
PERESMIAN MONUMEN KRI 
NANGGALA-402

Kepala Staf Angkatan Laut 
Laksamana TNI Yudo Margono 
(kiri) beserta istri Vero Yudo 
Margono (kanan) meninjau 
Monumen KRI Nanggala-402 
saat diresmikan di Koarmada 
II, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 
(15/1). Monumen yang diban-
gun dengan ukuran berskala 
satu banding satu dan di dalam-
nya menggambarkan sejarah 
pengabdian KRI Nanggala-402 
selama bertugas itu untuk 
mengenang gugurnya 53 awak 
kapal selam KRI Nanggala-402.
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Panglima TNI Minta Dugaan Korupsi  
TWP AD Diusut Secepatnya dan Teliti
Penyidik koneksitas yang terdiri atas 
Jampidmil Kejagung, Pusat Polisi Militer 
TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Ja-
karta menetapkan dua orang tersangka 
dugaan korupsi TWP AD.

Pusat Polisi Militer TNI AD, 
dan Oditurat Militer Tinggi II 
Jakarta telah menetapkan dua 
orang tersangka, yakni satu 
orang dari unsur TNI dan satu 
orang lainnya sipil atau pihak 
swasta.

Kedua tersangka terse-
but adalah Brigadir Jender-
al (Brigjen) TNI berinisial 
YAK yang menjabat Direktur 
Keuangan TWP AD sejak Ma-
ret 2019. Kemudian tersangka 
NPP merupakan Direktur 
Utama PT Griya Sari Harta.

NPP ditetapkan sebagai 
tersangka pada Kamis (9/12), 
kemudian dilakukan penah-
anan di Rutan Salemba Cabang 
Kejaksaan Agung. Sedangkan 
tersangka YAK ditahan di In-
stitusi Tahanan Militer Pusat 
Polisi Militer TNI AD sejak 
22 Juli 2021.

Dalam perkara ini, YAK 
diyakini telah mengeluarkan 
uang sejumlah Rp 127,736 
miliar dari rekening TWP AD 
ke rekening pribadinya. Uang 
tersebut digunakan untuk 
keperluan pribadi dengan di-
transfer ke rekening NPP den-
gan dalih pengadaan kavling 
perumahan prajurit TNI AD.

Penempatan dana TWP 
AD tersebut menyalahi Su-
rat Keputusan Kepala Staf  
Angkatan Darat  Nomor 
Kep/181/III/2018 tertang-
gal 12 Maret 2018.

Kepala Pusat Penerangan 
Hukum (Kapuspenkum) Ke-
jagung Leonard Eben Ezer 
Simanjuntak dalam konferensi 
pers secara virtual Jumat 10 
Desember 2021 lalu, me-

P idik k k it g t di i t

JAKARTA (IM) - Pangli-
ma TNI Jenderal Andika Per-
kasa meminta agar pengusutan 
dugaan korupsi Tabungan 
Wajib Perumahan Angkatan 
Darat (TWP AD) periode 
2013-2020 dilakukan secara 
cepat dan dapat dipertang-
gungjawabkan.

“Saya ingin terus cepat tapi 
harus tepat, jangan sampai la-
ma-lama karena tidak ada yang 
ditunggu. Tapi jangan pula 
terburu-buru sehingga tidak 
teliti,” kata Andika saat mener-
ima audiensi Jaksa Agung 
Muda Bidang Tindak Pidana 
Militer Laksamana Muda TNI 
Anwar Saadi, seperti dilansir 
dari Antara, Minggu (16/1).

Andika menegaskan bah-
wa kasus ini telah merugikan 
institusi TNI dalam jumlah 
besar. Di samping juga meru-
sak kepercayaan masyarakat 
karena TNI diberikan ke-
wenangan termasuk dalam hal 
penegakan hukum.

“Itu kerugian yang luar bi-
asa, itu tidak boleh terjadi lagi, 
dan ini sebagai pembelajaran 
sebenarnya,” kata Andika.

