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Geram, Kejati Layan$an Surat ke Polda

Pertanyakan
Tindaklanjut Pasca

Turunnya SPDP
DENPASAR-Belum adanya

perkembangan pasca menerima
Surat Perintah Dimulainya Peny-
idikan (SPDP) dari Kepolisian
Daerah (Polda) Bali, membuat
pihak Kejaksaan Tinggi (Keja-
ti) Bali geram. Bahkan, sebagai
upaya tindaklanjut dari proses
penyidikan kasus dugaan jual beli
ijin Kondotel di Kuta Selatan, yang
menyeret Ketua DPRD Badung
I Made Parwata, itu tim penyidik
dari korp Adiyaksa Bali ini tegas
melayangkan stuat ke Polda Bali.

Kepala Seksi (Kasi) Penun-
tutan Kejati Bali Wayan Suardi
saat dikonfirmasi, Selasa (11/4),
menegaskan pihaknya akan
berkirim surat ke penyidik Polda
Bali. "Kami tengah mengkonsep
surat untuk dikirim ke Polda Bali.
Isi dari surat itu, yakni memper-
tanyakan kelanjutan SPDP yang
sudah dikirimi' jelasnya.

Pun saat ditanya kapan pihak
kejaksaan akan melayangkan
surat ke penyidikPolda Bali. Dit-
anya begitu, Suardi menyatakan,
suat akan dikiftn dalam waktu
dekat ini. "Rencananya surat akan
dilayang dalam waktu dua hari
lagi (Kamis (13/a)i' ungkapnya.

Perkembangan sebelumnya, tim
penyidik Kejati Bali yang menan-
gani perkam ini tengah menunggu
berkas kasusyang diduga melibat-
kan Ketua DPRD Badung I Made
Parwata, dari penyidik Polda BaIi.

Selain menunggu berkas, penyidik
Kejati Bali juga menunggu proses
gelar perkara atau ekspose yang
dilak*an penyidik Polda Balil'Se-
mentara ini baru menunggu eks-
pose dari penyidikdi kepolisian.

Sedangkan upaya kami se-
lain terus mendorong dengan
koordinasi sezuai berita acara,

kami juga fokuskan pada pen-
guatan keterangan ahli untuk
pembuktiannyai' ujar Suardi.
Dijelaskan, Kejati Bali terus
melakukan koordinasi rs€c?r?
intens dengan penyidi( Polda
Bali. Tujuannya agai proses
penyidikan segera rampung.

"SPDP umum sudah kami ter-
ima, akantetapi sampai saatini
kami masih menunggu berkas.
Kami terus berupaya dengan
berkoordinasi dengan penyidik
di kepolisiani' ujarnya.

Suardi berharap proses atau
tahapan penyidikan dipercepat.
"Kita berharap pengusutan kasus
ini segera rampungj' tegasnya.

Pihaknya menyatakan, dengan
dikirimnya SPDP oleh penyidik
kepolisian, Suardi mengaku
optimis bahwa dalam kasus ini
akan ada tersangka karena den-
gan dikirimnya SPDR maka su-
dah ada minimal dua alat pukti.
Selain itu, pengiriman SPDP
juga diperkuat dengan keteran-
gan saksi, ahli dan alat bulci lain
termasuk keterangan dari pihak
tersangka. "Ya
kita lihat saja
nanti," ujarn-
ya singkat.
Namun,

penyidik ma-
sih memerlu-
kan alat bukti
yangkuat agar
saat menetap-
kan tersangka
tidak blun-
der. Biasanya
lemahnya alat
buktibisadija-
dikan senjata
dalammenga-
jukan gugatan
praperadilan.

Menurut Su-
ardi, kasus ini
sejatinya mer-
upakan kasus
biasa saja. Ke-,__

Informasi dari sumberlangenggan
narnanya disebutkan menlatakan,
unnkmengurus ijin Direlnu peru-
sahaan berinisial CRlalu bertemu
denganPanratayang saatitu masih
menjadi anggota DPRD Badung.

