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Ami Disebut-sebut
Diselamatkan'

TipikorBBM Jembrana

DENPASAR - Kasus koruPsi
dana BBM di Jembrana se-
belumnya menyeret Mantan
Kadisperindag Ni Made AYu
Ardini. SelanjutnYa menjad-
ikan Anggota DPRD Jembrana
I Made Sueca Antara terdakwa.
Kemarin sidang dilanjutkan di
Pengadilan Tipikor DenPasar.
Namun ada cerita menarik di
luar sidang. SebenarnYa ada
beberapa pelaku Yang "dise-
Iamatkan" Yang Paling dise-
lamatkan adalah ada Pemilik
UD Sunrber Maju bernama
Ami Santosa.

Sidang dipimPin oleh Hakim
Ketua Patensili didamPingi
oleh Hakim Beslin Sihomb-
ins dan Miftahul. Jaksa Su-
traii tebitr awal menghadirkan
beberapa saksi Yang sempat
diminta oleh hakim, Yaitu
pemilik SPBU Dewa AYU Yuliati
Wiluyu, manajer sebelumnYa
Suryanta dan manajer baru
Dewa Arnyana.

Namun kedua saksi banYak
mengaku tidak tahu. Lebih ban-

KOM-
PAK:
Saksi

Suryanta
pemilik

SPBU
dan

Dewa
Amyana,
kemarin.

yak juga mengatakan jarang
ke SPBU PenYaringan. Hakim
beberapa kali bersuara keras,

namun seperti tetaP mereka
bermain aman. Mengatakan
tidak tahu. Padahal sebelumnY4
ada saksi operator SPBU Dewa
Ayr menyatakan Yang banya\
tahu adalah manager SPBU. Sel'
lain itu kemarin juga hadir saksi

dari BPKP, menerangkan terkait'
jumlahkerugian.

Yanq menarik, kemarin ter-
dengir desas - desus di luar si-
dang. sebenarnYa banYak Yang
"diselamatkan" dalam kasus
ini, bahkan permainan uang
bertebaran d,alam kasus ini.

Salah satu namaYang memiliki
peran sama dengan terdala,rra
Sueca Antara, disebut - sebut
bernama Ami Santosa. Lan-
taran UD Sumber Maju adalah
milik Ami Santosa juga. Seh-
ingga posisi dalam kasus ini,
dii"sebenarnya persis dieilban
SuecayangAnggota Dewan itu.

'Ami ini kuat, pengusaha asal
Surabaya. Ami inilah sebe-
narnya bekerjasama dengan
bapalarya Sueca untuk mem-
buat UD Sumber Maju dan
mesinya malah punya Ami,"
ungkap sumber koran ini.

Dikonfirmasikan ke pengaca-
ra &reca, yaitu DwiPa Negara

awalnva mengatakan memang
Ami ini adalah Pemilik UD
Sumber Maju' Dia mengatakan

oosisinya sama dengan Sueca'
iYa pemiliknya, Ami itu Pemi-
liknyai' ungkaPnYa. Namun en-

tah kenapa, belakangan malah
dia seperti takut. "Gini-gini Ya'
versi Sueca Antara, Ami me-
mang pemilik. TaPi tanYakan
ke Sueca saia," kilahnYa.

Dikonfirmasikan ke Jaksa

iuga sama, buru - buru men-

eaiakan tidak. "Tidak, bukan
f,emiliknya," kilah laksa Su-
hadi. Namun ketika ditanYa-
kan, bahwa mesinnYa Punya
Ami. Suhadi akhirnYa mem-
benarkan. "Memang mesinnYa
punya Amii' jawab Suhadi.' 

