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Jumat, 22 Januari 2016 06:00  

Pangdam Sebut Maluku & Malut Miniatur Indonesia  

AMBON - Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo menyatakan pihaknya 

bertanggungjawab terhadap pertahanan keamanan di wilayah Maluku dan Maluku Utara (Malut) 

dengan luas wilayah yang besar tersebar di ribuan buah pulau. 

“Keamanan di wilayah Maluku dan Maluku Utara patut dipertahankan karena dua daerah ini 

seperti miniatur Indonesia, mengingat hampir semua suku bangsa ada, mulai dari Aceh sampai 

Papua, termasuk hampir semua agama resmi di Tanah Air,” katanya, di Ambon, Rabu (20/1). 

Pangdam mengatakan hal itu dalam sambutan pada Perayaan Natal Keluarga Besar Kodam 

XVI/Pattimura, dibawah sorotan tema, “Dengan Semangat Natal 2015 Kita Mantapkan Motivasi 

Juang Prajurit TNI Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI”. 

Menurut dia, Provinsi Maluku dan Maluku Utara dengan luas wilayah yang sangat besar, TNI 

Angkatan Darat, ikut bertanggungjawab mengamankan kedaulatan NKRI, kendati banyak sekali 

keterbatasan mengingat sarana transportasi dan komunikasi ke seluruh pulau-pulau yang ada di 

dua provinsi ini belum memadai. 

“Kita menyadari bahwa dengan luas wilayah yang sangat besar dan keterbatasan transportasi dan 

komunikasi, TNI AD tetap semangat, ulet dan gigih melaksanakan tugas, serta bekerja dan berbuat 

yang terbaik untuk bangsa,” ujarnya. 

Pangdam mengakui, kehidupan masyarakat Maluku dan Maluku Utara sudah semakin baik, ini 

dirasakan sehari-hari dapat dilalui dengan rasa tenang maupun damai. “Masyarakat di dua wilayah 

ini, memiliki rasa cinta kasih, hendaknya harus kita mempertahankannya,” tandasnya. 

Namun, lanjut Pangdam, semua tahu bahwa ada upaya-upaya untuk memecah belah persatuan dan 

kesatuan bangsa, terutama yang bisa masuk ke sel-sel maupun ruang-ruang pribadi melalui alat 

komunikasi atau media sosial semakin canggih. “Setiap saat otak anggota keluarga kita dicuci dan 

dipengaruhi untuk mau mengikuti keinginan mereka,” ujarnya. 

Karena itu, peran tokoh agama, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat sangat penting 

sekali. “Setiap kesempatan, saya mengimbau kepada segenap keluarga besar Kodam 

XVI/Pattimura agar betul-betul bisa menghargai para pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh 

adat dan tokoh pemuda,” katanya. 

Menurut dia, menghargai para tokoh agama, pemuka agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan 

tokoh pemuda, bukan tanpa alasan, karena sebagai anggota TNI bertugas mungkin dalam kurun 

waktu atau rentang waktu yang tidak lama, setelah itu pindah ke tempat lain. 

http://www.kabartimur.co.id/index.php/utama/item/10594-pangdam-sebut-maluku--malut-miniatur-indonesia
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“Mereka tahu persis apa yang menjadi aspirasi dari masyarakatnya. Karena itu, prajurit TNI harus 

pandai-pandai berkomunikasi atau berinteraksi dengan beliau-beliau ini, sehingga tugas pokok 

menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dapat dilakukan dengan baik,” ujarnya. 

“Kita tidak ingin peristiwa masa lalu terulang kembali dengan adanya gesekan antarakelompok 

dan antargolongan, ini harus kita hindari apa pun resikonya. Karena itu, apabila menghadapi 

persoalan atau masalah, kedepankanlah sikap mengalah untuk menang,” katanya. 

Emosi yang dipendam, lanjut Pangdam, bisa menimbulkan masalah baru, sehingga kalau ada 

persoalan diselesaikan dengan baik.  “Selesaikan masalah tanpa masalah, jangan tambah masalah. 

