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SIDANG LANJUTAN KORUPSI BANSOS COVID-19
Terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (kiri) bersiap meng-
ikuti sidang lanjutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19, di 
Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/6). Sidang tersebut beragendakan 
mendengarkan keterangan saksi ahli hukum pidana asal Universitas Air-
langga (Unair) Surabaya Nur Basuki Minarno.
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Peringati HANI 2021, BNN Ungkap 
107 Sindikat hingga Sita 3,5 Ton Sabu
Ma`ruf Amin ungkap bahwa peredar-
an narkoba sudah merambah hingga 
desa-desa, bahkan sudah melibatkan 
anak-anak baik sebagai kurir maupun jadi 
pemakai.

(HANI) 2021 secara virtual, 
Senin (28/6).

Ma’ruf  berujar narkoba 
kerap disalahgunakan oleh pen-
duduk usia produktif  antara 15 
hingga 64 tahun. Hal ini men-
jadi salah satu permasalahan 
penanggulangan narkoba yang 
masih dihadapi di Tanah Air.

“Peredaran narkoba su-
dah merambah hingga desa-
desa serta melibatkan kalangan 
perempuan dan anak-anak baik 
sebagai kurir maupun penyalah-
guna,” ujarnya.

Sementara, Kepala BNN, 
Komjen Petrus Reinhard 
Golose, mengungkapkan bah-
wa BNN telah mengungkap 
107 jaringan sindikat narkoba 

JAKARTA (IM) – Wakil 
Presiden Ma’ruf  Amin meny-
oroti banyaknya penyelundu-
pan narkoba melalui jalur laut. 
Narkoba jenis jenis baru sep-
erti tembakau gorila menjadi 
perhatian orang nomor dua di 
Indonesia itu.

“Banyaknya jaringan sindi-
kat narkotika yang beroperasi 

dengan menyelundupkan nar-
koba melalui jalur laut, yang 
berimplikasi meningkatnya 
kawasan bahaya narkoba di 
seluruh Indonesia.

Peredaran narkoba jenis 
baru atau NPS seperti tanaman 
khat dan tembakau gorilla,” ujar 
Ma’ruf  dalam peringatan Hari 
Anti Narkotika Internasional 

berskala nasional dan interna-
sional.

“Mengungkap 107 jaringan 
sindikat berskala nasional dan 
internasional dari 126 jaringan 
yang berhasil dipetakan,” ujar 
Kepala BNN, Komjen Petrus 
Reinhard Golose sebagaimana 
dilihat dalam YouTube Wakil 
Presiden, Senin (28/6).

Mantan Kapolda Bali ini 
mengungkapkan bahwa BNN 
menyita barang bukti sabu 
sebesar 3,52 ton. Kemudian 
menyita pula 5,91 ton ganja, 
87,5 hektare ladang ganja dan 
515,509 butir ekstasi yang 
kerap diselundupkan melalui 
jalur laut.“Menyita barang bukti 
3,52 ton sabu, 5,91 ton ganja, 
87,5 hektare ladang ganja dan 
515,509 butir ekstasi yang ban-
yak diselundupkan melalui jalur 
laut,” ujar Petrus.

BNN juga menangani Tin-
dak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU) terkait narkoba dengan 
menyita aset senilai Rp116,8 
miliar. “Kami menyampaikan 
terima kasih dan apresiasi set-
inggi-tingginya kepada semua 
pihak yang telah bekerja sama 
dan bersinergi dengan BNN,” 
tutur Petrus.

Lebih lanjut Petrus menu-
turkan, BNN menggunakan 
tiga pendekatan dalam ber-
perang melawan narkotika. 
Pertama ialah menggunakan 
strategi soft power approach 
berupa aktivitas pencegahan 
agar masyarakat memiliki ke-
tahanan diri dan daya tangkal 
terhadap penyalahgunaan ba-
rang haram.

Kedua ialah hard power 
approach yang memfokuskan 
pada aspek penegakan hukum 
yang tegas dan terukur dalam 
menangani sindikat narkoba. 
Ketiga ialah smart power ap-

proach, yakni penanggulan-
gan narkotika menggunakan 
teknologi informasi di era 
digital.

