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Korupsi BP3TKI
rbpi Pengadilan Tip-
ndr, kemarin (2LlL0).

Menjadi Tersangka

'DENPASAR .. Majelis hakim
kasus korupsi pengadaan lah-
an untuk kantor BP3TKI (Balai
Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja In-
donesia) meminta jaksa penun-
tut umum (fPU) "menyeret"
W&yudi Matodang alias Dodik
dan menjadikannya sebagai
tersangka. Hal itu disampaikan
pada sidang lanjutan dengan

Adi San
ikor De

dipimpin
majelishakimyang
iim Edward Harris

Sinaga t t, disampaikan
setelah d an konfrontasi

tersangka dikonfrontasi itu
adalah Prio Sambodo dan

dengan para saksi
. Saksi yang juga

. Termasuk
Wayan Pageh

ntoso.

antara
dan te

Nyoman
dengan t

dan Prio
Konfron dilalarkankarena

Inspektur Jenderaf BNP2TKI, Mangasi
dipanggil pada sidang di Pengadilan Tipikor
Rabu (21110), namun lidak bisa hgdir dengan

D
dicantumkarl dia mengalami sakit stroke.

r- Surat sakit Mangasi tersebut
tanggal izinnya dimulai 30
Oktober 2015 hingga
1 November 2015. Padahal

\

IlahmMinra
Seret:" Dodik

STDANG 8P3TKI: (Kt.ka), saksi Trusdy Prio Sambodo, Prio Adi Ssntos, dan Wahyudil 'Oofif" UaloOang Oi Pengadilsn Tipikor Denpasar, kematln.

Dodik tetap mengatakan tidak
menerima uang Rp 1,5 miliarpng
disebutkan para salai. Sebelumn-
y4 saksi Paramarthayang adalah
pemilik lahan, memastikan pada
Jumat 25 November 2013 memang
dia datang ke Hotel Inna Grand
Bali Beach, bertemu Dodik ber-
sama Trusdy dan terdalara Prio
diminta menadkuang.

"Saya tanya sekarar4i, siapa
yang menyuruh?" ujef"hakim
Edward saat sidang ter-sebut.
"Dodik;" jawab Paiamarta :
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Namun, penjelasan ini diban-
tah lagi oleh Dodik.

"Kamu pinter bersilat lidah.
Kamu bahaya sebagai orang
tega kamu membebankan ke
dua terdakwa ini. Ini paramar-
tha kasihan, dia jual tanah baik
- baik sekarangjadi tersangkaj,
cetus hakim Edrward. Namun,
tetap Dodik tidak mau mengaku.
Kemudian majelis hakim

mengejar penyerahan uang
yang kedua sebesar Rp 750
juta. Kembali Prio dan Trusdy

memastikan sudah menyer-
ahkan ke Dodik pada Senin
3l November 20L3. Sehingga
total dia menerima Rp 1,5
miliar. Namun, Dodiklagi - lagi
membantah. "fangan kamu
bilang, kalau kamu salat Ju-
mat lagi tanggal 3l itu Senini'
cetus hakim rnembuat suasana
sidang penuh tawa.

Sempat juga dikejar siapa bos
dari Dodik dia mengaku bahwa
bukan PNS namun dijadikan staf
khusus oleh pimpinan BNP2TIC

Mang4si Kirirn
Surat S fdtAnel{

r HAKIM

Sambungan dari hal
"Dodik" jawab Trusdv. ,,

dik," jawab terdakwa piio.
dang'kan terd"t*u pug"i,,ia
ranu tantaran tidak di lokasi

"Bagaimana Dodik? Be
kamu yang menyuruh?,, ta
hakim Edward. ,,Tidak 

a
Sama sekali tidak adaj' hlal
. Kemudian dilanjutkan
itanya soal penyeiahan u
tanap pertama sebesarRp
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Prio dan

danbelakaigan

juta yang ditarik dari BNI.
itu di-serahkan ke Dodik di
Bali Beach, yang menvera

menyeratiican uans,
dan Dpdik salat Iuma"t
di dekat hotel.
Kembali ditanya, prio da