Ini seperti motto Pegadaian. Penyelesaian persoalan harus arif dan bijaksana, tidak boleh dilandasi 

dengan sikap emosional. Apalagi masyarakat Maluku terkenal dengan perilaku yang sangat santun, 

menjunjung tinggi nilai-nilai kekerabatan dan persaudaran,” ujarnya. 

Karena itu, lanjut dia, pihaknya membuat sebuah konsep bagaimana mencegah adanya konflik 

melalui larangan dengan tema, “Mari Kita melaksanakan Senyum, Sapa, Salam dan 

Silaturahmi(4S), jangan kita lakukan 4M. (Mabuk, Melotot, Marah dan Memukul).” 

“Saya mengharapkan peran para tokoh agama untuk senantiasa tidak bosan-bosannya 

mengkampanyekan untuk menghindari minuman keras (miras),” tegas Pangdam. 

Kendati sebagian masyarakat di daerah ini mengatakan bahwa minuman sopi (minuman 

tradisional) bagian dari tradisi atau acara adat, namun harus dicermati, sejauhmana minuman ini 

bisa digunakan dalam acara ritual adat atau budaya. 

“Minuman Sopi kalau tidak digunakan pada tempatnya, resikonya akan menimbulkan persoalan. 

Kerukunan yang ada hari ini, tidak bisa terpelihara dengan baik, manakala kita membiarkan 

beredarnya minuman keras dan setiap saat konflik pecah, hanya karena gara-gara masalah 

sederhana miras,” kata Pangdam Doni. (AN/KTM) 
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21 Jan 2016 

Minimalisasi Konflik Lewat Mediasi  

AMBON Provinsi Maluku kini menjadi sorotan dunia sebagai daerah kerukunan umat beragama 

di Indonesia. Ini setelah daerah ini bangkit dari keterpurukan pasca konflik horizontal beberapa 

waktu lalu. 

Karenanya, untuk menjaga agar tatanan dan nilai-nilai dialog dan kerukunan yang telah 

terjalin  dengan baik di negeri ini, The Centre for Humanitarian Dialogue (HD), The Habibie 

Center (THC), Institut Tifa Damai bekerja sama dengan Forum Kerukunan Antar Umat 

Beragama (FKUB) dan organisasi lintas  agama di tingkat lokal melaksanakan kegiatan pelatihan 

proteksi dialog dan pengenalan mediasi di Hotel Amaris, kemarin.  

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Maluku   H. Idris Latuconsina 

mengatakan, banyak aspek dan isu-isu pembangunan perdamaian di Maluku yang dibahas secara 

kolektif dalam workshop yang berlangsung untuk kedua kali  di Kota Ambon ini. ‘’Proses 

workshop  dihadiri perwakilan masyarakat dari berbagai level komunitas di Maluku 

dengan  tujuan melahirkan generasi muda Maluku yang cakap dalam memfasilitasi, membangun 

ruang mediasi dan dialog  ditengah-tengah  masyarakat Maluku demi menjaga kerukunan dan 

memprotak potensi Konflik Di Maluku,’’kata Latuconsina ketika membuka kegiatan itu.  

Menurut Latuconsina, pelatihan tersebut adalah salah satu agenda kerja yang telah disepakati 

antara FKUB Provinsi Maluku dengan The Habibie Center. ‘’Untuk ketahuan kita semua FKUB 

Provinsi Maluku dan The Habibie Center telah menandatangani MOU untuk kerja pemberdayaan 

tokoh agama dan pemangku kepentingan lain terkait dengan usaha memelihara dan 

mengembangkan kerukunan umat beragama di Maluku. Forum Kerukunan Umat Beragama 

harus betul-betul berfungsi dengan baik sehingga tidak akan ada lagi konflik-konflik yang akan 

terjadi. Dan untuk mencegah terjadinya konflik ada tiga  hal yang perlu diperhatikan diantaranya, 

komunikasi, penegakan  supremasi hukum, rehabilitasi fisik dan non fisik,” ujar Latuconsina   

