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AKSA meminta maielis hakim untuk
"memiskinlian" Yusaftii Ajo dengan
merryita semua harta terdalcrnra guna
menutupi kerugian negara Rp6z,5
miliar. Jika segala harta itu tidak

mencukupi. hukuman terhadap mantan
pejabat Pr:asjal Tarkim Sumbar itu, ditambah
Iima tahun.

tak saneEuD dan hartanva tidak Pcmukiman (Prasjal Tarkim)
cutup iitrlt< *engganti. maka Sumbr tahun anggaran 2Ol2

fiqktirnannya dit;mbah lima ., hingga 2016. Selain -94Tao
tahun, :. ':' penjara dan pengembalian

I . Tuntritriir itr.r dibacakan J?U :l kerugian negar4 JPU juga me-

dalam sidang di Pengadilan minta majelis hakim menjaruh-

Tipikor Padaig, Senin-(I4l5) kan denda Rp1 miliar dengarr

siang. Yusafni dinilai bersrilah subsidersetahunpenjarakepada

PADANG, EAIUI\N.,; Te.r- :
dakwa korupsi Suriit Pettang:l
gungiawaban (SP.t fihif beruil4
Rp62,5 miliaq :Yusa{ni Ajs
akbilhya, dlt'mtiitt lo.ritef-ign
penj:ila oleh Jak a.'Penuit$t
Umurn (J.PU). Tak hanya.tuntu-
tan penjara Y,usafiri ju$l'dimin-
ta mengembalikan kerugian
negara secara keseluruhan. Jika

telah melakukn korupsi di-.Qnas
Pmsarana Jalan Tata Ruimg dan >>TERDAKWA hal 07
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terdakwa. (KPA). Selanjutnya pada 2013 - Selain itu. Yusafni jugc inc'
"Kami berkesimpulan bahwa 2016 selaku Pejabat Pelaksana nympaiftan uang yang diberikan

Yusafni telah terbukti bersalah Teknis Kegiatan (PPTK) pada kepada KPA setelah Yohanes,
melakukan korupsi dan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Pe- yaitu Maihalfri, Eko Herlambang
majelis hakim menjatuhkan huku- nataan Ruang (PUPR). Sejunrlah dan Indra Jaya. Nama ters€but
manl0tahunpenja?serlamem- proyek yang dijadikan ladang nerupakanKPAtahun2013hing-
bayar denda sebesar Rp1 miliar korupsi adalah proyek ganti rugi ga 2016. Maihalfri diberi Rp200
subsid€r selama setahun kuru- lahan di Jalan Samudera Kota juta, untuk Eko Herlambang
ngan,"kataJPUMuhasnan. Padang, ganti rugi lahan pem- mererimaRpl50juta.Palirgbesar

Segala kerugian negara yang bangunan Jafur II Bypm Padang, itu lndra Jaya deDgan nilai Rp400
ditimbulkan dalam perkara ini, pembanguuan FJyover Duku, juta. fidak hanya itu, bendahara
dinrtufktrJal6a,jugam6tidiganti Padang Priaman, dan penba- dinas bernama Yulisma juga
oleh Yusafni. "Yusafni juga ngunan Stadium yang juga di diberinya Rp300 juta dan
dituntutmenbaytruangpenggmti PadangParianun. bendahara setelah itu. Feri
sebesar Rp 62,5 miliar, jika Uang hasil korupsi itu dise- mendapat Rp3O0juta. Sementara
terdakwa. tidak melakukan butkan JPU ditransfer ke sejurnlah Refdimotr juga pemah melerirna
pembayaranpalinglamsatubulo pihak dan dibelanjakan Yusafni. Rp100 juta, dan Noezar, Kabid
setelah putusan pengadilan Khusus pemakaian pribadi, Yu- Binamargapadadinmsayamene-
memperoleh kekuatan hukum safni setidaknya membeli mobil rinuRpl50juta.
tetap, maka harta benda atau aset sebanyak 12 unit dalarn kurun Yusafni juga pernah mem-
terdakwa dapal disita. Kalau htrta 2013 - 2016. sejumlah alat berat bayarkan Rp900 juta kepada
terdakwa tidak rencukupi untuk dan tanah di beberapa tempat. {amat Batang Anai dengan nama
membayar uang pengganti, maka Tidakhanyauntukbarang,diajuga Syafrion. Uarg tersebut adalah
dipidma penjaa selana 5 tahun," melakukan tranifer dengan nilai pajak dan noraris dad pembebasan
kaiaMuhasnm taksedikitkesejumJahperusahan lahanflyover,yaugseharusnya