Trusdl', terkait penyeraha
uang dan memastikan sudauang clan memastikan s
pindah ke tangan Dodik,
Kan tas ransel Trusdv
berisi uang juga diseia
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Djumur Hidayat. ,'Saya curiga
apakah sampai ke Djumhur
kasus ini. Saya masih kaji, untuk
memerinl,ahkan urnrkmemang_
gil Djumhua" unskap hakiir
Edward dengan logit uitak.

Dengan kondisi Dodik tidak
mau mengaku, akhirnya hakim
meminta jaksa untuk mene_
tapkan tersangka ke jaksa. ,,pak

jaksa tolong diperhitungkan
statusnya Dodik. Iangan dia
dibiarkan seperti ini]' cetus
hakim Edward.
Iaksa menyatakan siap

menind aklaniuti peiintah
hakim. Usai sidanglaksa Su-
nua mengatakan perintah itu
bermakna, untuk meniadikan
Dodik ter:sangka. ,,Itu diminta
menaikkan slatusnya jadi ter-
sangka," ungkapnya.

Selain itu dalam persidan-
gan, juga ada yang menarik.
Mangasi yang adalah Ins-
pektur lr:nderal di BNP2TKI
memang namanya disebut
- sebut lerlibat. Lantaran di
Bali, Dodik selalu dengan
Mangasi Simanjuntak. Sayang,
Mangasi tidak bisa hadir pada '

sidang kemarin. Dia mengirim
surat $akit stroke. Anehnva,

ber. "Ini isa baru tanggal
2t ratnya malah
tanggal r. .tr(ok tahu
Mangasi i sakit tanggal
30 Mangasi
lagi, j jangan dia pu-

t sakit banyaki'nya stok

u tertanggal 30
dan meminta,

nggal I Novern

Edward.

lahanbahkan

i mengambil

beli tanah untuk kantor. pagu
anggaran Rp 2,5 miliar. Untuk
pelaksana kegiatan. Selain
beberapa nama sebelumnva,
ada nama muncul juga pejahat
Penguji dan SpIVI IB Su6awa
dan Bendahara Andik Supardi
dalam struktur proyek.

Bahwa pelaksanaan pen_
gadaan, survei di Ialan Imam
Bonjol, Ialan Merdeka dan
Suwung, By pas Ngurah Rai.
Akhirnya dipilih lokasi di Jalan
Danau Tempe nomor 2g, Den_
pasar (Sanur).

Negosiasi dilakukan oleh prio
dengan pemilik paramarra
Iahan seluas 460 meterpersegi
atau 4,7 are dengan nilai Rp
4,5 miliar. Hasil negosiasi ini
dilaporkan ke Rageh. Selan-
jutnya Pageh dan prio bertemu
dengan Paramarta. Saat itu
sudah ada negosiasi untuk
mengangkat harga alias mark
up. Pageh mengatakan akan
membeli tanah itu Rp 4,5 mil-
iar dan akan dinaikan menjadi
Rp 6,7 miliar. Yang akan diter-
ima Paramarta selaku pemilik
tanah Rp 4,5 miliar. Sisanya
untuk kepentingan Wayan
Pageh dkk. (artlyes)

surat sal
Oktober
izin

ungkap l

Hakim tetap meminta
agar ; dan Par-
amartha
mema

:kan lagi saat
ngasi. Iaksa

memanggil
Mangasi untuk sidang
selan

Seperti berita sebel-
umnya Dodik memang

ral. Dia adalahdi
otak
awal

i. Dia ikut dari

saat n
Tekko

Rumah Makan

dana, memerintahkan
terdakwa
Trusdy
750 juta

dan tersangka
.mbil dana Rp

duakali. Da-
lam bahwa
tahun 201 DIPA(Daft-
ar Isian aan Angga-
ran)B anggaran
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PenFapat
Dewiln-LSM