Dalam bidang pencegahan, 
BNN telah membuat program 
Desa Bersih dari Narkoba 
(Desa Bersinar) di 553 kelura-
han. Kemudian program alter-
natif  development di 14 desa 
di Aceh dan 128 desa kawasan 
rawan narkoba. Lalu peningka-
tan aksesibilitas layanan rehabil-
itas melalui intervensi berbasis 
masyarakat di 34 provinsi dan 
173 kabupaten/kota.

Adapun tema HANI 2021 
yakni War On Drugs di Era 
Pandemi Covid-19 Menuju 
Indonesia Bersih Narkoba. Per-
ingatan tahun ini dihadiri secara 
virtual oleh Wakil Presiden KH 
Ma’ruf  Amin, Menteri Kabinet 
Indonesia Maju dan pihak ter-
kait lainnya.

Kantor PBB urusan obat-
obatan dan kejahatan atau 
UNODC dalam laporan ter-
barunya yang dirilis tanggal 24 
Juni 2021 menyebutkan sekitar 
275 juta orang di seluruh dunia 
menggunakan narkoba pada 
2020.Antara tahun 2010-2019 
jumlah orang yang menggunak-
an narkoba meningkat sebesar 
22%. Sementara secara global 
jumlah pengguna narkoba 
diperkirakan meningkat 11% 
sampai 2030.

“Hasil Survei Penyalahgu-
naan Narkoba Tahun 2019 oleh 
BNN bersama LIPI menunjuk-
kan bahwa angka prevalensi pe-
nyalahguna narkoba di Indone-
sia mencapai 1,80% atau sekitar 
3.419.188 jiwa. Sehingga dapat 
dikatakan terdapat 180 dari tiap 
10.000 penduduk Indonesia 
berumur 15 hingga 64 tahun 
terpapar memakai narkoba,” 
tuturnya.  han
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LATIHAN ARMADA JAYA XXXIX
DITUNDA

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut 
(Wakasal) Laksamana Madya TNI Ah-
madi Heri Purwono (kedua kiri) didam-
pingi Danpasmar 1 Brigjen TNI (Mar) 
Hermanto (kiri) mengecek senjata 
prajurit saat Apel Gelar Kesiapan Lati-
han Puncak TNI AL Armada Jaya XXXIX 
TA. 2021 di Pelabuhan JICT, Tanjung 
Priok, Jakarta, Senin (28/6). Prajurit 
TNI AL dikerahkan untuk membantu 
penanganan serta mempercepat pro-
gram vaksinasi dikarenakan tingginya 
tingkat penularan kasus COVID-19 di 
Indonesia, maka pelaksanaan Latihan 
Armada Jaya XXXIX TA.2021 yang 
semula akan berlangsung pada 28 Juni 
hingga 7 Juli 2021 di Dabo Singkep, 
Kepulauan Riau ditunda.

publik. 
“Saya meminta juga men-

teri keuangan mengutus orang-
orang terbaik yang mempun-
yai pemahaman kuat, jangan 
orang-orang yang memiliki 
pemahaman tipis, artifi sial, dan 
jabatan yang tidak jelas untuk 
kemudian berdebat di ruang 
publik,” ujar Misbakhun. 

Diketahui, DPR telah 
menerima surat presiden 
(surpres) terkait Rancangan 
Undang-Undang tentang Pe-
rubahan Kelima atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan (RUU 
KUP). 

RUU KUP menjadi so-
rotan publik dalam beberapa 
waktu terakhir karena menga-
tur pengenaan pajak pertam-
bahan nilai (PPN) terhadap 
sembako. Hal itu diketahui 
berdasarkan bocoran draf  
RUU KUP yang beredar di 
publik.  han

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi XI DPR Mukha-
mad Misbakhun meminta 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
supaya mengirimkan orang-
orang terbaik saat  membahas 
revisi Undang-Undang Ke-
tentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (RUU KUP). 

Menurut Misbakhun, pem-
bahasan RUU KUP ini san-
gat fundamental karena akan 
mengatur ketentuan mengenai 
perpajakan yang akan ber-
pengaruh langsung terhadap 
kehidupan masyarakat. 

“Karena hal ini sangat fun-
damental, dan sangat penting, 
saya hanya bisa meminta kepa-
da Ibu Menteri Keuangan yang 
mewakili pemerintah pada saat 
ini, nantinya pada saat memba-
has undang-undang ini di DPR 
mengutus orang-orang terbai-
knya,” kata Misbakhun dalam 
rapat Komisi XI DPR dengan 
Sri Mulyani, Senin (28/6).