Jaksa meruntut Yusafni de- danormg.MulaikeCVKambmg disetorkaotapitidakdilaksanakan.
ngan iandasan Pasal 2, Undang- Raya yang merupakan miliknya, Iajuga'nemberikan uang kepada
Undang Nomor 31 Tahun 1999 lalukePTTrakindo.PTSerumpun Camat Lubung Begalung waktu
tentang Pemberantasan Tindak Indah Perkasa, PT Hexindo Adi itu,tetapiialupajumlahnyakarena
PidanaKorupsjsebagainauyang Perkasa,CV AuliadmPTLybro Yusafni menitipkan melalui
telah diubah dengan Undang- AraConsrtuctionRaya.Beberapa anggotanya. Di lw orang din6,
undmg Nomor 20 Tahun 2001 jo nama juga diseb'ut menerima seorang yang mengaku pentolm
Pasal 5 ayat (1) ke(l) I-pl9$Lq4-_,t&!rggtqrdgp YlrsdnllSClcid4ri ,tg$baga Swadava l4asv3rqlat
KUHP. Yusafni juga dijmfpasai' Weni Daati, Nasrizal, Elia Har- (LMS)jugameirerimauangRp300
tindak pidala pencucian uang monis dan Elfi Wahyuni. Nmun juta. Khusus Kadis Prrujaltakin
sebagaimana diatur dalm Pasal 3 lidak disebutkan jaksa secara Suprapto, pengakuan Yusafni
Undang-undang Nomm.8 Tahun terperirci, untuk apa uang itu harya diberi mobil Hyundai
2010 tentang Pencegahan dan disetorkan. Tucson. Hal itu diungkapkan
Pemberantasan Tildak Pidana Dalarn sidang pada Jumat (27l s€telah ditanya oleh JPU Erianto.
Pencucian uang. "Selama 4). Yusafni Ajo sebagailterdakwa Selain itu, Suprapto juga pernth
persidangan tidak ditenrukan tunggalblak-blr*kan.Adabelasan memiDta Yusafni membelikan
alasan pemaaf maupun alasan namayangdisebutkeciprataruaug rnobiluntukanaklyayangberada
pembenar pada diri terdakwa, haram yang totalnya belasm miliar di Jog1a. Setelah dibelikan, mobil
maka sewajarnya harus diberikm di rentang waktu 201 3 - 2016. Dari tersebut langsul4 dikirirrrkan.
ganiilan hukunatr yang setimpal anggota Lembaga Swadaya Gubernu Sumbar lrwan Pra-
atN [ierbuatannya," ucap JPU. Masyarakat (LSM), Camat Batang yit&o (IP) dan Syafrizal Ucok

Hal-hal yang memberatkan. Anai, auditor Badan Pemeriksa sudah membantah pernyataan
tedakwaada.lahperbutaenyatidak Keuangan (BPK) Sumbar, Yusafni. Orang romor satu di
mendukung progrm pemerintah Iirspektorat Sumbar, Dinas Sumbar itu mengaku ddak kelal
dalam rangka penyelenggaraan Prasjaltarkim (kini Dinas PUPR- dengan Yusalni. Dalam dlisnya
negara yang bersih dau bdbas red)hinggauanguntukpembuatan yang dikirirn Kepala Birc Hubu-
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme baliho IP dan mantan Wakil nganMasyarakat(KabiroHumas)
(KKN) serta terdakwa meni.lqnati Gubernur Surnbar. Pemprov Sumbar, Ja,snan ke -fla
hasilperbuatmyangdilakukannya Nama IP (singkatan Irwan lrcn,Gubemurdengantegasiuga
te$ebut. "Hal ymg meringankm, Prayitno) disebut Yusafni kepuda mengaku tak kenal Yusafni yang
terdakwa bersikap sopan dan Jaksu Penuntut Urrum IJPU) kini masih berstatus pcgawai
kooperatif selama persidangan Erianto SH di luar persidangan. Pemprov Sumbar dan pernah
seiingga tidak rnempersulit Beberapa kali nama IP disebut- nteiljabat Kuasa Pelgguna Ang-
jalannya persidangan. Selain itu. kannya. Dalam ingatan Yusafni, garan (KPA) proyek di Dinas
terdakwa belum pemah dihuLrm uang Rp500 juta urtuk penbua- Pekerjaan Umum dil Perunahan
dan terdakwa mempunyai tan balihohwan Prayitno diserah- Rakyat (PUPR) Sunbar:
tanggungan keluarga," kata Mur- kanya kepada Syafrizal Ucok. Jika "Jangankan membaltu,' saya
hdman di hadapan majelis .haldn naha Irwan Prayitno disebut di saja tidak kenal siapa Yusafni. Saya
ymg diketuai oleh hwm Munir dm luar penidangan, nama almtrhum tidak pemah konunikasi apalagi
didmping ha'ldm'mggota Eroia Muslim Kasim dan belasan ormg meminta atau menerina uang
dan Perry Desmera. lainnya dibuka langsung Yusafni di darinya: Saya baru tahu wajah

