
2 0 1 8
KORAN HAt

Haluan L&7

Padane Ekspres

Singgalang

Pos Metro

.f. ,

7 2 3 4 5 6 7 8 e) 10 11 t2

DFRT} SUMBAR IT4INTA FFNYET}EKAN. MA,KSEMAL

Kasus Rp62 .Miliar Harffi Tunffi-

,,: li,,



I

SUB BAGIAN HUMAS TU KALAN

BPK SUMBAR
2 0 L 8

KORAN HAt

Haluan 1&7

Padang Ekspres

Singgalang

Pos Metro

Bulan
213 4 5 6 7 8 e) 10 11 rz"

Dari Halaman.'l
: bersih dari koiupsi, dan

mggaran:yang
digelontorkm benar.benu untuk
kepentingan masyarakat, tidak
masuk ke kantong-kantting pri-
badi pihak tenennr." tegas Numas.

r Pemyataan juru bicaia KPK,
Febri Dimsvah vans memastikm
KPK akan- meirdu-"kung pdhuh
langkah Bareskim untuk menu-
taskm perkara ini juga diapresiasi.
Begitu jugd dengan pehryataan
aktivis Indonesia Corruption
Watch (ICW), Donal Fariz yang
mendesak Bareksrim tmhrk meirve-
lesaikan kasus yang buu menydret
Satu ormg ini, {Niat KPK untuk
membantu pengusutan kasus ini
jika memang $butuhkan d4r itu
perlu. di dorong secara bersama-
sama," papar Nunnds yang juga
Ketua Fraksi Partai: Demokrat
DPRD Sumbar tenebut.

Fraksi Golkar juga memastikm
bemda di posisi ingin perkam ini
tunt6. "Terkait kasus SPj fiktif.
yang utama sekali adalah, ba-
gaimana'persoalan' ini segera
tenelsaikan. mesti segem tuntas.
Kita (fraksi Golkar-red) setuju-
setuju sajajika KPK membantu.
silakan. Itu lebih baik;:r kaa Saidal
ymg duduk di Komisi lV.

, Ketua Fraksi Partai Golkar
DPRD Sumbar. Saidal Masfi-
yuddin bahkan menegaskan.
dalam beberapa kali paripuma.
fraksinya menyampaikan agar
kasris ini dituntaskanj :'tseberapa
kali peiyampaian .pandangdn
umum fraksi di pripuma. Fraksi
Golkr mendesak kasus SPj fiktil
bisa secepatnya dituntaskan oleh
pihak berwenang," tegasnya.

Juru bicm KPK, Febri Dim-
syah Selasa lalu mengatakan.
pihakrya dengan maksimdl mem-
bantu penanganan kasus dugam
korupsi SPj fiktif jilid II di Bua-
krim Polri. Salah satunya. dengm
mengirimkan ahli. Seandainya
penanganm tetap macet di Btres-
kiim Polri, KPK sebenamya juga
bisa mengambil alih penanganm.
Namun. sampai sekarang. KPK
masih melihat jajarm Bareskdm
bagus dalm penanganannya. _

Setiap penmganm kasus [6--
rupsi, termasuk kasus SPj fikrif,
menurut Febri memang harus
dituntaskan. "P6tinya masyilakal
sangat menunggu bagaimana
hasilnya. sama seperti perkara-
perkara lainnya.

Sebab itu. setiap penegak
hukum. termasuk KPK punya

:, Lewajibaf-unrqtrririieintrfAbkaii rr

perkara dugan korupsi ymg sudah
ditangani. Penegak hukum wdlib
bekerja maksimal dalam mena-
ngani perkara. sehingga masya-
rakat tidak bertanlietmya," kata
Febr uslri menjadi'pembicara

dalam seminar penindakan ko- pihak lcejaksaaan amupun polri bisa
rupsi yang dilaksanakm di Uni- clear dan tidak dimgqap seolah-

, versitas Negeri Padang (UNP), olah hanya menyereipihak-pihak
. Selas:i (2519) sore. yanq diitdikm diiadilian tuinbal.

KPK juga menilai. jika dite- iCW dLn nrengo.al penangilan
mukan sejumlah fakta baru di kmus ini hinesinmhs. men-sinnut
persidmgan kasm Lersebut pada kerugian negiiu yang difinbiilA',
Jrlrd pertma. maka sudah pada cukup bestr', tutu Donal, aktivis

. tempatriya ditinddklanjuti oleh asal Solok tersebut.
penegak hukum ymg bdrwenmg Sebelumnya, Subdit Dit Ti-
atas kasus tersebut. "Jika sebuah pidkor Barslaim polri mengaku
kasus ymg ditmgani dipersida- menunda sementra penvelidlkan