Kemudian, ketika ditanYa ter-
kait Ami "diselama&an" tidak
diseret dalam kasus ini? Suhadi
mengelak dengan mengatakan
tidali ada sePerti itu. "Tidak
ada seperti itui'kilahnYa- Bah-
kan Iaksa lain dalam kasus
ini Mearti Iangsung nyaut'
"MemangnYa Ami Santosa.
Supermanl imbuhnYa sambil
keluar ruangan. (artlhan)
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Siap Puputan

Hadang

Reklamasi
Demo Diwamai Seiebaran Gelap

DENPASAR - Ratusan warsa mer
y","k- ;i;;i,d;;;;;i',il;;;,
dang rencana relJamasi Teluk Benoa.
Penegasan warga untuk siap be4uang
sampai "titik darah penghabisan"itu
sebagaimana disampaikan salah satu
toloh masyaralat Benoa Pande Kcrut
Merta saat orasi demo Tolak Reklamasr
be6.rma rahtsan masa ForBAIl di deDajl
kantor DPRD Provinsi Bali di Renr,rr,

Denpasal kemarb ( 19/8).
"Sampai kapan pun kami siap men-

gadang. cagal di darat, kami akan
hadang di laut. Kami siap pupu-
tan Tolak Reklamasi Teluk Benoa.
Masih dalam aksi demo iht Merta se-
lalcr warga menegaskan bahwa sampai
kapanptur, ia akan tetap beiuang dan
menol3k alas rencana reklanrasi di
Teluk Benoa Bali. Dikatakan, gempu-
ran penolakan atas rencana reklamasi
Teluk Beno4 bukan hanF darang dari
masyarakat B€no4 melainkan hampir

' seluruh masyarakat Bali dari mulai
LSM, desa adat, kepala lingkungan,
kepala dusun, sekaa teruna-teruni,
mahasisw4 seniman, musisi, hingga
gabungan industri pariwisata, Forum
rnasyarakat Nusa Dua, dan lainnya.
Selain itu, masih dalam aksi 1ang iuga
dihadiri personel Superman is Dead
(SID) itu, para pendemo juga kembali
melaydrgkan suratpemFtaan. Adapun

dalam pemyataqn al6inya, FoTBALI
kembali meminia keoada Menteri
Linghragan Hidup (I,tt) aan fehutan-
an untuk segbra membatalkan amdal
di Kementerian LH dan Kehutana[.
Kedua, meminta kementerian kelautan
dan perikanan rurnrk segera mencabut
izin lokasi yang telah diberikan kepada
PT TWBI pada masa kepemimpinan
SBY dan menghentikan seluruh proses
perizinan reklamasi Telok Benoa, serta
mendorong menleri kelautan untuk
tidak memberi celah kepada iN€stor
melahrkan upaya reklamasi.

Ketiga meminta Presiden Rt loko
Widodo untuk segera membaralkan
Perpres 5l/2014 tentang perubahan
atas PP 4512011. Sementara itu, masih
dalam aksi kemarin, yang menarik dua
wakil rakyat anggota Komisi II DPRD
Bdi yaloi AA Ngurah Adhi ardhanayang
merupalan politisj PDI Perjuangan asal
Denpasar dan IGK Kresna Budi politisi

PartdC'olkarasal BuHeryihrrnaikorast
AIsi sendiri kemarin diwamai aksi

seleDaran gelap yang m uncul di tengah
para demonstran saat menggelar orasi.
Aras selebaran itu, kontiri meman_

k reaksi pala demonstran. Mereka
mengecam adanya selebaran gelap
yang mentatas nama-kan FoTBALI.
Dalam klarifikasinya, para penolak
rekliimasi menyatakan bahwa aki dnn
per;uangan mereka menolak reklamasi
yang sudah berlangsung tjga tahun ini
mu.rrx sebagai bentuk peiuangan atas
uan mvestor yang tidak cinta pada Bali.

"Perjuangan ini murni keiuar dan
panggrJan hati, dan tidak dibayar. Kami
,eras mengecam selebaran gelap
yang men€aras nilmakan ForBal dan
rengkap dengan tanda tangan ketua
ForBali Wayan Gendo Suariana dan
saya (Direktur WALHT Bali Suriadi
uarmoko,l, pungkas Moko, saDaan
Suriadi Darmoko. (pra/han)
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TERUS MENENTANGi Ketua ForBALt Wayan ,,cendo,,Suardans (kili)
menyerahkan pernyataan sikap kepada Ketua Komisi DppO Bali Adi
Ardana (tengah) dan anggota dewan ld8 Gede Komang Kresna Budi.Dan
Superman ls Dead (SlD)saat tampildalam domo tolsk raktamasi dl daosn
gerbang kantor Gubernur. Renon. kemarln (toto kenan).


