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Diduga Serobot lahan, Eks Hakim Ditahan
/ * lt]gglg ry"dikan 'Caru'oleh Keiaksaan

tersebut illegal, namun IB RP
yang disebut mantan Ketua PN
Gianyar ini nekat menguasainya.
Sete,[h melakukan penyeli dikan,
penldik akhirnya menetapkan
IB RP sebagai tersangka dan di-
jeiat pasal 2 l atau 23 UU Tipikoa
yaitu menghalangi penyidikan
pe4untutan terhadap benda sita-
an. "Sekarang kami tahan untuk

20 hari kedepan," pungkas Polin.
Sementara itu, IB RP yang

ditemui membantah jika SK per-
janjian sewa menyewa tersebut
ilegal. Ia mengatakan rirenempati
lahan seluas 130 m2 tersebut se-
jak 2013 melalui Surat Ijin Meng-
garap (SIM) yang dikeluarkan
Bupati Gianyar. Lalu pada 2014,
Kejati Bali memasang pfung pe-

jawaban. "Setelah itu saya sem-
pat bersurat ke KPK [Komisi
Pemberantasan KorupsiJ dan
dinyatakan jika masalah itu
bukan ranah pidana khusus me-
lainkan pidanai' tegasnya.

Ia menegaskan, seharusnya
jika memang benar tanah terse-
but ilegal, seharusnya SK Bupati
dicabut. Pasalnya, IB RP men-
gaku sudah membayar uang
sewa selama tiga tahun sebesar
Rp 20 juta dan masuk ke kas
negara. Ditanya upaya yang
akan dilakukan, IB RP mengaku
menyerahkan semua ke penyidik
kejaksaan. "Saya senang. Biarlah
saya dijadikan caru oleh kejak-
saan," ujar IB RP sambil masukke
mobil tahanan yang membawan-
ya ke Lapas Kelas IIA, KerobokarL
Kuta Utara, Badung sekitar pukul
17.30 Wita, kemarin.

Seperti diketahui, kasus pe-
nyerobotan lahan seluas 5 are di

'sekitar falan By Pass IB Mantra,
Keramas, Gianyar ini sebenarnya
sudah menjadikan petani ber-
nama Made Bawa menjadi ter-
pidana 4 tahun penjara karena
menjual tanah milik negara.
Setelah.Bawa diputus bersalah,
penyidik yang akan mengekseku-
si tanah tersebut kembali ter-
ganjal. Pasalnya, di lokasi seluas
5 are tersebut sudah ditempati
pihak ketiga yang merupakan
mantan hakim bernama IB RP.

Di lokasi sendiri sudah dibangun
permanen dan ditembok tinggi.
Pengakuan IB Rai Pati, ia sudah
secara sah menyewa lahan ini dari
dua PNS Pemkab Gianjrar yang
merupakan terpidana kasus korupsi
pemalsuan tanda tangan Bupati
Gianyar untuk Surat ljin Menggarap
(S I M). Penyidik akh irnya melakukan
penyelidikan b3ru untuk penguasan
lahan ini. 'fu rez
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.Tersangka lB RP
. dalam kasus ini di-

duga menguasai la-
han seluas 130 m2
yang sudah disita

Kejati Bali.

DENPASAR, NusaBali
Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Bali akhirnya menahan mantan
hakim, IB RP, 65 pada Kamis
(27 /7) dalam kasus dugaan
menghalangi penyidikan penun-
tutan terhadap benda sitaan
pgnyerobotan lahan seluas 130
m2 di falan By Pass IB Mantra.
Usai ditahan, mantan Ketua PN
Gianyar ini menyatakan dirinya
dijadikan caru fkorbanJ oleh
penyidik Kejati Bali.

. Aspidsus Kejati Bali, Polin O
Sitanggang mengatakan penah-
anan yang dilakukan terhadap IB
RP ini dilakukan untuk memper-
lancar penyidikan yang sedang
dilakukan. IB RP sendiri dalam
kasus ini diduga menguasai la-
l,an seluas 130 m2 yang sudah
disita Kejati Bali. "Tanah ini
merupakan tanah sitaan dari ka-
sus korupsi penyerobotan lahan
sebelumnya. Tapi nekat dikuasai
tersangkai' jelasnya.

Dalihnya, tersangka memiliki
perjanjian sewa menyewa den-
gan Pemkab Gianyar. Ini ditun-
jukkan melalui SK Bupati Gianyar
yang dikeluarkan pada tahun
2013. Padahal, setelah ditelu-
suri, SK tersebut merupakan SK
ilegal alias palsu. "Bagaimana
bisa SK tersebut benar. Karena
tanah tersebut nierupakan tanah
milik Pemprov dan bukan tanah
Pemkab Gianyar;" tegasnya.