Andika menekankan, su-
premasi hukum merupakan 
panglima tertinggi di Indone-
sia. Ia pun menilai, tuntutan 

yang diberikan dalam perkara 
ini sudah bagus dan dapat 
dipertanggungjawabkan.

“Kalau saya lihat tuntut-
annya kayaknya bagus sudah 
masuk berkasnya, kita benar-
benar harus akuntabel karena 
kita institusi yang diberikan 
kewenangan, termasuk men-
egakkan hukum, bagaimana 
kita mau dipercaya apabila 
kita sendiri tidak akuntabel,” 
ujar Andika.

Sementara itu, Jampidmil 
Anwar Saadi menjelaskan 
bahwa penyidikan perkara 
tersebut bersifat koneksitas. 
Sehingga untuk tersangka 
TNI disidik Puspomad TNI, 
sedangkan tersangka sipil di-
sidik Kejaksaan Agung.

“Demikian pula pada ta-
hap penuntutan, nanti kami 
akan berkoordinasi dengan 
Konsulat Jenderal TNI untuk 
mengajukan permohonan 
personel auditur-auditur yang 
punya profesionalisme dalam 
penuntutan. Ini gabungan 
dengan jaksa penuntut dalam 
tim penuntut koneksitas,” kata 
Anwar.

Terkait kasus TWP AD 
ini, penyidik koneksitas yang 
terdiri atas Jaksa Penyidik 
Jampidmil Kejaksaan Agung, 
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nyebutkan, selain NPP, juga 
ada inisial yang bekerja sama 
dengan YAK, yaitu A selaku 
Direktur Utama PT Indah 
Bumi Utama, Kolonel Czi 
(Purn) CW, serta KGSMS dari 
PT Artha Mulia Adi Niaga.

Leonard menjelaskan dana 
TWP AD ranahnya berasal 
dari keuangan negara yang 
dipotong secara autodebit dari 
gaji prajurit TNI. Oleh karena 
itu, negara terbebani dengan 
kewajiban mengembalikan 
uang yang disalahgunakan 
kepada para prajurit.

Berdasarkan hasil audit 

Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP), 
kerugian keuangan negara 
yang ditimbulkan dalam ra-
suah tersebut sebanyak Rp 
127,736 miliar.

Leonard menambahkan 
Puspomad TNI telah melaku-
kan penggeledahan di be-
berapa lokasi terkait tersangka 
YAK, yakni ruko, mobil, dan 
tanah. Penyidik menjerat YAK 
dan NPP dengan Pasal 2 
Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 8 
jo Pasal 18 Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi.  mei

JAKARTA (IM) – Artis 
penyanyi dangdut Velline Chu 
atau yang dikenal dengan ju-
lukan “Ratu Begal”   bersama 
suaminya, Budi Herianto, saat 
ini  tengah menjalani reha-
bilitasi di Badan Narkotika 
Nasional (BNN).

“Sudah beberapa hari 
yang lalu (jalani rahabilitasi), 
dia bersama suaminya,” ujar 
Kasat Narkoba Polres Jakarta 
Selatan, AKBP Akbar pada 
wartawan, Sabtu (15/1).

Menurutnya, pascapihak 
keluarga Velline Chu menga-
jukan rehabilitasi, polisi pun 
mengajukan asessment ke 
BNN. Hasilnya, BNN pun 
menerima asessment tersebut 
hingga akhirnya penyanyi 
asal Losari, Cirebon itu bisa 
direhabilitasi.

“Sekarang sudah tidak di 
Polres, sudah diserahkan ke 

BNN dan nanti BNN yang 
tentukan tempat rehabilita-
sinya,” tuturnya.

Akbar tak merinci berapa 
lama Velling Chu dan sua-
minya, Budi, bakal menjalani 
proses rehabilitasi untuk 
menghilangkan ketergantun-
gan mereka pada narkoba. 
Meski sepasang suami istri 
itu telah menjalani proses 
rehabilitasi, dipastikan proses 
hukum pada keduanya tetap 
berjalan.