.^Yu lagi dengan pendapat lem_
3agl swa{aya masyarakat [l_SV) Oi
rJuleleng. Badan pengawas LSV jari
Simpul tsuleleng, Wayan purnamek
mengatakan, dalam Undang-Un-
dang Nomor l7 tahun 2008 tentang
pelayaran, setiap pembangrr rlan dari
hal lainnya di kawasan pelabuhan,
harus berdasarkan rencana induk
pelabuhan. Selain itu, harus ada pula
kajian analisis dampak lingkungan
(amdal) pelabuhan, U f L/UFL, sirta
rekomendasi dari Kesvahbandaran
dan Otorita telabuhari (fSOl).
"Sudahkah ada rekomendasi

dari KSOP? Sudahkah ada Am-
dalnydr? Iangan seenak udelnya.
Apa sih kontribusi untuk Buleleng.
Pol PP tegas saja, kalau perlu segel
saja. Pembangunan itu tidak boleh
arogan. Meskipun ini proyek pusat,
kabupaten harus tahu. Kalaunanti
ada qrasalah, yang dicari pertama
itu- bukan orang pusat, tapi orang
kabupaten," kata purnamek. .

Sementara itu, GM pelindo III
CqpanS Celukan Bawang, Dewa
Adi Kumarajaya mengitakan,
pernbangunan dermaga curah
c.air iru bukan proyek bodong.
Karena rnasalah perizinan iiu
dari Kemcnrerian perhubungan,
dalam hal ini Direktorat Iend-eral
Perhubungan Laut.
- 

"Setahu kami, aturan itu mengenai
lingkungan hidup itu kami peiruhi.
Sudah ada penetapan dari Gubernur
Bali. Kami sesuaikan pembangunan
dengan RIP yang diajukan. Kami ti_
dak bodongi' tegasnya. Seperti diber-
I?kg" sebelumnya, polisi pamong
Praja Buleleng menghentikan se_
menta-ra proyek dermaga curah
cair di kawasan Pelabuhan Celukan
Bawang. Ditengarai proyek tersebut
belum melengkapi perizinan yang
dibutuhkan. (eps/gup)

-.1

AD.U ARGUMEN: Pengecekan dermaga curah air
Celukan Bawang yang dilakukan Dewin-LSM.

Soal Dermaga
Curah Cair
Celukan Bawang

GI|ROKGAK - Dugaan keberadaan
dermaga curah ciir di kawasan
otorita Pelabuhan Celukan Bawang
yang tak mengantongi izin, ternyati
menarik perhatian banvak pihak.
Pihak dewan dan LSM di nuieleng
yang biasanya sejalan, kini bersel
berangan menyikapi keberadaan
derntaga tersebut.

Pihak dewan rnenganggap, langkah
1'ang dilakukan Pol pp adatdh lang_
kah yang gegabah, karena dilaki-
kan tanpa dasar aturan yang jelas.
Sementara pihak LSM mengang-
gap langkah yang dilakukan poliii
Pamong Praja Buleleng, langkah

yang
dengan

Pasca
aktivita
Bulelenl
lindo III
Kedata
dipimpi
Bulelen
Mangku
untuk
dengan
cair di
Mangkr

yang dila
yang keli
Undang-
kabupa
kewena
pantai dpantai cli
"ladi a

jaan bel

hentikan
memalu
sangaF

katena belum sesuai
In-aturan pelayaran.
ghentian sementa-ra

Komisi II DPRD
la{tgsung_ mendatangi pe_

lang-Celukan Bawang.
rombongan dqwan itu
tua Komisi II DPRD
u Mangku Budiasa.

rkankedatangannya
n cross check terkait
tian de-ruraga curah

timur dermaga tiga.
ngan€gap, langkah
n Pol PP adalah hal

sesuar amanat
fndang 23 tahun 2013,
rrlkota tak punya lagi

mengatur wilayah
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