Meski sudah dinyatakan SK

nyitaan di lahan tersebut.
Penyitaan tersebut lalu di-

pertanyakan ke Pemkab GianYar.

Namun dinyatakan jika Pemkab
Gianyar tidak tahu menahu soal
penyitaan yang dilakukan ke-
jaksaan tersebut. Ia.lalu kem-
bali bersuratke Kelati Bali untuk
menanyakan penYitaan tersebut
namun tidak pernah mend;Pat
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yangdiaiukan unnrk Pengesahan
ice gadan Pertanahan Nasional
(BPN), lanjut Polin, itu dilaku-
kan dettgatt menjelaskan iika
dolormen diPinjam dan diajukan
secara sporadis. "Itu Yang jadi
alas sertifikat, "tandas Polin

Demikian halnYa saat ditanYa

soal peran BPN, Polin men-
vatakan masih memPelajari'
i'Kami akan lihat dulu. Kalau
kepala BPN (Tri Nugraha) un-
tuk pemeriksaan sebagai saksi

sudah. Ya mudah-mudahan saja

dengan ditahannYa tersangka
ini, 

-mereka bisa bernYanYi'
Yang jadi Persoalan lcan ndak
ada yang mau sebut. Kalau se-

but, tami tidak gentar dan jika

ada alat bukti Ya kenaPa harus
takut dengan BPN; "imbuhnYa.

Terkait penahanan tersang-
ka Sunarta, Penasehat hukum
tersangka Jhon Redo menud-
ing penahanan klierurYa karena

iaisa terlalu nafsu dan terbu-
ru-buru. "Dia itu kan hanYa
diberi kuasa dan hanYa sebagai

biro jasa. lni kan orang kecil'
Kenapa kok gak sentuh Yang
besar. ttu kePala BPN Yangtanda
tangan. ladi keiatsaan taiam ke

bawah, tumPul ke atas,'sebuhya'
Bahkan dalam Perkara

ini, tanah Yang menjadi obYek
perkara itu hanya dijual RP l'8
mitiar. "Bukan RP 3 miliar. Uang

siapa?, "tandasnYa. (Pra/do0

Lagi, t Tersangka

TahuraDitahan
DldugaTerlibat

P$pasan Aset Negara

DEMASAR-Setelah menahan
tersangka I Wayan Suwirta alias
IWS, dalam kasus pelepasan aset

negara berupa lahan Thhua sel-
uas 835 meter persegi atau sekitar
B are lebih di kawasan tsypass

Ngurah Rai Denpasar Selatan.
Penyidik Pidana l(husus (Pid-
sus) Kejaksaan Tinggi Bali, Kamis
(27 I 7\ p etang kemb ali menahan
satu tersangka susulan Yakni I
Wayan Sunarta alias PakAgus.

Asisten Pidana Ktrusus (AsPid-

sus) Kejati Bali Polin S. Sitanggang
didampingi Kasi Penerangan

Hukum (Kasi Penkum) Kejati
Bali Edwin Beslar menerangakan,
terkait peran Sunarta, PihalrrYa
mengatakan sama dengan ter-
sangka sebelumnya. "Tersangka
Sunarta ini memiliki peran sama
dengan Suwirta. Dia yang sama

Suwirta mengajukan sertifikaL
Kesalahannya dia yang menga-
takan bahwa tanah yang dijual
itu tanah warisan, sementaftl ter-
singka sebelumnya mengatakan
sudah dijual, "terang Polin.

Pun saat ditanya soal dokumen

Tersangka Sunarta ini memiliki peran sama dengan
Suwirta. Dia png sama Suwirta mengajukan sertifikat

Kesahhannya dia yang mengatakan bahwa tanah
yang dijual ihr tanah yvarisan, senrentara tersangka

,' sebelumnlra nrengatakan stdah df,uall

Polin S. Sitahgrgang,Asprdsus Keioti Boli

Edisi :

Hat r

Jutnc,\ \ eE SJlr 2ot7

*



Surb Bagian Humas d;rrr I

Iftirsd -rr $$er flil

ata Usaha BPI( lll Perwal<ilr:rrr I)r

Kasus Dugaan
Penguasaan
Barang Sitaan

DENPASAR-Kejaksaan Ting-
gi (Kejati) Bali, Kamis (2217)
petang kemarin akhirnya men-
ahan mantan hakim sekaligus

, mantan kepala pengadilan
' Negeri (KPN) Gianyar, Ida Ba-

gus Rai:Pati alias IBRp. Rai
Pati difahan terkait kasus du-
gaan menghalangi penyidikan
penuntutan terhadap benda
sitaan penyerobotan tanah di
By Pass IB Mantra seluas 1.300
meter persegi. Ia ditahan di
Lapas Kelas II A Kerobokan.