Jumlah peserta dalam kegiatan ini 20 orang mereka akan menjadi fasilitator di level komunitas 

untuk belajar bersama dalam memfasilitasi dialog dan mediasi. Pelatihan ini juga diarahkan 

untuk  menjembatani hubungan baik, koordinasi, dan sinergitas antara fasilitator di level 

komunitas dengan anggota FKUB, lembaga lintas agama, dan LSM yang bekerja pada isu-isu 

pembangunan perdamaian. (KTM) 
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Selasa, 26 Januari 2016 06:00  

Koalisi Masela Minta Blok Gas Mesela Dikelola di Laut  

AMBON-Koalisi Masyarakat Selamatkan Lingkungan (Masela) meminta pemerintah dapat 

mengambil keputusan dengan baik teriat rencana pengelolaan blok masela. Koalisi ini meminta 

agar sebaiknya pengelolaan gas abadi tersebut dapat di lakukan di laut dengan menggunakan 

skema kilang terapung (FLNG). 

Koalisi yang terdiri dari budayawan, aktivis lingkungan dan akademisi ini mengingatkan agar 

semua pengambil kebijakan dapat mempertimbangan masalah lingkungan dan tidak berfikir 

jangka pendek soal pengelolaan blok masela. Mereka juga mengingatkan agar amanat konstitusi 

dan visi kemaritiman pemerintahan presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita dapat diterapkan 

dengan konsekwen. 

“Maluku harus puya visi jauh kedepan untuk mendukung pengembangan inovasi berwawasan 

kemaritiman, perkapalan dan sekaligus melindungi kesejahteraan masyarakat pesisir dan 

lingkungan,”kata Budayawan Maluku, Rudy Fofid yang juga Ketua dewa Penasihat Komunitas 

Rumpuius di kafe Tampayang Ambon, Senin (25/1). 

Dia berpendapat pengelolaan blok gas masela dengan pengembangan sistem kilang terapung akan 

lebih sedikit risikonya bagi kerusakan lingkungan karena dengan sistem itu tidak perlu lagi 

dilakukan pipanisasi ratusan kilometer dari lokasi cadangan gas ke kilang darat,”Opsi ini tentu 

akan menghindari perusakan biota laut dan terumbu karang yang valuasi ekonominya tak terhing-

ga,”katanya. 

Para aktivis koslasi ini mengatakan  sesuai laporan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geo-

fisika (BMKG) menyebutkan bahwa lokasi yang akan dipilih sebagai lokasi kilang darat dimana 

pipanisasi akan berujung adalah wilayah langganan gempa,”Risikonya terhadap ketahanan pipa 

dan keselamatan para pekerja di kilang darat sangat tinggi, bahkan tidak terbayangkan,”kata Ketua 

Komunitas Pemuda Bergerak, Fagi Karim Fakaubun. 

“Jadi jangan hanya berdebat kusir soal manfaat penciptaan lapangan pekerjaan dalam jangka pen-

dek karena aka nada tumbal yang harus diberikan jika opsi kilan darat yang dipilih,”sebutnya. 

Menurutnya jika pengelolaan blok gas masela dilakukan secara onshoort maka akan mucul banyak 

risiko diantaranya hengkanya investor, ancaman kerusakan lingkungan, kerigian akibat gagal 

menghemat hingga Rp 63 triliun dan penyerapan tenaga kerja dari luar serta risiko konflik sosial. 

“Jadi dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita dan menciptakan kesejahteraan masyarakat Ma-

luku dan Indonesia yang sejahtera secara berkelanjutan, kami koalisi Masela menegaskan 

dukungan kami terhadap pengembangan teknologi kemaritiman dalam hal ini pengembangan 

kilang terapung dalam pemanfaatan blok gas masela,”kata AzisTuny aktivis lingkungan Maluku.  

http://www.kabartimur.co.id/index.php/amboina/item/10616-koalisi-masela-minta-blok-gas-mesela-dikelola-di-laut
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Koalisi Masela merupakan kelompok solidaritas aktivis dan pengamat lingkungan yang berang-

gotakan sejumlah aktivis lingkungan, akademisi hingga budayawan. (KTR)  
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Kamis, 28 Januari 2016 00:08  

Ini Skenario Sembilan Pengusaha “Titipan”  

MEREKA tidak hanya “dititip” di Balai Jalan dan Jembatan, tapi mereka juga ada di Balai Sungai 

Wilayah Maluku.  Benarkah? 

