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Gugatan PTtf N Gus Gaga vs Bupati Gianyar \./Inspgllofat Beber Kronologis'
KeluarnyasKBupati 'l\'

(Surat Perintah Membayar) untuk
pencairan hibah yang tidali dltan_
clatargani Gus Gaga hingga g De_
sember 201,6. padahal deadline-
nya jatuh pada 16 Desember201,6.
"Sehingga penyerapan anggaran
yangditargetkan Bupati OO pirsen
tidak terlaksana," bebernva.

Selain itu, Gus Gaga juga tidak
memberikan pelayanan kepada
pegawai di lingkungan Kabupat-
en Gianyar. Salah satunya tidak
menandatangani Surat perintah
Perjalanan Dinas (SppD) sehing-
ga menghambat kinerja pemer-
intahan. Indikasi pelanggaran
rnrlah yang akhirnya dilaporkan
ke Bupati Gianyar. Mayelii hakim
sempat menanyakan apakah ada
klausul dari Inspektorat untuk
mengeluarkan SK pembebasan
Sementara Sekda kepada Bupati.

"Tidak ada. Karena lru semua
kewenangan Bupati," tegas Jqanda,
Sementara itu kuasa hukum Gus
Gaga yang diwakili dr Nyoman
Sujana menganggap saksi Inspe-
ktorat tidak tahu apa-apa soal SK
Pembebasan Gus 

-Gagi 
sebaqai

Sekda. "Dia lebih banvak me-m-
berikan pendapatnyj sendiri,,,
Jelasnya. Ia juga mengomentari
s.oal. SK pemberhentian yang
dikeluarkan Bupati. "seharusnyi
dari indikasi pelanggaran tersebut
Sekda diperiksa dulu baru dike-
luarkan SK. Ini kan terbalik, SK
pemberhentian dikeluarkan dulu
baru dilakukan pemeriksaan,,,
tegas.Sujana yang akan meng-
hadirkan saksi ahli dari Biro
Hukum Pemprov Bali dan saksi
ahli pada sidang selanjutnya,
Rabu (10/5). 6 iez
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DENPASAR, NusaBali

. ,Sidang gugatan lda Bagus Gaga
Aol Japutra atau Gus Gaga ter_
kait Keputusan Bupati GTanyar
yang memberhentikan sementara
9qr.Crgg dari jabatannya sebagai
Sekda Gianyar di pengadilan Tita
U.saha N.egara (pTUN) Denpasar
dilanjutkan, Xamis (4/S) pukul
10.00 Wita. Kali ini Insp-ektorat
Kabupaten Gianya4 I Mad'e fuanda
m en erangkan kronol ogis keluarnya
SKpemberhentian Gui Gaga.
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Di hadapan majelis hakim yang

diketuai Himawan KrisbivantorS
serta kuasa hukum Gus Gaga, yaitu
dr Nyoman Sujana dkk da-n kuasa
hukum tergugat Bupati Gianyar I
Nengah Astawa, dan saksi t Made
lygta" menerangkan keluarnya
SK Pemberhentian semenrara
yang menjadi objek sengketa ini
sebenarnya untuk memperlancar
pemeriksaan terkait 6eberapa
indikasi pelanggaran yang dilaku_
ka-n Gus Gaga sebagai Sekda. ,,Jadi

SK pemberhentian sementara ini
untuk memperlancar pemerik_
saan," ujar Juanda. Dari temuan
Inspektorat, diduga ada indikasi
petanggaran yang dilakukan Gus
Gaga sehingga harus dilakukan
pemeriksaan.

Pelanggaran tersebut, di an-
taranya terkait surat ke Komisi
Aparatur Negara (I(ASN) diJakarta
yang dikirim oleh Sekda, Gus Gaga.
Dalam surat tersebut menvorotl
kinerja Bupati Gianyar khususnya
d€tam rotasi pegawai (mutasi).
"Dalqm suratnya ke KASN Sekda
melaporkan tidak diikutkan Bu-
pati saat mengambil kebijakan
mutasi," terang Juanda.

Selain itu ada pula pelang-
garan lainnya yang dilakukan
Sekda Gus Gaga di antaranya tidak
memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Salah satunya tidak
menandatangani pencairan hibah.
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SIDANG gugatan sekda Gianyar (nonaktif) Gaga Adi saputra 
"t", 6"", d"g?(tidak hadir) diwakiri kuasa.hukumnvu rvvo,ni'n.sr:na oengan saksi KeparaInspektorat Gianyar Made Juanda oi prurrr D;;p;;;; ramiJfrysj. -
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