Yusafni sendiri trimpak tenang depan majelis hakim yang diketuai Yusafni ketika diketahui temuan
nendengarkan JPU membacakm hwaD Munir didampingi hakim BPK, lilgsung saya minta atasm-
340halamanmratuntutan.Tidak arggota Emria dan Perry nya(IndraJaya)unnrkmenielmkan
Ima siap sidalg Yusafni kembali Desmarera. ala ymg terjadisebenamj'a. Pada
dibawa oleh jaksa kembali ke Yusafni mrinci dengan deuil saat lndra menemui saya dan
Rutan Anak Air dengan siapa saja ydng menikmati uang membawaYusafiikehadapmsaya,
menggunakan mobil Kejaksaan korupsidari€ndmproyektersebut. saya tanya siapa ini pak Indra.
Negeri Padang. Bersama kuasa Inspektorat Sumbar sedap tahun dijawabnya"inibapakYusafniyang
bukumnya, Yusafni akan ditreri'iuranRp100 jutamelalui kasusnyajaditemumBPKitu. Itu
menyampaikan nota pembelaan Kuasa Pengguna Aqgga an (KPA) bm saya tahu dengan Yusafni, dan
(pledor)atas tuntutan rersebut. gldsnamaYohm*,yangdiketahui itupenenumpefamadanterakhit
"Kami akan mengajukan pledoi: lirdahtiada,Pihaknyajugadiminta sa)adenganYuafn|"imbuhlrwan
majelis. untuk itu Dohon diberikan untuk nternbayar iuran untuk BPK Prayitno.
waktu satu rringgu untuk lewat KPA-nya. Sekali dia pemah Gubernur menegaskan dirinya
mernpersiapkanya," kata Teguh, memberikan kepa'da.tbnu yang tidak pernah meminta bantuar
kuasa hukum Yusafni kepada rnengaku sebagai pegawai BPK Rl apapun kepada pejabat Pemprov
majelis hakim, Perrnintaan itu Perwakilan Sumbar Rp50 juta sekaitan detrgan Piikada tahuD
dikabulkan majelis hakim, pada tahun 201 5. 2015. Baik bantuan materil atau-
terdakwa bersama pengacaranya Yusafnimengakujugapernah pun bantuan lainnya. "Saya tidak
diminta merampungkan pledoi memberikan uang kepada al- pemah melibatkan ASN ataupul
selama satu minggu. Usai itu narhum Yohanes Rpitl0 jura. pejabat Pemprov dalan tin suk-
persidangan langsung ditunda uang tersebut dipergupak4p un- ses apalagi menugaskan pejabat
hilggaSenindepan. , tukrnembelimobil,sertakebutu- untuk minta bantuan ualg dan

Dalam dakwaan, Yusafni ditu- han lainnya pada tahun bedalan lainJain. Saya malah melarang
ding melakukan korupsi sejak 2013. Untuk Panitia Senbilan dengmieg6kalauadapejabatatau
tahun 2012 sampai 2016, dalam Padang Parianan tahun 201'+ eSN ingin mmbantu saya dalam
kegiatan pengadaan tanah unluk dititipkaokepadaUsmanMuktar Pilkada20l5,karenabeltentangan
sejurnJah proyek di Sumbar Toul dengal nilai Rp200 julr. llalau dengan aturaD yrng ada. Sald
kerugiai negara sebesar Rp62.5 untuL Panitia Sembilan Pemko selalu menrinta agar'pejabrr dan
miliarrupiah.Yusafnidisebutkm Padang,diberikannyakepada ASNPemprovunnrk,rdirtl."tegrs
menyalahgunakan kewenangan. Austin Rp500 jura rahun 2013. lvm Prayimo.
sertamembuatSPjfiktiflebihdari Anggora Ausrin yang bernama Sama:dgpganQulgrnur,Sya-
satu.Diajugadimggapmelakukan YogajugamenerimaRp200juta. frizal Ucok yang disebut sebut
pengadaan tanah dengan cara Walau tidak masuk ke Panitia sebagai perantara menolak de"
irematsutm daftar nama perniiik Sembilan, Austin yang kini.sudah ngdfi,legas tudingan Yusafli
tcnah yang nartinya akan mene- tiada, rtengurus semuanya. tersbbut, "Saya bersumpah serta
rimagantirugi,memotongangga- Austin juga pernah diberi menantang Yusafni membuk-
run,danmelakukanperggelembu- Yusafni Rp2,6 miliar.; tikan ungkapannya. Saya tidak
ngan. Selmjutnya, pengakuan Yusafni, pernah menerima dana dari Yu-

Yusafni berbuat dalam dua Kabag P€Jrtanahan Kota Padang, safni. Kalau ada, kapan dan
jabatan berbeda. Tahun 20i2, yakninya Amasrul juga dimana?" ungkap Syafrizal
selakuKuasaPenggunaAnggilan menerimaRp200juta. Ucok.(ll/nlg-heD)


