan hakim berinisial Ida Bagus RP.

Kepala seksi Penuntutan (Kasi Penuntutan) Kejati Bali,
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Terkait Kasus Penyerobotan Tanah Negara

Pihalnya juga sudah melaku-

kan pemerilaaan terhadapbetasan saksi.,.Unn rkpenetapan
tersangka sudah ada Inisialnya mnp. Sedangka si[i, sudah
1{.a.uelasal vang kami periksa auru* u.*-ii,,Hu**yu-
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Danwa tanah tersebut sitaan pidsus Kejati Bali dalam p-erkail
korupsipenjualan tanah negara obfr te.piaana lvlaee Bawa
Meskidikuasai olehtersangka, tanahseluas S are beiumbisa
dilatekan eksekusi. nelum lagi, aaa pengnafu;;;;
plang sitaan kejaksaan di wilayah rerimi, Ciu"u*.
Informasi lain dari pihak kejakraun, tdrsa.rgku

mengaku bahwa lahan tersebut sudah disewaiya
dari dua PNS pemkab Gianyar yang mei.rpati.,
terpidana kasus korupsi pemalsua'n tanda tan_gan Bupati Gianyar untuk Surat Ijin Menggarap
(SIM). Kedua terpidana itu masing-masirrg iaa'nugu,
Nyoman Sukadana dan Nyomin pasef Sumerta.
Sebagaimana diketahui, kaius penyerobot.an lahan
seluas 5 are di By pass IB Mantra,-Keri.rrur, Gianyar ini
sudah menjadikan petani.pekak Made Bawa menjadi
terpidan^a 4 tahun penjara karena menjual tanah milik
negara. Setelah Bawa divonis bersala[ penyidik yang
akan- mengeksekusi tanah tersebut kem'bai tergan;ai
Pasalnya, di lokasi tanah seluas 5 are tersebutiuciah
ditempati pihakketiga (tersangka). Di lokasi itu sendiri
sudah dibuatbangunan permanen dan ditembok tinggi.
Penyidik akhirnya melakukan penyelidikan baru untuk
penguasan lahan ini. (praldot)
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Hadapi Tim
Advokasi
Bentukan
Bupati Bangli
DENPASAR-Sebagai ter-

sangka kasus dugaan korup-
si penerimaan upah pungut
(UP) sektor pertambangan
Kabupaten Bangli, I Nengah
Arnawa mengaku tak gentar
menghadapi tim advokasi
bentukan Bupati Bangli ak-
tif I Made Gianyar. "Saya ih-
klas dan tidak gentar. Resiko
pernah menjabat, terjelek ya
dipenjara. Bahkan mati pun
sebagai pejuang demokrasi
saya siap,"tegas Arnawa saat
dikonfirmasi, Rabu (29l3) via
telepon.

Lebih lanjut, mantan bu-
pati Bangli dua periode ini
menambahkan, sikap
tidak gentar itu karena
dia berkeyakinan
dari fakta dan
bukti."Fakta
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Fakta aan lbutti sudah
lengkap. Mpde Gianyar

5 Agustus 2O'lO
mulaijadi bupati dan
menandatangani SK

Tahun 2011 tanpa ada
kajian teknis,"

I Nengah Arnawa, Tersongko

dan bukti sudah lengkap. Made
Gianyar 5 Agustus 2010 mulai
jadi bupati dan menandatangi
SK tahun 201 l'tanpa ada kajian
teknis,"tandas Arnawa.

Sehingga lanjut mantan ketua
DPC PDI Perjuangan

Bangli ini, dengan
fakta dan bukti

yang telah
ia sam-
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I Nengah Arnawa
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paikan melalui surat laporan ke
Kejari Bangli dan ditembuskan
ke Presiden RI Ioko Widodo,
Kejagung RI, gubemur Bali, ketua
DPRD Bali, bupati Bangli dan
ketua DPRD Bangti, iru pihaknya
menyatakan siap menanggung
konsekuensi dan resikoi,Sihui
juga lihat dan paham dengan
bukti serta fakta yang ada. Teirtu
saya hanya bisa menyerahkan
prosesnya pada penegak hukum.
Apapun hasilnya saya akan hor_
matii' terangaya.

Disinggung soal upaya Made
Gianyar dengan tim advoka-
sinya, Arnawa menyatakan
bahwa pada intinya, pelaporan
bagi Gianyar ini karena dirinya
ingin mendapatkan keadilan.
"Harapan saya hanya agar
dalam proses ini, penegak
hukum tidak ada tebing pilih.

Saya akan menghormati hu-
kum, dan proses ini kan masih
pult-ung. Sekali lagi, apapun
hasilnya nanti sava akan ih_
klas dan hormati keputusan
hukumi'pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pas-

ca dilaporkarf ke Kejari Ban-
gli, Bupati B{ngli aktif Made
Gianyar menyatakan telah
membentuk tim advokasi yang
terdiri dari sekretaris daerah
(Sekda) dan Kabag Hukum
Pemkab Bangli. (pra/dot)