Dalam pertemuan tersebut,
membahas keinginan perusa-
haan yang berencana mencari
ijin prinsip unnrk pembangunan
kondotel. Dikatakan sumber,
Parwata sendiri menyatakan ke-
siapannya membantu. "Saat itu
Parwata menjanjikan akan mem-
bantu mencarikan ijin prinsiP
yang diperlukanj' ungkap sumber.

Dalam pengurusan ijin, sumber
menlelaskan, pihak perusahaan
melafui CR ditengarai member-
ikan uar,'rg kepada Parwata untuk
mengurus ijin. Total uang yang
diberikan untuk mengurus ijin
prinsip tersebut mencaPai RP

3,3 miliar "Diawal semPat minta
Rp f miliar. Lalusaatpengurusan
hingga selesai sempat minta
uang beberapa kali hingga total
Rp 3,3 miliari' bebernya.
Ijin prrnr;lp yang dijanjikan

t9
Tidak ada itu istilah

orang kuat yang kebal
hukum. Semua sama
saja di mata hukum.

Kalau terbukti bersalah,
ya harus dihukum."

Wayan Suardi, Kosl
Penuntuton Kejoti Boli

jati tidak memberi atensi khsu-
sus pada kasus ini. Namun, saat
disinggung kasus ini didugamel-
ibatkan orang kuat. Suardi dengan
tegas nenyatakan, siapapun orang
yang terlibat kedudukarurl'a sama
di mata hukum. "Tidak ada itu isti-
lah orang kuat yang kebal huk rm.
Semua sama saja di mata huk rm.
IGlau terbuki bersalah, ya harus
dihukumi' tegas Suardi.

Seperti diketahui, kasus ini ter-
jadi sehtar lahun 2014 lalu. Saat
itu ada satu pemsahaan properti

lang akan rnembangtrn kondotel
di wilayah Kuta Selatan, Badung.

akhimya selesai. Namun masalah
muncul pada akhir 2016 lalu,
setelah ada surat kaleng yang ma-
sukke meja Dit Reslcimsus yang
mengr.rngkap adanya jual beli ijin
tersebuL Beberapa pejabat peru-
sahaan properti ini lalu dipanggil
penyidik Dit Reskrimsus Polda
Bali untuk dimintai keterangan
terkait dugaan jual beli ijin yang
diduga dilakukan oleh Parwata.

Pemeriksaan juga dilakukan
penyidik terhadap mantan direk-
tur berinisial CR. "Iadi pihak pe-
rusahaan ini tidak tahu masalah
dan tiba-tiba diperiksa. Termasuk
CR yang kini berada di Lapas
Kerobokan karena kena kasus
penipuan cek kosong' terangnYa.

Dikatakan sumbcr, pemeriksaan
yang dilalcrkan penyidi( beberapa
pejabatpemsahaan mengalcriada-
nya aliran dana hingga Rp 3,3 miliar
kepada Parwata unnrkpengtrusan
ijin prinsip. Uang Rp 3,3 rniliaryang
diserahkan CR kepada Parwata
inilah dipermasalahkan j'Parwata

diduga menyalahi wewenangi'
pungkas sumber. (pra/dot)
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Rekanan KBS Kembaiiiian reilfrin
Nilai KOntfak Rn banyak bermasalah, misalkan mendapatkan balasan.

^_'f banyak alamat yang tercetak Kabag Hurnas Setda Badung

515 Miliaf Lebih 1,_t::tiaak diteruukan di INyomlansujendrajugarnem-
lapangan,bahkan wargasudah benarkan hal ini. Kabupaten

MANGUPURA- Sejak dari meninggal atau pindah domis- Badung dirugikan Rp 310 juta
awal proses pembuatan Kartu ili tetap mendapatk4n kartu. lebih. "Memang daerah diru-
Krama Badung Sehat (KBS) Selainitudalamrapatevaluasi gikansekitar310.050.540.Tapi
terus mengalami masalah. Dinas Kesehatan (Digkes) Ba- yangjelassudahdikembalikan
Mulai dari pekemanan hingga dung yang dilaporkari ke Wakil oleh pihak ketiga dan ada surat
pencetakankartubermasalah. Bupati (Wabup) ditemukan setoran kepada kas daerah,"
Bahkan pihak rekanan pem- kartu bermasalah sebanyak jelas ditemui Selasa (11/4) di
buatan Kartu KBS yakni CV. 25.642, namun bocoian Lapo,-* Puspem Badung.
Sembe Dewata mengemba- ran Hasil Pemeriksagn (LHP) Pengembalian uang terse-
likankerugian. InspektoratBadungkprtuyang but dikatakan nya sebagai