Proyek APBN, APBNP di Balai Jalan dan Jembatan, Maluku, Maluku Utara dan Balai Sungai Maluku 

terbilang jumbo belum lagi alokasi anggarannya terbatas. Pengusaha yang kerap menggarap proyek di 

duo balai itu, diperoleh dengan cara yang tidak gratis.  

 “Uji nyali, jaringan, kecerdasan hingga finansial menjadi tolak ukur untuk mendapat proyek-proyek jumbo 

disitu. Belum lagi alokasi dana sangat terbatas yang mengalir di Maluku dan Maluku Utara yang dikelola 

duo balai itu,” kata Ahmad Sueb salah satu penggiat anti korupsi Maluku-Maluku Utara menjawab Kabar 

Timur seputar kasus suap yang menjerat Damayanti Cs, di Proyek Maluku, via telepon, tadi malam. 

 Fakta tidak gratisnya pengusaha memperoleh proyek-proyek APBN-APBNP di duo Balai, termasuk Balai 

Sungai Maluku Utara, kata dia, sudah jadi tradisi dari waktu ke waktu, di Negara ini. Dalam konteks ini 

pengusaha tidak harus disalahkan. 

 “Anda boleh tanya siapapun kepala daerah di seluruh jagad Nusantara ini. Apakah mereka mendatangkan 

dana masuk daerahnya diperoleh secara gratis. Jawabannya pasti tidak. Karena yang ingin dananya masuk 

ke daerah besar, maka setorannya harus besar. Ini sudah jadi tradisi di birokrasi kita,” terang Sueb. 

 Kasus Abdul Khoir yang terseret suap anggota DPR RI, Damayanti Cs di proyek Pulau Seram, Maluku, 

dalam perspektif hukum adalah perbuatan hukum yang mesti diusut.  Hanya saja, tindakan hukum suap 

tidak harus menghentikan seluruh proses pembangunan di Maluku yang telah berjalan. 

 Misalnya,  pada kaet proyek di Pulau Seram II, Abdul Khoir tertangkap suap, tentu yang harus diusut 

adalah tindakan hukum suap yang terkait proyek di wilayah itu (Seram II). Sedangkan, proyek-proyek lain 

yang ada di Maluku dan Maluku Utara, tetap berjalan seperti biasanya dan tidak harus mandek lantar 

satu daerah kerja proyek tertangkap suap. 

 “KPK, sebagai Lembaga Penegak Hukum harus memberikan pemamahan itu, baik kepada publik maupun 

instansi terkait. Sehingga proses penegakan hukum tidak mengorbankan kepentingan banyak orang di 

dua provinsi ini,” imbaunya. 

  

TARGET 

Menyoal pengeledahan KPK di Kantor Balai Jalan dan Jembatan, Maluku dan Maluku Utara, yang 

menemukan ada secarik “nota sakti” berisikan Sembilan nama pengusaha yang berasal dari tiga Provinsi, 

Maluku, Maluku Utara dan Manado?  

http://www.kabartimur.co.id/index.php/utama/item/10638-ini-skenario-sembilan-pengusaha-%E2%80%9Ctitipan%E2%80%9D
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 Sueb menilai, “nota sakti” itu ada benang merah atau upaya pihak-pihak tertentu untuk mengeser para 

pengusaha yang selama ini berkiprah di Balai Jalan dan Jembatan Maluku, Maluku Utara. Pasalnya, 

“nota sakti” itu oleh Amran Mustari disebarkan ke para Satker-Satker, termasuk Satker agar 

memberikan “lampu hijau” penanganan proyek bagi mereka. 

