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3NASIONAL
JAKSA AGUNG INGATKAN JAJARAN SERIUS
TANGANI KASUS MAFIA MINYAK GORENG
Jaksa Agung RI Burhanuddin mengingatkan seluruh jajarannya 
untuk serius memberantas dan menangani kasus terkait dengan 
kebutuhan masyarakat seperti mafi a pupuk, mafi a tanah dan juga 
mafi a minyak goreng.

BURHANUDDIN
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Bur-
hanuddin pun mengapresi-
asi upaya Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Pekalongan yang 
mengusut dugaan mafi a pu-
puk serta Kejaksaan Tinggi 
DKI Jakarta yang mengusut 
masalah dugaan mafi a ta-
nah. Ia juga mendorong 
kejaksaan lainnya bergerak 
serius menangani kasus-ka-
sus yang melibatkan hajat 
hidup orang banyak.

“Perlu diketahui, mafi a 
pupuk sudah lama mere-
sahkan petani dan merugi-
kan negara, oleh karenanya 
saya tegaskan kembali para 
kepala kejaksaan tinggi 
dan kepala kejaksaan ne-
geri untuk benar-benar 
serius memberantas mafi a 
pupuk,” ujar Burhanuddin 
pada acara kunjungan vir-
tual Jaksa Agung RI beserta 
jajaran dalam rangka evalu-
asi kinerja dan halal bi halal 
pada Senin (9/5/2022

“Jika perlu, saudara 
sekalian mempelajari atau 
meniru penanganan kasus 

mafi a pupuk Kejari Peka-
longan dalam memahami 
pola dan modus operan-
dinya,” ujar tambahnya.

Menurut Burhanuddin, 
langkah Kejari Pekalongan 
dan Kejati DKI Jakarta yang 
merespons cepat perintah 
untuk menangani kasus 
yang berkaitan dengan ha-
jat hidup orang banyak, 
perlu ditindaklanjuti oleh 
kejati dan kejari lainnya 
yang ada di seluruh Indo-
nesia.

Kecepatan dan kete-
patan Kejaksaan menan-
gani kasus yang berkai-
tan dengan hajat hidup 
orang banyak seperti kasus 
minyak goreng membawa 
dampak positif bagi ke-
percayaan masyarakat ter-
hadap lembaga kejaksaan.

Ia mengatakan, berda-
sarkan hasil survei Lemba-
ga Survei Indikator Politik 
yang dirilis pada 28 April 
lalu, menunjukkan pening-
katan posisi Kejaksaan yang 
semua berada pada urutan 

ke-8 naik secara signifi kan 
ke urutan ke-4 dalam hal 
tingkat kepercayaan yang 
semua sempat mengalami 
penurunan pada hasil sur-
vei awal Februari lalu.

“ I n i  m e m b u k t i k a n 
bahwa kepekaan dan kece-
patan Kejaksaan meres-
pons isu yang berkaitan 
dengan hajat hidup orang 
banyak, sangat signifikan 
dalam meningkatkan ke-
percayaan publik kepada 
Kejaksaan dan menun-
jukkan jika masyarakat 
masih menaruh harapan 
dan kepercayaan yang besar 
kepada Kejaksaan, sehingga 
Kejaksaan harus mening-
katkan sensitivitas dalam 
menangani isu-isu yang 
berkaitan dengan hajat 
hidup orang banyak,” kata 
Burhanuddin.

Untuk itu, Burhanuddin 
mendorong satuan kerja 
lainnya mencontoh Jam-
pidsus Kejati DKI Jakar-
ta dan Kejari Pekalongan 
beserta jajaran yang telah 

peka dan cepat dalam me-
respons isu hajat hidup 
orang banyak.

“Itu sebabnya mengapa 
pada kesempatan ini saya 

Burhanuddin

Perlu diketahui, 
mafi a pupuk sudah 
lama meresahkan 

petani dan 
merugikan negara, 

oleh karenanya 
saya tegaskan 
kembali para 

kepala kejaksaan 
tinggi dan kepala 
kejaksaan negeri 

untuk benar-
benar serius 

memberantas 
mafi a pupuk

memberikan apresiasi ke-
pada Jaksa Agung Muda Bi-
dang Tindak Pidana Khusus 
(JAMPIDSUS), Kejaksaan 

Tinggi DKI Jakarta dan 
Kejaksaan Negeri Kabu-
paten Pekalongan beserta 
jajarannya. Tentunya saya 

berharap prestasi tersebut 
dapat dicontoh oleh satuan 
kerja yang lain,” ujarnya. 