Informasi yang dihimpun bermasalah mem$engkak konsekuensi karena sebanyak
koran ini sebelumnya pence- menjadi 28.341 , atauladatam- 28.34I kartu yang dianggap
takankartuKBSolehCV.Sembe bahan2.66gkartubenmasalah. bermasalah, seperti ada yang
Dewata dengan nilai kontrak Rekanan CV. Sembe Dewata sudah meninggal dan indah
sebesar Rp 5.591.261.148 ber- wajib mengembalikpn keru- domisili tapi mendapat kartu,
masalah. Rekanan melaku- gian ke kas daerah $ebanyak sedangkanyangsudahmelaku-
kan perekaman tidak sesuai Rp 3f 0.050.540. Sqyangnya kanperekamanternyatabelum
dengan kondisi riil dilapan- ketika Kepala Inspelgtorat Ka- mendapatkartu."Perkartukan
gan. Untuk mencetak kartu bupaten Badung Ni Luh Putu harganya Rp 10. 940. Jadi jika
rnereka menggunakan data- Strryaniti belum bisa dikon- dikalikandenga128.34l jumlah
base Dinas Kependudukan dan firmasi mengenai hasil LHP kartu bermasaldh, maka hasil-
Cataran Sipil seryrester I Tahun n.rengenai kartu KBS. Beberapa nya Rp 3f 0. 0501540/' jelasnya.

2016, atau hanfi.berdasarkan kali dihubungi, mantan camat Sementara (epalaDinasKes-
NIK dan t!o. IIq (Jaminan Mengwi ini selalu mengaku ehatan(Diskes)BadunglGede
KeseHatanNasional). sedangrapat,demikianpulape- Putra Suteia membenarkan

Sehingga kartu yang tercetak san singkat yang dikirim tidak Inspektorat telah me,ngeluar-

5i:*F-l;iil'":"::1:""?i oosaan, dan rekanan (CV
Dewata) telah mengemb"tii.;;
kerugian sesuai 0""tL1-l:; .,Memang daerahsil pemeriksaan inspektorat," ji;;ik;" sekitarjelas Putra Suteja dikonfirmasi 3;C;.}i4. 54O. Tapiterpisah, kemarin.
Putra suteja menegaskan, -,, -y-1:]g.ielas 

sqdah
rekanan telati mengemlbalikan dikembalikan ol€h pihak
sejumlahRp3i0.056.540kekas ketigadanadasurat
daerah. Pun begitu nrengenai setoran kepadp kas
28.341 kartu yang bermaiatah daerah."
Putra Suteja menerangkan akan
dilakukan pencetakan ulang. I NYOMAN SUJENDRA
I{anya saja baru dianggarkan Kobog Humos Setdo Bodung

l*u lili

pada perubahan tahun 2017 Begitu juga Oirut n{UO Uan-
ini. Untuk warga Badung yang - gusaaa *aung dr. I N11{man Gu_
belum atau kartu KBS-nya ber- nuttasecu"ateiisah menmtakan,
masalah cukup menggunakan seluruh warea-Baaundbiik vane
KTP (Kartu Tanda Penduduk) tehhmemiliiciturnrXft -atip"iuntukmendapatkanpelayanan dengan menunjul&an Kfp tetap
kesehatan gratis melalui pro- meidapat p"iayanup dengan
gram KBS. "Cukup menggu- baik "Wala; hanva rnepunluk_
nakan KTP untuk wargaya_ng kan KTp, selumh warja nadung
belum memiliki kartu KBS.-Se- kita layani . Ini seusii dengai
dalgkanpencetakankarnrakan komitmen Bapak Bupati alar
dilaksanakan p-ada anggaran seluruh warga 

-nadgng 
terlayini

perubahan ini," jelas pejabat dengan baii melalui"progia*
asal Mengwitani ini. - 
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