Menurutnya, “nota sakti” berisikan sembilan nama pengusaha itu, tidak akan berdiri sendiri tanpa 

dorongan orang-orang kuat di daerah. “Orang kuat itu, bisa gubernur dan bisa pimpinan legislatif di dua 

provinsi,” kata dia. KPK sendiri, lanjut dia, tidak harus diam atas temuan itu. “KPK harus selidiki, nama-

nama pengusaha “titipan” itu,” tegasnya. 

Pengusutan, sembilan nama pengusaha “titipan” menjadi penting dalam kaitan dengan upaya 

pencegahan tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek pembangunan yang dialokasikan APBN-APBNP 

kedepan. “Dari mana asal muasal nama sembilan pengusaha dalam secarik kertas di meja Amran 

Mustari penting ditelusuri dan diselidiki, untuk pencegahan korupsi kedepan,” kata Sueb.  

Apakah nama kesembilan pengusaha itu adalah benar titipan penguasa atau petinggi legislatif  atau 

memang nama sembilan pengusaha merupakan orang-orang dekat Kepala Balai Jalan dan Jembatan, 

Maluku, Maluku Utara, Amran Mustari. “Ini penting diungkap agar tidak ada dusta diantara penguasa 

di dua daerah ini,” serganya.  

Selain itu, Ahmad Sueb yang juga putera Maluku Utara ini, menduga, sembilan nama pengusaha yang 

ditemukan KPK, di meja kerja Amran Mustari adalah bagian dari skenario untuk mengeser pengusaha 

lainnya yang selama ini berkiprah di Balai Jalan dan Jembatan, Maluku dan Maluku Utara.  “Skenarionya 

ya, ada tangan-tangan kekuasaan daerah yang ingin mengeser kontraktor lain yang selama ini eksis di 

Balai Jalan dan Jembatan,” sebutnya. 

Sueb mengaku, dari “nota sakti” tersebut terdapat lima nama pengusaha telah mendapat tanda 

contreng. Misalnya, Pengusaha, Dody Tesman, anak dari Agie alias Alex Tesman (Putri Salju), SS alias 

Suryanto adalah pengusaha asal Manado, yang selama ini menjadi pesaing PT Windhu Tunggal Utama, 

di Jalan Lintas Seram. 

 Tiga lainnya, kata dia,  Cuna alias Ricahard yang selama ini bermain paket-paket proyek di Balai Sungai 

Wilayah Maluku, kendati didorong masuk Balai Jalan. Selain itu, Herman Khoe dan Hendrik Canon. 

“Mereka masuk ke Balai atas arahan gubernur Maluku. Pak Amran meneruskan nama-nama itu, kepada 

Satker-Satkernya,” bebernya yang mengaku dekat dengan sejumlah Satker.  

 Menurut dia, nama-nama pengusaha “titipan” gubernur mestinya mendapat jatah-jatah proyek 2016, 

kendati ketika hendak ditender KPK lebih dahulu membongkarnya.  “Jadi untuk SS alias Suryanto 

pemain lama di Balai Jalan menjadi pesaing Abdul Khoir,” bebernya. 

Diungkapkan, saat ini SS alias Suryanto mulai mengelolah sejumpah paket-paket proyek jumbo di 

Pemprov Maluku. “Saya dapat informasi seperti itu. Salah satunya paket proyek jalan lingkar Pulau  

Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur,” ungkapnya memaparkan. 

 Kabar lain yang diketahui, menurut Ahmad Sueb, kesembilan pengusaha ini “dititip” masuk ke Balai 

Sungai Wilayah Maluku.  “Coba anda chek and ricek, kepada pengusaha-pengusaha yang selama ini 
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eksis di Balai Sungai.  Karena, tahun ini (2016) saja ada sejumlah paket di Balai Sungai, yang berhasil 

diperoleh mereka,” ungkap dia. 

Dia mengaku, selain mengetahui dari orang dalam di Balai Sungai,  tender-tender paket-paket proyek 

di Balai Sungai Maluku kerap diikuti secara online. “saya mengetahui dari orang dalam dan hasil-hasil 

tender via online yang kerap saya ikuti,“bebernya. Dengan begitu, lanjut dia, kian terang skenario 

sembilan pengusaha yang dititip di duo Balai itu.  

