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Mantan Walinagari Koto Kaciak Dihukum Hmpat Tahun Penjara

Pasaman, Slnggalang
Kasus korupsi yang nrenyorot

salah seorang mantan walinagari
di Pasaman akhirnya berkekuatan
hukum tetap. Mahka*ah' Ag.rttg
menetapkan empat tahun penjara
iitas terdakwa,Kamisur Hadi (43),
mantan Walinagari Koto Kaciak.
Kecamatan Bonjol.

Kamisur terbukti bersalah me-
lakukan tindak pidana korupsi
Iftedit Mikro Nagari {KMN) tahun
2009 lalu. Terjadinya dugaan ko-
rupsi KMN ini berawal saat tahun
2009 Dinas Pendapatan,. Penge-
lolaan Keuangan dan Aset Pasa-

marr nrend&pat jatah dana KIVIN
dari APBD Sumbar. Atas hal
tersebut tersangka Kamisur mem-
buat dan mengajukan 10 proposal
fiktif kelornprtk masyarakat untuk
pencairan clana KMN. Hasilnl,a.
dana terscbutpun berhasil cair
Rp300 juta: Ironisnya, dana itu
dipakai oleh para pelaku untuk
kepentinga rr priba din,va. Flan.ya
sebagian kecil vang diberikan
kcpada nras.yara ka[.

Kepala Keiaksaan Negeri Pasa-
man. Aclhriansyah raenjelaskar,
sebelurn hasii kasasi dari N{ah-
kamahAgung keluar, dalam persi-

dangan eli Pengaclilan Tipikor Pa-
dang, Karnisur dijatuhi hukur:ran
penjara selama satLl tahun onanr
bulan penjara dengan pidana
denda sebesar Rp50 iuta, Selain
itu terdakrva juga diwajibkan
nrr-'mbavar ualtg pcngganti scbc-
sar Rp44 ir"rta. .

"Kelteratan dengan keputusan
itu, kami tirn jaksa inenvatakan
banding ke Peirgadiian Tinggi. Pu.
tusannya masih saina,. Kami ai'.r-
kan kasasi, clan keiuariah hasilnva
yang empat tahun penjala ini,"
katanya, Sahtu (27110J.

Dikatakan Adhriansyah, dalarn

kasus ini, tidak saja menjerat ter-
dakwa Kamisur. Dua tersangka
Iainnya juga ikut terjerat, yakni
Sekretaris Nagari Amril dan.Ketua
Pokja KMN Koto I{aciak, Bii.iang
Survadi. 'Jadi dalam kasus ini dda
tiga trrrsangka )rang dirangani cla-
larn clua berkas terpisah. Satu ber-
kas Lersangka. rvali Kamisur dan
satu lagi berkasAmr:il dan Bujang:.
Untuk Jterkas Amril dan Bujang,
belum menjalani tahap II, pasal"
nya salah satu dari m0reka dika-
harkan penyiclik urrit Tipikor Pol-
rcs Pasanrarr 'dalam 

kcadaan sa-
kit," tutirp Ar"lhriansyah. {zoz)


