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Ian$an Tebang Pilih!
Polda

KasusOtakKorfrpsi iliili,.'r:ll$'5lffl,Ting
BP3TKITakTeflentUh nya berdas.arkan keuntun-

---I-------- gan penyidik. "fangan sam-
DENPASAR - tvtash aman- pai tebang pilih, kemudian

nya Wahyu Matond[ng alias menyelamatkan pihak-pihak
Obait, viDe diduealsebaeai yangmcnguntungkan(secara
otak atau p"tutn .-,t[-u au- material/ gratifikasi untuk)
lam kasus liorupsi penqadaan penyidiki' tudingnya.
lahan kantor nitufpdtivunutr Wirata pun mendesak agar
Penempatan dan Perlindun- Polda Bali berani menetap-
gan Tenaga Kerja Indonesia kan tersangka terhadap Wa-
(npsrrl)benpasar trreman- ' hyu-Matondang. Kata dia,
tik reaksi dari kalaneah aktivis meski Mabes Polri yang sejak
di Bali. Ketua Bali Coluption awal merigusut kasus ini tidak
Watch (BCw) eutulWirata sampai menyen't'uh Wahyu
Dwikora menuding,lbahwa Matondang, mestinya Polda
hal itu sangat aneh. I yung tnendapat pelimpahan
"Keter-angan'saksi kasus ini lebih lanjut agar

menyebutkan pernah domi- bekerja lebih berani. Apala-
nan bodik ini, hamuri malah gr" .peran pria yang disebut
tidak diiadikan tersanEka, ini sbbagai staf ahli di BNP2TKI
anehi'ungkapWiratabwiko- itu sudah terungkap dalam
ra kepadikoian ini keinarin. fakta persidar,rgan.

Diahengatakan sem[stinya__ 
- 

"Peny'idtk di PolF y3qC

melanjutkan mestinya berani
menetapkan Dodik sebagai
tersangka jika memang sudah
layak jadi tersangka," ungkap
pria asal Tabanan ini.

Dia juga berharap para ter-
dakwa dan tersangka berani
terbuka. Apalagi dalam si-

dang, jika berani terbuka dan
membantu pengungkapan
kasus akan mendapatkan
keringanan dalam hukuman.
"Mesti ikut membongkar,
terbuka jangan malah mau
dijadikan korban, sedangkan
yang terlibat sebagai pelaku
malah diselamatkan," pung-
kasnya.
Diketahui, kasus dugaan

mark-up pengadaan lahan
4,6 are di falan Danau Tempe,
Denpasar telah menyeret em-

WW
fangan sampai te-

bangpilih, kemudian
menyelamatkan pi-

hak-pihakyangmen-
guntungkan (secara
inaterial/ gratifikasi

untuk) penyidikJ' .

Ketua BCW

pat orang, yakni dua terdakwa
dan dua tersangka.

Yakni rnantan Kepala Bp3T-
KI Denpasar Wayan pageh
(sekaligus Kuasa penggu_
na Anggaran), dan prio Adi
Santoso (Pejabat pembuai
Komitmen). Dua tersangka
lagi-adalah Nyoman Gede
Paf,dprarta sebagai pemilik
lahhn-dan Ketua Faniiia pen-
gadaan T'rusdi Sambono. Se-
dangkan Dodik masih belum
tersentuh. (art/yor)
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