Sebelumnya siapa mereka: Doddy alias Agie, belekangan diketahui bernama lengkap Dody Tesman anak 

dari Agie dikenal sebagai pengusaha asal Maluku yang berdomisili di Ambon.  Dia pemilik Putri Salju. 

Dalam “nota sakti” dia berada pada urutan pertama. 

 Selanjutnya, di posisi kedua Benny Laos. Benny sebelumnya berkiprah di Maluku, setelah itu hengkang 

menysul Maluku Utara dimekarkan menjadi Provinsi. Di Malut, Benny dikenal sebagai salah satu 

pengusaha sukses, yang belakangan ini diketahui mulai merambah Maluku.  

Setelah Benny Laos, berada diurutan ketiga Herman Kho. Herman Kho sendiri merupakan pengusaha 

jasa konstruksi asal Maluku yang juga berdomisili di Kota Ambon. Dia dikenal punya hubungan baik 

dengan penguasa Maluku. 

Di posisi ke-empat ada nama : Telly Nio. Pengusaha yang dikenal punya segudang alat berat di Maluku, 

juga kerap menggarap mega proyek di Maluku. Tidak sedikit mega proyek jalan di Kabupaten Maluku 

Barat Daya dilahap yang bersangkutan. Bahkan, proyek jalan di Tiakur, Pulau Moa, dilaporkan 

bermasalah. Yang bersangkutan sempat menginap di “Hotel Prodeo” terkait proyek Jalan. 

Hendrik Canon pengusaha yang dikenal sebagai raja proyek semasa Maluku dipimpin Gubernur Karel 

Albert Ralalahu dua periode ini, masuk ada dalam “nota sakti” yang ditemukan KPK di atas meja Amran 

Mustari, yang direkomendasi penguasa untuk mendapatkan jatah proyek di Balai Jalan dan Jembatan, 

untuk tahun 2016.  

Setelah Hendrik Canon, ada nama Cuna yang juga salah satu pengusaha asal Ambon. Kiprah Cuna, 

belum diketahui. Di posisi nomor pesepak bola Christian Ronaldo 7, ada nama pengusaha ternama: 

Bing, yang dikenal selama ini fokus pada proyek-proyek pembangunan di Pulau Buru. Dia juga dikenal 

sebagai orang dekat Bupati Buru Ramly Umasugi. 

 Sedangkan, pengusaha “SS” yang berada pada urutan delapan dalam “nota sakti” adalah pengusaha 

yang berasal dari Provinsi Sulawesi Utara (Manado). Dan, di nomor kunci ada pengusaha bernama: 

A.Herry. (E-KTP) 
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28 Jan 2016 

Dewan Desak KPK Periksa Sembilan Pengusaha Titipan  

AMBON - Sejumlah anggota DPRD Maluku, menyesalkan ‘nota sakti’ berisikan sembilan nama 

pengusaha hebat di Balai Jalan dan Jembatan.  Mereka mendesak KPK segera memeriksa 

pengusaha ternama itu termasuk pejabat terkait.  

Nota sakti itu ditemukan, setelah KPK menggeledah ruang kerja Kepala Balai Pelaksana Jalan dan 

Jembatan Maluku dan Maluku Utara, Amran Mustary terkait Operasi Tangkap Tangan KPK yang 

melibatkan anggota DPR Damayanti dan bos Windu, Abdul Khoir, pekan kemarin. ‘’Kalau ada 

indikasi kita mendukung KPK segera memeriksa mereka (sembilan pengusaha dan pihak terkait). 

Ini karena selama ini monopoli proyek dengan main mata, kita dengar sering terjadi di Balai Jalan 

dan Jembatan Maluku, ‘’kata dua anggota DPRD Maluku, Melkias Frans dan Samson Atapary 

ketika dihubungi Kabar Timur terpisah, tadi malam. 

Frans menilai, ditemukan nota sakti untuk mendapat proyek di Balai Jalan dan Jembatan menun-

jukan bahwa selama ini praktek-praktek kotor sering terjadi di balai.’’Memang ada sembilan nama 

disebutkan. Ada satu nama pengusaha, Teli Nio. Teli itu  mantan narapidana korupsi proyek fiktif. 