Misbakhun menjelaskan, 

Sri Mulyani mesti mengutus 
orang-orang yang benar-benar 
memahami maksud dan tujuan 
RUU KUP supaya tidak terjadi 
perbedaan pemahaman dan 
pemikiran dalam proses pem-
bahasan nanti.

“Sehingga diskusi-diskusi 
kita, perdebatan-perdebatan 
kita di ruang panja pemba-
hasan nanti dengan DPR itu 
menjadi perdebatan-perde-
batan yang saling memberikan 
makna, saling memberikan 
penguatan,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu 
juga mendorong agar pem-
bahasan RUU KUP tidak 
menutup adanya perdebatan 
di ruang publik karena meru-
pakan kebijakan yang berpen-
garuh kuat terhadap kehidupan 
masyarakat. 

Untuk itu, ia juga mendo-
rong agar Sri Mulyani meng-
utus orang-orang terbaiknya 
untuk memberikan penjelasan 
mengenai RUU KUP di muka 

Bahas RUU KUP, Anggota DPR Minta 
Sri Mulyani Utus Orang-orang Terbaik

JAKARTA (IM) - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
berkoordinasi dengan Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) guna 
menghitung kerugian keuangan 
negara akibat korupsi PT Asur-
ansi Jasindo.

Seperti diketahui bahwa 
saat ini KPK tengah mengusut 
kasus dugaan korupsi pem-
bayaran komisi kegiatan fi ktif  
agen penutupan asuransi oil 
dan gas pada BP Migas-KKKS 
2010-2012 dan 2012-2014 pada 
perusahaan yang kini menjadi 
anak usaha holding asuransi dan 
penjaminan BUMN, Indonesia 
Financial Group (IFG).

“Sampai dengan saat ini ma-
sih koordinasi lebih lanjut men-
genai penghitungan kerugian 
negaranya,” ujar Plt Jubir KPK, 
Ali Fikri dalam keterangannya, 
Senin (28/6).

Dalam kasus ini, KPK telah 
menetapkan Mantan Direktur 
Keuangan dan Investasi PT 
Asuransi Jasa Indonesia (Jasin-
do) Persero Tahun 2008 s/d 
September 2016, Solihah (SLH) 

sebagai tersangka bersama den-
gan Pemilikk PT Ayodya Multi 
Sarana (AMS), Kiagus Emil 
Fahmy Cornain (KEFC).

Keduanya ditetapkan se-
bagai tersangka terkait pem-
bayaran komisi kegiatan fi ktif  
agen PT AJI (Asuransi Jasa 
Indonesia, tidak dibacakan) 
Persero dalam penutupan (clos-
ing) asuransi oil dan gas pada BP 
MIGAS-KKKS Tahun 2010 s.d. 
2012 dan Tahun 2012 s.d. 2014.

Penetapan tersangka ter-
hadap Solihah dan Kiagus 
merupakan pengembangan 
dari kasus yang sama yang 
telah menjerat mantan Dirut 
Jasindo, Budi Tjahjono. Budi 
pun telah divonis bersalah oleh 
Pengadilan Tindak Pidana Ko-
rupsi (Tipikor) Jakarta dan telah 
berkekuatan hukum tetap.

Pada April 2019, Budi di-
vonis selama 7 tahun penjara 
ditambah denda Rp300 juta sub-
sider 3 bulan kurungan. Vonis 
tersebut dijatuhkan karena Budi 
terbukti melakukan korupsi 
sehingga merugikan negara cq 
PT Asuransi Jasindo sebesar 
Rp8,46 miliar dan 766.955 ribu 
dolar AS.

Ali pun menegaskan bahwa 
penyidikan kasus dugaan ko-
rupsi yang menjerat Solihah dan 
Kiagus Emil Fahmy Cornain 
masih terus berjalan.

“Penyidikan perkara terse-
but masih terus dilakukan pada 
tahap penyelesaian pember-
kasan perkara,” kata Ali.  han

KPK Hitung Kerugian Negara 
Akibat Kasus Korupsi Jasindo

JAKARTA (IM) - Jaksa 
Agung Sanitiar Burhanuddin 
meresmikan peletakan baru 
pertama (ground breaking) 
pembangunan gedung uta-
ma Kejaksaan Agung, Senin 
(28/6). Ia mengatakan, pem-
bangunan gedung ini menjadi 
momentum untuk meningkat-
kan peran Kejaksaan dalam 
penegakan hukum. 