. ngail inemunculkan sejumlah kasus SPi fiktif kireria harus
fa\tu bury, tentu sebaiknya.ditin- membagi-fokus untuk penanga-
daklanjuti.Narnun,halinimenjadi nan kasus dugaaq:koruisi di FT
'domain.p€negak hukirm yang Pertamina EF Cepu Biok Alas
.menirnganirkasusnya.' KPK pzda I Dara Kemuning.dengm kerugian
. prinsipnya, dapiat memberikan .riegara mencapai .Rt17B mi iar.
dukungan. sesuai kewenangan Namun, polisihenrdstikan kasus
koordinasi dan supervlpi yang ini aka; dituntaskan. ,,Mesk
diatur undang-undang,rj kata Febri. folcus terbagi, penyidik masih

terus mendalmi kasus ini densan
ICWmendesak mengumpulkan keterangan d'an

- _Koordinator Divisi Korupsi..,.Uutti: tjt* ;"n;" Si,-U.iit Oit
Politik Indonesia Corruption'Tipidkor Barcskii polri, Kombes
Watch.(ICW) Donal Fariz men- Pol Totok Suharyanto keoada
desak penyidik Bareskrim Polri Hahnn beberapa ri,aktu laiul
membawaaklorintelektual dalam PenyelidikDitTipidkorBares-
kasus ini ke meja.persidangan. kdm Polri' AKBP Rahmat sebe-
Disebutkan Donal, penyidik lumnya mefhastikan, dugaan
hms mempercepat penanganil aliran uang ke banyak p'ihak
dan menmgkap aktor inteleldual bukan sekadar oiehdn yusafni
dalam kasus:. yang merirgikan saja. Dalm pengembangan kasus,,
negm Rp62 miliu lebih ini. "Ini Bareskrim iusa menemu-kan orak-
tasus'besar. Bahkan di Sumbar. tik tersebutl "Aliran uang l(e
menjadi kasus,korupsi yang pa. sejumlah orang itu lelas idi,
ling besar. Jangan didiamkan kaiena selain Tipidkdr ini .iuga 

..
begitu.saja.,Penyidikpunyautang : masuk ke ranah Tinrlak pidiia
untuk menmtaskaniya; sekaligus Peircucian Ueig (TppU). yusafni
mengungkap. siapa dalang atau ddak bekeria Gndiri. Dia hanva
aktor intelektual dalam kasus bagim dari dueaan tindak keia-
ini." tegas Donal Fariz haian vnns t"riruktui.t'iirr;n,va

Dijelaskan Donal, sebenmya beberapa waltu lalu.
tidak ada alasan penegak hukm Proses pengembansan kasus
unluk'melakukan penundaan ini tetap alan-tcrus d-ilrkukan,
penanganan suatu perkara. "Da. karena menyangkut kerugian
lam kasus ini, penyidik tidak keuangan negara dengan iuitlah
punya alasan untuk menmda. ini cukup banya[. perhitungan BpK
hms segera diselesaikair. Kalau Rl. Spi Fiktif dengan' pelaku
alasannya ada kasus lain yang utama Vusafni tersibut'meru-
!ep!.n p9s_ar sedang dikerjakan. gikan negara hingga Rp62.5
lebih tidak.masuk akal. Penyidik , miliar. "Kargl masi[ mengum-
di Breskrim itu tidak satu atau pulkan keteiansan dan b-ukri-
dla, tapi banyak. Kan bisa diatur bukti. Gunanyi tentu untuk
timya,': tutur Donal. . , ,,., ,mefihqf. keterlibatan pihak-pihak

Penelaahan ICW, menurut lain. InsyaAllah kami terus iokus.
Donal. Yusafni Ajo.pejabat Dinas Kaqi be-rharap semua pihak terus
Pekerjam Umum dan Perumahan .sEddorong dan mendukune oe-
Rakyat (PUPR) Sumbar yang .*riiiiiirgkapa--n kasus ini," karin'va.
sudatr. divonis dalm [asus ini, Inforhasi terakhir. penyidik
diyakini bukan.aktor tunggal. yang sebagian besar anssoianva
atau aktor intelektual. Ia bisajadi mantm penyelidik dm p?nvidik
hanya pesuruh. "Kita menyakini KpK telah memeriksa se-tidaknva
dia bukm merupakan aktor inte- 30 peiabal di linskunsan pem'e-
lektualnya, untuk iru penyidik rintah?rcvinsi (pi'mprc'v) Sumbil
harus- segera menangkap dan dalam pengusutan kasus Spi
menghukum'akror inteleklual : Fiktif iiiid l-i ini. Setelah oenve_
ymg mdnjadi otak dari kmus yang lidikan tuntas dilakukan.'sesirai
terbesar pernah ada di'sumbai tahapm yang berlaku, akan dila_lnl' kalmya. kukan gelar nerkara untuk me-
. Dengm dituntaskmnya kasus masrikai siapl vane 6riit;i ;;"
rru..menwt Donal. Polri bisa r.lecr siapa yang ai<ari ditetapkan
dafl berma€n)dugaanburuk "Jadi. sebagai tersangka. (h/en)
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