Masak orang itu (Teli) mendapat proyek. Mestinya, Teli di blacklist untuk tidak lagi dapat 

proyek,’’kesalnya. 

Ketua Komisi A DPRD Maluku ini mengaku, selama ini proses tender di Balai Jalan dan Jembatan 

hanya formalitas saja.’’Nah, kalau dititipkan untuk putra Maluku normal saja. Kalau putra Maluku 

dapat proyek tidak masalah. Jangan titipan itu ada gratifikasi lalu menyimpang prosedur tender. 

Saya tidak tahu itu memo Gubernur atau tidak,’’terangnya.  

Politisi Demokrat ini mengungkapkan, praktek kotor untuk mendapat proyek di Balai Jalan dan 

Jembatan sudah berlangsung lama.’’Memang kita dengar selama ini ada main mata di balai. Kita 

dengar itu dari dulu. Untuk dapat proyek harus beli. Sejumlah kontraktor terkesan setor baru 

agenda jalan. Entah kasih uang ke siapa. Kita dengar dari dulu dapat proyek di Jakarta sisitim 

beli,’’bebernya. 

Politisi Demokrat dari daerah pemilihan MTB-MBD kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada 

KPK untuk mengembangkan hasil temuan mereka saat penggeledahan.’’Kita percayakan kepada 

penyidik KPK. Apakah mereka mendapat gratifikasi untuk Damayanti. Kita percayakan kepada 

KPK menyelidiki. Kalau dipaksakan menang karena gratifikasi. Ada upaya mereka menyuap. Itu 

salah. Nanti KPK punya cara sendri. Menurut informasi  kalau kumpulkan sejumlah dana dapat 

proyek balas jasa. Benar atau tidak silakan penyidik KPK mengembangkan. Proses hukum jalan, 

proyek juga tetap jalan. Jangan sampai masyarakat dirugikan dengan anggaran yang diplot balai 

jalan,’’tandasnya.  
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Sementara itu, Atapary juga mengiyakan pernyataan Frans. Kata politisi PDIP asal SBB itu selama 

ini informasi beredar di kalangan publik kalau proses tender di Balai Jalan dan Jembatan, selama 

ini  terkesan tidak transparan. ‘’Ini titipan oleh pejabat yang berkaitan dengan penangugngjawab 

di balai. Terutama di Jakarta. Kalau ada temuan KPK proses tender tidak sesuai perundangan, 

mesti ditindaklanjuti. Proses penyelidikan ditangan KPK kalau ada bukti.  Saya yakin kalau KPK 

tangani tidak lepas dari jeratan hukum. Apalagi, selama ini kredibilitas tidak main dengan kasus 

yang ditangani,’’tegasnya. 

Dia berharap, KPK segera memeriksa sembilan pengusaha beken tersebut. Meski begitu, mantan 

pengacara itu mengedepankan asas praduga tak bersalah.’’Mereka ini (Sembilan kontraktor 

ternama) juga harus diperiksa KPK. Untuk proyek itu tidak boleh ada titipan. Kita mengedepankan 

asas praduga tak bersalah. Apa betul itu memo dari Gubernur. Kalau di tangani KPK proses ini 

tetap berjalan. Saya tidak menyebut itu kata belece Gubernur. Kalau KPK sudah menemukan  di 

balai ada kecurangan proses tender harus diungkap,’’ingatnya. 

Tak hanya pengembangan kasus tender di Balai Jalan dan Jembatan, Atapary juga mendesak KPK 

menelusuri dugaan proyek di kabupaten/kota.’’ Bukan hanya di balai jalan. KPK juga periksa ka-

sus-kasus di kabupaten/kota. Kasus korupsi di SBB misalnya di Kejati tidak ada kejelasan. Ada 

dugaan oknum jaksa tertentu di bayar. Ini mesti diambil alih KPK. Kasus korupsi seperti ini tidak 

ada kepuasan ditengah masyarakat,’’pungkasnya. (KTM) 
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