 Zamzam

Jakarta, HanTer - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) menyerahkan berkas 
tersangka Tigor Prakasa 
(TP) dan barang bukti terkait 
kasus dugaan korupsi yang 
melibatkan mantan Bupati 
Tulungagung Syahri Mulyo 
ke penuntutan untuk segera 
disidangkan.

“Hari ini telah dilaksa-
nakan tahap II (penyerahan 
tersangka dan barang bukti) 
untuk tersangka TP dari tim 
penyidik kepada tim JPU 
(jaksa penuntut umum), ka-
rena dari hasil pemeriksaan 
berkas perkara dinyatakan 
memenuhi persyaratan ke-
lengkapan berkas perkara,” 

ujar Plt. Juru Bicara KPK Ali 
Fikri dalam keterangan yang 
diterima di Jakarta, Senin 
(9/5/2022)

Tigor merupakan ter-
sangka pemberi suap man-
tan Syahri Mulyo dalam 
kasus dugaan korupsi proyek 
pekerjaan di Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Tulun-
gagung, Jawa Timur.

Ali mengatakan penaha-
nan terhadap Tigor masih 
berlanjut dalam wewenang 
tim jaksa selama 20 hari 
ke depan, terhitung sejak 
Senin hingga Sabtu (28/5) 
di Kavling C1 Rutan KPK, di 
Gedung Pusat Edukasi Anti-
korupsi KPK, Jakarta.

“Tim jaksa akan segera 
menyusun surat dakwaan 

dan melimpahkan berkas 
perkara bersamaan dengan 
surat dakwaan dalam waktu 
14 hari kerja ke Pengadilan 
Tipikor,” tambahnya.

KPK menetapkan Tig-
or sebagai tersangka pada 
Jumat (11/3). Kasus yang 
menjerat Tigor tersebut 
merupakan pengemban-
gan dari kegiatan tangkap 
tangan pada 2018, dimana 
KPK sebelumnya juga telah 
menetapkan empat orang 
sebagai tersangka, yaitu 
Syahri Mulyo (SM), mantan 
Kadis PUPR Kabupaten Tu-
lungagung Sutrisno (SUT), 
serta dua pihak swasta yakni 
Agung Prayitno (AP) dan 
Susilo Prabowo (SP). 

 Zamzam

Tersangka Penyuap Mantan Bupati
Tulungagung Segera Diadili

Jakarta,  HanTer  -  
Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengim-
bau agar proses pengadaan 
gorden untuk rumah dinas 
anggota DPR RI dilaku-
kan secara transparan dan 
akuntabel.

“KPK mengimbau selu-
ruh tahapan dalam proses 
pengadaan ini dilakukan 
secara transparan dan 
akuntabel guna mencegah 
agar pihak-pihak tertentu 
tidak memanfaatkannya 
untuk mengambil keun-
tungan pribadi dengan 
cara-cara yang melang-
gar hukum,” ujar Plt Juru 
Bicara KPK Ali Fikri dalam 
keterangannya di Jakarta, 
Senin (9/5/2022).

Ia menjelaskan bahwa 

proses pengadaan barang 
dan jasa harus mengacu 
pada ketentuan dalam Per-
pres Nomor 12 Tahun 2021 
tentang perubahan atas 
Perpres Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah 
agar tata laksana proses-
nya tidak menyalahi atu-
ran.

Menurutnya, Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA) 
maupun Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) pen-
gadaan gorden tersebut 
harus memastikan seluruh 
prosesnya sesuai prose-
dur, mengingat pengadaan 
barang dan jasa menjadi 
salah satu modus yang 
rentan terjadi korupsi.

Selain itu, kata dia, 

prinsip transparansi dan 
akuntabilitas harus di-
lakukan sebagai wujud 
pertanggungjawaban pen-
ggunaan APBN/APBD oleh 
setiap kementerian, pe-
merintah daerah, BUMN/
BUMD serta lembaga lain-
nya yang mengelola keuan-
gan negara.

“KPK juga mengimbau 
kepada masyarakat un-
tuk turut serta mengawasi 
pengelolaan keuangan Ne-
gara serta dapat melapor-
kannya kepada KPK jika 
mengetahui adanya du-
gaan tindak pidana korupsi 
dengan informasi awal 
yang valid melalui penga-
duan@kpk.go.id atau ‘call 
center’ 198,” ucap Ali,

 Zamzam

Pengadaan Gorden 
Rumah Dinas DPR Sorotan KPK
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