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KASUS DUGMN KORUPSI PROYEK PENINGKATAN JATAN

Kaja ri Pasa man Tetap,kan
Empat Tersangka
PS4MA - SINGGAWG

Tidak butuh waktu lama.
Kejakaan Negeri Pasaman
menetapkan empatorang
tersngka dalam kasus
dugaat korupsi proyek
pdningkatan lalan Pintu
Padang - Botung Busuk,
Ke6matan Mapal Tunggul
tahun 2016 lalu. lronisnya,
tiga orang tersngka
merupakan PNs di
lingkungan Pemkab'
Pasanan, gtu lersangka
lainnva merupakan
rekanan dalam pengerjaan
proyek dengan pagu
anggaran Rp3 miliar
tersebut.

Kepala Kejari Psmil
Adhryansydb kepada swak

mcdia menjelaskan keem
pat aersangka, yakni Sl
(431, Ds (441, Dn (39) dan
Ljd (47). Tersangka Sl, Ds
dan Dn merupakan salah
saru tim Kelompok Kerja
(Pokja) di Unit Layanan
Pengadaan {U!P} PasaMn
saat kejadian.

" Diduga kuat, Sl; Ds dm
Dn mengatur siapa re-
kanan yang bakal dime'
natrgkan dalam proyek
tersebut.s€masa masih
dalam tahap pelelangan.
Piagu angsarannya Rp3
miliar nam& oilai konlr*
hanya sekitar ltpz pili

Diduga ada koDgkaling-
kong antaia Pokla dan
iekaoan daiam peneup.n
pemenang, kara Kajari
Adhryansyah baru-bqru
ini.

Lebih larijut Adhryao
syah menjeiaskan,. proses
penyelid&an aus kasus ini
dimulai pada Marel 2017
lalu dan elah naik status
menjadi irenyidikan di ak-

Hal ini membuktikan,
gelelah sekian lama suryi'
dari penggatapan kasus
dugaan lindak pidana ko-
rupsi khsusny4 di Pasa-
man, roda Kejari Pasaman
yang dipllpin Adhryan-
syah eulai bersrak.

Dijelash KajdAdlrym
syah, dengan masuknya
rahap penebpan leFangb
ini; proses penyidikan ma'
sih ierus berjalan. Hal ini
guna memalangkan kiner-
jatim penyidik unt* meng
ungkap kasus yang telah
menimbuikan kerugiaD
keuagan Negara sekilar

Ro.2O0juta.
Lebih lanjut Kasipidsus

Kelari Ptraman, Eflk Efl-
yadi dLdampDF Kasi Intel,
Ilsu nenmbahkan, ka-
sus hi te4adi saat Peme-
ritriah Kabupaten Pasa'
man melalui Dinas Pe-
kerlad Umryelakukan
pelelangan proydk penin g

kaim jalan'Pht! Padang -

BotDgBuuk, Kecmatan
Mapaltmggul pada laIun
2nl5 Drlam hal rPr.ebnt
nitai pagu.anggaran Rp3
niliai Serelah dilelang,
dimenangkan oleh rekan'
an PT R deng:an nild kon-
tak Rp2 milil lebih.

'Pekertaanpun dimulAi
Dalam memulai, panitia-
irun metakukan pencairan
dana terment L Perma-
salahan pun lerjadi saai
.ekanan didusa melaku-

kan pengelaan tidak se
suai kontrak yang ada.
Hingga akhirnya proyek inj
terhenti.

Ditegaskan Erik, molif
dalam kasus dugaan ko-
rupsi ini dilakukm dengan
cara .ekanan diduga me'
nguangi volme ke4a. I-lal
ini dinilai tidak sesuai
dengan Perpaes 70 tahun
2013 teatang pengadaan
barang dm jsa.

.Tidak 
tenutup kemung

kioan ksus iDi hdkal hen-
jerat tersngka lah. Na-
nm ki6 tidak hgin ber
andaiandai. Lihat saja
nanti, apa yang terun€kap
saat penyidikan maupun
saat persidangdn nanli,
bakal kta kembangkan.
P4iinya, yang salah bakal
tetap kita k€jar," tukas
Erik. (202)

.t.l


