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Dua perangkat Nagari
Pariangan, Kabupaten Ta-
nahdatar; Cusnaldi (34)
dan Rober Aniza Datuk
Tantali'Siti (39) yang di-
dakwa mel4kukan dugaan
tindak pidana korupsi yang
kerugian negara sebesar
Rp60"0 juta, d'iiiuntr-rt oleh
Jaksa Penuntut Umr-rm
(JPU) pada Kejaksaan Ne-
geri (Kejali) Tanah Datar
deirgan hukuman pidana
selama lima tahr-rn kuru-
ngan penjara.

Tak hanya itr-r saja, ke-
dua terdakwar juga dilva-

, jibkan memb4yar denda
sebes4r ,Rp200. juta, yang
bila tidak ilibavar .maka
diganti den gan-hu ku man
pidana irenjara selama
enam bulan. Bahkan, para
terdakwa juga diperiniah-

,.,: kan untuk, memlayar uang
pengganti sebesar Rp300
juta, jika tidak dibayar,
maka'seluruh harta ke-
kayaan akan dilelang untuk
negara.,Namuh apa bila
tidak mencukijpi maka di-
ganti dengan hukuman
pid:a*4. lpenia-ia. selarnq..,
satir tahun penjara.

"Perbuatan para. ter-
dakwa tidak mendukung
pr ogra m.i*rnejint ah;:' d i-
Iam memberantas kompsi,
P'erb;af an ?iri tercl akiara,
belah merugikan keuangan
4egarqrl{alarn hal ini, UPK
,Fariangan sebesar Rp600
pta1l" kata ]PU Fitria Putri
Sari, Nelsa Fadila, bersama
tim, saat membacakan
amar,t tutannya, di Pe-
ngadil@.,Tindak Pidana
Korupsi (Ttpikor) pada Pe-
ngadilan Negeri Kelas IA
Padang, Senin (18/1).

IPU menambahkan,
pe4buatan''kedua terdakwa
melanggdijjasal 2 ayat (1)
jo_ paiitr:4;i;io pasal 18 Un-
d an g:Unda4$.,ngmo r 3.1
tah:un i999. Tentan$ lpem-
berantasan korupsi, seba-
gaimana telah diubah dan
ditambah Undang-Undang
nomor 20 tahun 2027, ten-
tang perubahan atas Un-
dang-Undang Nomor 31ta-
hun 1999, tentang pembe-

mengajukan nota pem!e- Selain itu, pembelian
laan (pleidoi) pacla persi- tanah tersebut-dilakukan
dangan pekan depan. Si- dengan menggunakan da-
dang yang diketuai olelr na Simpan Pinlam Perem-
Yose ,Ana Roslinda dengan puan [Sltt;, vang seha-
clidampingi hakim anggota rllsnya digulirkan kepada
M.Takdir dan Zaleka, mem-. masyalakat. Sehingganya,
berikan k-esempatan untr-rk tanah tersebut menjadi
mengajukanpleieloinya. permasalahan.setiapdila-

Sebelumnya dalam kukan, pertemuan rapat,
dakwaan JPU dijelaskan, terdaklva mengaku kalau
terdakwaJrang merupakan sertifikat tanih,::.,berada
Ketua Unit Pengelola Ke- dalam jaminan Ban! Mega
giatan (UPK) Kecamatan Bukittinggi dan tanah ter-

I Faqiang4n..PNFM M:rndiri sebut sudah dib ili& :niiina-
.Fedegdg'KatupeJgn.' Fnah kan genj adi pautitRGiEke.
..Datar; teftuii 20.t5,.Saab itu, Nami:n Gusnaldirtetdakwa
PNPM Kecamatan Paria- dan Rober Aniza Datuk
ngan, Kabupaten Tanah Tantali Siti tbeikas ter-
Datar, melakukan pembe- pisah) tetap membelinya.
liantanalr,dengansertifikat Setelahtanahtersebut
hak miiik nomor 297. Di- dilakukan pelunasan ke-
mana tanah tersebur ber- p.aaa eant'Met;.;t;.g
lokasi di Nagari Tabek, Ke- Bukittinggi, sertifikat tanah
camatan Parihni;an,:Kabu- tersebut dibawa ke notaris

Pada tanggal 20 Febuari dilakukan kareha, .tanpa
2015, diadakan rapa! Mu- peleoasan hak dari pemiilk
sydwaiah Antar Nggari sertifikat, yaitu Paule Ricke.
(MAN} laqng dilal<ukan di Berdasarkan laporan
gei ng' Lembaga Kera' hasil Badan Pelneriksaan
patan Adat Alan-,Minang- Keuangan (BPK), telah ter-
kabu (LK{AM)-'&apaf ter' dapat kerugiln ,Negara
sebut sebenarnya memla: sebeSar Rp600.juta. Di-
has tutup buku akhir tahun, mana jumlah tersebut me;
dan bukan rapat pembelian rupakan total, dari dana
tanahyang luasnya 2.40AM2. SPP yang dikeluarkan un-
Sehingganya terdakwa tuk pembelian aset yang
Gusnaldi dan Rober Aniza hak miliknya tidak di!ero*-
Datuk Tantali Siti (berkas leh cleh Negara. Perbua-
terpisah), memalsukan. tan telah melanggar keten-

TerdakwaGusnaldidan tuan dan undang-undang.
Rober Aniza Datuk Tantali (cr1)


