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KPA Aku-i tak Teliai Periksa Dokum
Sidang Kasus

terdakMa Yusafrii kembali digelar di
Peneadilan Tindak Pidana KoruPsi

lripit o4 nuA*g Senin (l 2/ 1 ). Dalam

sidangkali ini, Iaksa Penuhtutumum
(IPU) menghadirkan krasa Penggu-
na angS4aran (KPA) Indra laya' bagian

keuangan Erva Putra dan tiga ang-

gotaTAPD.
Saksi Indra IaYa menYebu&an

sebagai KPA Pada tahun 2014 dan

Dugaan KoruPsi

ENSPM

sPi Fikrif

Padang, Padek-sidang lanjutan duga-

an konipsi surat pertanggung jawaban

nmf (slj) senesar Rp 62,6 miliar dengan

Atas kejadian ini, saYa menyesal.

Tidak melakukan Penelitian atas

berkas-berkas Yang Penah saya

tanda tangani'

lndra Jaya

2105, ia telah melakukan pencairan
uang senilai Rp 29,2 miliar tahun 2014

', dan Rp 17,6 miliar pada tahun 2015.
t' Dana tersebut dipergunakan untuk

ganti rugi pembebasan lahan unttrk
Jalan Samudera, fly ouer, Jalan Blpass
dan Stadion di Padangpariaman.

> Baca KPA...Hal 15

,. ,s'YlYtggtiq9U9
*Selahr I{PA, sala hanYa tanda

tangan Su.rat Perintah Membayaitan
(SPM) berisikan nama-narna orang

pe-nerinra ganti rugi, serta hesaran

yang akan-dibay'arkanJ' aku lndra

Jaya kepada maielis hakim." 
la mengatakan ketikanrenanda-

taneai SPlv! terseLrut, ia tidakmenge-
cek"selta me,rciiti secara dcrtail. Ia be-

ranffiapiul, kegiatan itu hanya ne-
taniuikan dari tahun sebelurnnya
,lan ti*lak nrcttgetahui iika ada kui-

€nsi ganda atas pencairan dalla teF

sebut
"Kalena ini, kegiatan dari ?012,

sementara saF KIAPada 2014 dan

2015. Sa-rra berasurnsi tidak ada ma-

salah. Sala juga percaya kepada tirn 9

clan Pejabat Pelaksana Teknis Ke-

giatan{PPTli) makarya tidaksaya cek

trlang terhadap SirNll yang diusrilkau

untuk ditandatanganij' terangnya'

Selalna menjadi KP.{, kxlra }aya

tidalcpenah mernbandingkan daftar

n"*eiitttu ganti rugi pada tahtln-
iahtln sebelurnnYa. Karena, tidak
merniliki arsip lapoI:an seita realisasi

pada tahun, sebetrumnya- Nalnun'
oatia tertrtrr 2016 cuma ada laporan

vang diterrrbuskan kepadanya' Pada

iaporan tersebut dinvatakan realisasli

kesamn pada 2015 tclah 1 00 persen'
" 

"Semua uang telah dicailkan dari

bendahara pen[ehraran sesuai de-

ngan ;urniah cli SPNI. Tapi saya tidak

mengetahui aPakah uang tersebut

samfai p;iila mrayarakat atau ticlak

Saat sava tanla padaYusafrri, katanya

semuC telalr diserahkani' akunya'

Inclra IaYa juga tak metnbantah'
'Yusafni Penah tnenemui ke rua-

ngarurya unruk nlernbahas masalah

pembe}asanlahan"
'Ataskejacliar ini, saya menyestil.

Tidak melaktkan Penelitian atas

berkas-berkasyang penah sava tanda

tiurganij' sesalnYa'
Penuturan saksi lain, Elrva Pufi:a,

Bagian (euangan menYebutkan,
sebagai bendahara, ia hanYa mela-

kuka:r pemhayararl atas SPM Yang
berisikar: tlaflar narna penefirna
gzurti rugi. Dalam vciifikasi' ia hirnva

rnencocokan daftal'naina di SPN{,

b ukan dokr,lmen pen clukun gnya.

Sementara, tiga orartg saksl dari

Tim Anggaran Pemerjltair Daerah

(TAPD) Desi Yuklini, Eivi Rusnd dtur

Febri Efrizal sebagai anggota dari
TAIID tidak mengetahui terjadinya
rnasalah tersebuL Mereka baru me-

ngetahui, kedka su dah ada pemclik
saan oleh llPK pada ai<hir 2016 ten-

temg a<leu4ra SFj fiktif dalam Pem-
hebasair lahan tet'scbul

Atas keterangan saksi tersebut,

tenlakil,a Yusaflri didampingi Pena-

sihat llukum Bob I'Iasair tidak
menibantah ke{.erangan dari para

saksi. Namrur Yusairi hanYa mene-

gaskan yang memerintalrkannya
irenrbuka rekenin g !3zulkh4antli ri ittt

adalah rnantm i{epala Dinas Prasjerl

Tarkim Sr"unbal SuPmPto'

Ketua rnaielis Irwan Mutrir cli-

dampingi hakine anggota Emria dan

Perry Desmarera nienunda sidartg

hingga pekan depan.serta uierrlentl-

taht<in ]PU rnenghadirkan saksi

lainnya.
P"erbuatari itn dilakukan Ytlsahi

sejaktahun2012 sampai20l$ dalarn

kegiatan pengatlaarl larlalt untttk
sei"urnlah 

-proyek 
di Surnbar' lbtal

kerugian negara RP 62,5 miliar'
(crl?)


