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PADANG,HALUAN-Ma-
'sih ingat kasus SPj Fiktif
:r5iqFis*Fie#,lsiil{arken seorang
ASN PUPR. Sumbar, Yusafni
Ajo ke peqjara? Kasus yang
akan dikembangkan ke fase
berikutnya, atau dikenal
dengah Kasus SPj fiktif jilid
II masih dalam penanganan
Bareskrim Polri. Hanya saja,
setelah 1 tahfn lebih vonis
terhadap Yusafni dij atuhkan
Hakim di PN Tipikor Pa-
d'ang;.kasus itu belum jelas
kelanjutannya

Menanggapi hal ini, Ko-
misi Pemberantasan Korup'si

Fiktif Jilid rt-
"fliintrd'KPK

FKterbent*r ULT. ilaiam {JtI
KF K tersei:mi c{i se}rutkan,
n:ereka tidals bisa imasuk ke
cnalarn smatu kastas jika kasus
terse'hrl[ tenga]r dalaffil.-& %g:ersehl:t teilsati dalaffil

penyidikan atrlarat pe:re$ak hukuxn laiir, .

yang elalarm hal ini adalah Sareskrimr Pclri.

$Aqff $EtrU&{&K"&NG
WakilKetua KPK,

(KPK) bakal melakukan ka-
jian guna turut serta me-
-ngungkap lebih.lanjw duga-
an korupsi yang merugikan
negara hingga Rp62,5 rniliar
itu. Lembaga antirasuah
tersebut bakal menyupervisi
kasus yang kini baru me-
nycret satu nama untuk di.
pertanggungjawabkan di
depan hukum

"-Saat ini kami masih
melakukan kajian mendalam
terhadap kasus ini. Kami juga
sudah membentuk tim Super-
visi Penindakan Korwil i. Jadi
kalau memang perlu disu-

pervisi, akan kami supervisi.
Yang jelas, sekarang kami
pelajari dulu pelan-ps1ar1
seperti apa kasusnya." ujar
Wakil Ketua KPK, Saur Situ-
morang- usai menghadiri
Penandatanganan Nota Kese-
pahaman Beisama arltala
Pemprov.Sumbar dengan
Kanwil BPN Sumbar dan
Kanwil DJP Sumbar dan
Jambi di Auditorium Gubel-
nuran. Kamis ll8/7 S.

Namrln, untuk rnelaku-
kan superi'isi atau bahkan
mengambilalih penanganan
kasus SPj Fikrif Jilid II, Saur
mengaku pihaknya masih
terbentur UU KPK. Dalam
UU tersebut disebutkan,
KPK tidak bisa masuk ke
dalam suatu kiisusjika kasus
tersebut tengah dalam pe-
nyidikan aparat pencgak
hukum lain, yang dalarn hal
ini adalah Bareskrim Poiri.

"Kecuali ada alasan-ala-
san khusus untuk itu" Maka
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