“Dengan penguatan sa-
rana dan prasarana yang lebih 
representatif  melalui pem-
bangunan gedung kantor, di-
harapkan menjadi momentum 
untuk meningkatnya peranan 
Kejaksaan dalam menjamin 
kualitas yang profesional, pen-
egakan hukum yang berkeadi-
lan,” kata Burhanuddin, dalam 
sambutannya yang disiarkan 
melalui akun Youtube Ad-
hyaksa TV Offi cial. 

Gedung Kejaksaan Agung 
ini dibangun ulang karena ter-
bakar pada 22 Agustus 2020. 
Peristiwa itu menghangus-
kan gedung utama Kejagung 
yang terdiri dari enam lantai. 
Burhanuddin menjelaskan, 
pembangunan gedung dilaku-
kan pada lahan bekas keba-
karan dengan luas bangunan 

sekitar 43.000 meter persegi. 
Ia mengungkapkan, ge-

dung yang dibangun memiliki 
tiga sayap yang masing-masing 
memililiki fi losofi  tersendiri. 
Tiga sayap gedung itu ber-
makna Tri Krama Adhyaksa. 

“Sayap barat akan berdiri 
22 lantai, menggambarkan 
tanggal lahir Kejaksaan. Say-
ap timur terdiri dari 7 lantai 
menggambarkan bulan lahir 
Kejaksaan. Sayap utara 11 
lantai merupakan pengejawa-
ntahan 11 pasang butir dalam 
untaian padi yang ada pada 
lambang Kejaksaan bermakna 
kesejahteraan,” paparnya. 

urhanuddinberharap 
gedung baru Kejagung ini 
bakal jadi wajah penegakan 
hukum di Indonesia baik 
di mata masyarakat tanah 
air maupun internasional. Ia 
mengaku bersyukur, meski 
sempat mengalami keterba-
tasan karena gedung terbakar, 
selama ini Kejaksaan tetap 
dapat menjalankan pelayanan 
sebagaimana mestinya. 

“Bahkan di tengah keter-
batasan itu berbagai prestasi 
dapat kita ukir bersama,” 
katanya.  han

Peletakan Batu Pertama Pembangunan
Gedung Utama Kejaksaan Agung

JAKARTA (IM) - Ma-
syarakat Anti Korupsi Indo-
nesia (, MAKI) mengadukan 
Jaksa Agung ST Burhanuddin 
ke Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). Soalnya, Kejak-
saan Agung (Kejagung) tak 
kunjung mengajukan kasasi 
atas putusan banding Jaksa 
Pinangki Sirna Malasari yang 
memotong hukumannya dari 
10 tahun menjadi hanya 4 
tahun penjara.

“Ini sebagai upaya tera-
khir karena nampaknya Keja-
gung tidak mendengar aspirasi 
masyarakat untuk meminta 
jaksa mengajukan kasasi atas 
kortingan putusan banding 
Pinangki Sirna Malasari yang 
dirasa mencederai rasa keadilan 
masyarakat,” kata Koordinator 
MAKI Boyamin Saiman dalam 
keterangannya, Senin (28/6).

Boyamin menerangkan 
pengaduan ini dilakukan di 
website milik Kantor Staf  
Presiden (KSP) di https://
sp4n.lapor.go.id/instansi/
kantor-staf-presiden. MAKI 
berharap presiden dapat 
memerintah Burhanuddin 

untuk mengajukan kasasi 
terhadap putusan banding 
Pinangki.

“Semoga Presiden men-
dengar aspirasi masyarakat 
dan secepatnya memerintah-
kan Jaksa Agung mengajukan 
kasasi,” ujarnya.

 Meski begitu, Boyamin 
mengatakan upaya ini tidak 
dimaksudkan agar Presiden 
mengintervensi hukum. Akan 
tetapi, lanjut Boyamin, hal ini 
sangat wajar dilakukan meng-
ingat ada rasa keadilan yang 
belum dipenuhi oleh Jaksa 
Agung sebagai orang yang 
bertanggung jawab langsung 
kepada Presiden.

“Upaya ini bukan ber-
maksud presiden intervensi 
hukum, namun hal yang wajar 
karena jaksa agung adalah 
jabatan setingkat menteri 
yang pertanggungjawabannya 
kepada presiden,” tuturnya.