Mantan Ketua pN Gianyar ini
saat diwawancara menyatakan
dirinya dijadikan 'caru' alias
rumbal oleh penyidik Kejati Bali.

Aspidsus KejatiBali, polin O Si-
tanggang mengatakan penahan -
an yang dilakukan terhadap Rai
Pati dilakukan untuk memper-
lancar penyidikan yang sedang
dilalq.tkan. Rai Pati sendiri dalam
kasus ini diduga menguasai lah-
an seluas 1.300 m2 yang sudah
disita Kejati Bali. "Thnah ini mer-
upakan tanah sitaan dari kasus
korupsi penyerobotan lahan
sebelumnya. Thpi oleh tersangka
nekat dikuasaii' jelasnya...

Sebagai alibi, kata Polin, ter-
sangka memiliki perjanjian
sewa menyewa dengan pem-
kab Gianyar. Ini ditunjukkan
melalui SK Bupati Gianyaryang
dikeluarkan pada tahun 2013.
Padahal, setelah ditelusuri, SK
tersebut merupakan SK illegal
alias palsu. "Bagaimana bisa SK
tersebut benar. Karena tanah
tersebut merupakan tanah
milik Pemprov (PU dan Biro
Asbt) dan bukan tanah Pemkab
Gianyar," tegas Polin.

Meski sudah dinyatakan SK
tersebut illegal, namun Rai Pati
nekat menguasainya. Setelah

- melakukan penyelidikan, peny-----:.- idik akhirnya menetapkan Rai

tdisi :-J-un"otL, 2-S {J\\_v

'Mantan l{afdm
Ditahan

Pati sebagai tersangka dan dijerat
pasal 2 I atau 23 UU Tipikoryaitu
menghalangi penyidikan penun-
tutan terhadap benda sitaan.
"sekarang kami tahan unruk 20

hari kedepani' pungkas Polin,
Sementara itu, Rai Pati yang

ditemui membantah jika SK
perjanjian sewa menyewa
tersebut illegal. Ia mengatakan
menempati lahan seluas 1.300
m2 tersebut sejak 2013 melalui
Surat ljin MenggaraP (SIM)
yang dikeluarkan Bupati Gi-
anyar. Lalu pada 2014, Kejati
Bali men\asang plang Penyita-
an di.lahan tersebut.

Penyitaan tersebut lalu diPer-
tanyakan ke Pemkab GianYar.
Naiitfn dinyatakan jika Pernk-
ab Gianyar tidak tahu menahu

si) dan dinyatakan jika masalah
itubukan ranah pidana khusus
melainkan pidanai' tegasnya.

la menegaskan, seharusnya jika
memang benar tanah tersebut
illegal, seharusnya SK Bupati di-
cabut. Pasalnya, Rai mengaku su-
dah membayar uang sewa selama
tiga tahun sebesar Rp 20 juta dan
masuk ke kas negara. Ditanya up-
ayayangakan dilakrkan, Rai Pati
mengaku menyerahkan semua ke
penyidik kejaksaan. "Saya senang.
Biarlah saya dijadikan caru oleh
kejaksaani' ujar IBRP
Seperti diketahui, kasus

penyerobotan lahan seluas 5

are di sekitar Blpass IB Mantra,
Keramas, Gianyar ini sebenarn-
ya sudah menjadikan petani
bernama Made Bawa meniadi

))
Tanah ini merupakan

tanah sitaan dari kasus
korupsi penyerobotan

lahan sebelumnya.
Tapi, oleh tersangka

nekat dikuasai,"

Pofin O Sitanggang, Aspidsus
KejotiBoli

soal penyitaan yang dilaku-
kan kejaksaan tersebut. Ia lalu
kembali bersurat ke Kejati Bali
untuk menanyakan penyitaan
tersebut namun tidak pernah
mendapat jawaban. "Setelah
itu saya sempatbersuratke KPK
(Komisi PemberantasanKorup-

terpidana 4 tahun penjara kare-
na menjual tanah milik negara.
Setelah Bawa diputus bersalah,
penyidik yang akan mengek-
sekusi tanah tersebut kembali
terganial, Pasalnya, di lokasi
seluas 5 are tersebut sudah di-
tempati pihak ketiga yang mer-
upakan mantan hallm bernama
Rai Pati. Di lokasi serrdiri sudah
dibangun per-manen dan ditem-
bok tinggi. Pengakuan Rai, dia
sudah secara sah menyewa hhan
ini dari dua PN S Pemkab GianYar

lang merupakan terPidana kasus

korupsi pemalsuan tanda tangan' Bupati Gianyar untuk Surat Ijin
Menggarap (SIM). PenYidik
akhirnya melakukan PenYeli-
dikan baru untuk penguasan
lahan ini. (pra/dot)
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