 “Jadi sudah semestinya 
presiden memberikan perin-
tah kepada jaksa agung jika 
dirasa ada hal-hal yang belum 
memenuhi rasa keadilan ma-
syarakat,” ujarnya.  mei

Tak Kunjung Kasasi Vonis Pinangki,
MAKI Adukan Jaksa Agung ke Presiden

RALAT PENGUMUMAN LELANG
Menunjuk Pengumuman Lelang PT. POWER 
ASETINDO SELARAS yang terbit tanggal 28 Juni 

ralat sebagai berikut :
Tertulis 
OPEN HOUSE: Sabtu - Minggu, 12 - 13 Juli 2021
Seharusnya 
OPEN HOUSE: Sabtu - Minggu, 10 - 11 Juli 2021
Demikian ralat disampaikan.

Jakarta, 29 Juni 2021
PANITIA LELANG
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KANTOR IMIGRASI DEPORTASI WNA MALAYSIA
Dua petugas menggiring warga negara asing 
(WNA) asal Malaysia, Muhammad Kamarudin 
(tengah) saat konferensi pers di Kantor Imi-
grasi Kelas I di Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin 
(28/6). Kantor Imigrasi Kelas 1 Gorontalo mende-
portasi WNA asal Malaysia tersebut karena 
melebihi waktu izin tinggal sejak tahun 2020 lalu.

JAKARTA (IM) - Putra 
Presiden Soeharto, Bambang 
Trihatmojo, menggungat 
Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang Jakarta I 
dan Kementerian Sekretariat 
Negara RI lantaran tak terima 
diminta membayar utang 
sebesar Rp50 miliar sebagai 
dana pinjaman dalam pelaksa-
naan SEA Games 1997.

Gugatan ke PTUN Ja-
karta itu didaftarkan pada  
Senin (28/6), dengan nomor 
perkara 153/G/2021/PTUN.
JKT.

Dalam gugatannya, Bam-
bang Tri menyatakan bahwa 
surat piutang yang diterbitkan 
KPKNL Jakarta I untuk dirin-
ya terkait penyelenggaraan 
SEA Games 1997 tidak sah 
lantaran yang bertanggung 
jawab kepada Kemensetneg 
dalam sengketa itu adalah PT 
Tata Insani Mukti. Sebelum-
nya Bambang Tri telah dicekal 
ke luar negeri oleh Menkeu Sri 
Mulyani. PTUN Jakarta juga 
telah memenangkan Kemen-
keu lantaran saat itu Bambang 
Tri juga menggungat penceka-
lan terhadap dirinya. 

“Menyatakan Gugatan 
Penggugat tidak diterima 
(niet ontvankelijk verklaard)” 
demikian amar putusan 
majelis hakim PTUN yang 
ditetapkan pada Kamis, 4 
Maret 2021, sebagaimana 

dikutip dalam laman resmi 
pengadilan.

Kasus ini bermula saat 
penyelenggaran SEA Games 
pada 1997 silam kekurangan 
dana sekira Rp45 miliar dari 
total pembiayaan mencapai 
Rp105 miliar saat itu. Bahkan, 
penyelenggara juga memang-
kas sejumlah anggaran demi 
melakukan penghematan.

Pemer intah saat  i tu 
menunjuk konsorsium swasta 
untuk menyukseskan penye-
lenggaraan kompetisi olahraga 
se-Asia Tenggara tersebut. 
Ketua konsorsium swasta 
tersebut merupakan Bambang 
Tri. Sedangkan teknis pelak-
sanaannya dilakukan oleh PT 
Tata Insani Mukti.

Saat itu, pemerintah me-
mutuskan meminjamkan dana 
Rp35 miliar kepada pihak kon-
sorsium yang menjadi mitra 
penyelenggara SEA Games 
tersebut.

Bantuan tersebut melalui 
jalur Bantuan Presiden (Ban-
pres) yang bersumber dari 
non-APBN dana reboisasi 
Departemen Kehutanan yang 
dipakai Kemensetneg.

Setelah hajatan SEA 
Games, Bambang Tri diminta 
mengembalikan dana tersebut 
ke negara ditambah bunga 
5 persen per tahun sehingga 
tagihan tersebut membengkak 
menjadi Rp50 M.  han

Ditagih Utang, Bambang Trihatmodjo 
Gugat KPKNL Jakarta I dan Setneg