Pedangdut dengan ju-
lukan “Ratu Begal” itu di-
tangkap polisi terkait dugaan 
kasus penyalahgunaan nar-
kotika jenis sabu di kawasan 
Bekasi beberapa waktu lalu 
bersama sang suami. Kepada 
polisi, Velline Chu mengaku 
memakai sabu guna meng-
hilangkan trauma masa lalu-
nya.  mei

Penyanyi Dangdut “Ratu Begal”
Velline Chu Jalani Rehabilitasi di BNN

Tarif KRL Akan Naik, YLKI Berharap
Ada Peningkatan Pelayanannya

JAKARTA (IM) - Ke-
menterian Perhubungan (Ke-
menhub) berencana menaik-
kan tarif  KRL Commuter 
Line pada awal April 2022.

Ketua Pengurus Yayasan 
Lembaga Konsumen Indo-
nesia (YLKI) Tulus Abadi 
mengatakan, masyarakat 
banyak yang menyetujui hal 
tersebut asal diiringi dengan 
peningkatan pelayanan. Hal 
tersebut berdasarman survei 
yang dilakukan oleh YLKI 
pada Oktober 2021 terhadap 
2.000 responden di Jabodeta-
bek dan Rangkasbitung.

Terdapat dua aspek pent-
ing bagi pemerintah untum 
mempertimbangkan kenaikan 
tarif  KRL, yaitu Ability To 
Pay (ATP) atau kemampuan 
untuk membayar dan Will-
ingness To Pay (WTP) atau 
keinginan untuk membayar.

Dari hasil survei tersebut, 
ada ruang bagi pemerin-
tah untuk menaikkan tarif  
KRL menjadi Rp 5.000 pada 
25 km pertama. Sedangkan 
untuk tarif  10 km pertama 
direkomendasikan agar ti-
dak naik tarifnya. “Karena 
aspek ATP-nya lebih rendah 

daripada tarif  eksisting,” kata 
Tulus Abadi saat dihubungi 
wartawan, Minggu (16/1).

Untuk mengimbangi ke-
naikan tarif, pemerintah ha-
rus meningkatkan pelayanan 
pada moda transportasi KRL.

“Sebagaimana aspirasi 
1.065 responden atau lebih 
dari 50 persen, agar KAI/
PT KCI harus tingkatkan 
pelayanan,” ujar Tulus.

Tulus menilai kenaikan 
tarif  KRL dinilai masih ra-
sional dan masuk akal. Sebab, 
sejak 2016, tarif  KRL belum 
pernah naik sama sekali. Lain 
hal jika pemerintah akan me-
nambah besaran dana Public 
Service Obligation (PSO) bagi 
PT KAI. Kenaikan tarif  KRL 
tersebut akan tidak masuk 
akal, jika hal tersebut akan 
dilakukan pemerintah. Namun, 
jika pemerintah tidak akan 
menambah dana PSO, bukan 
tidak mungkin opsi kenaikan 
tarif  KRL akan terealisasi.

“Jika pemerintah tak 
mampu menambah dana PSO, 
maka opsi kenaikan tarif  KRL 
menjadi tak terhindarkan, 
walau terasa pahit bagi kon-
sumen,” tutup Tulus.  han

JAKARTA (IM) – Ke-
jaksaan Agung belum juga 
meningkatkan  status kasus 
dugaan korupsi pengadaan pe-
sawat ATR 72-600 di PT Ga-
ruda Indonesia (Persero) dari 
penyelidikan ke penyidikan. 

Jaksa Agung Muda Tindak 
Pidana Khusus, Febrie Adri-
ansyah menyebutkan, gelar 
perkara penanganan kasus 
ini baru akan dilaksanakan 
minggu depan.

“Ming gu depan bar u 
ekspose,” ujar Febrie dilansir 
dari Antara, Minggu (16/1).

Hal ini juga ditugaskan Di-
rektur Penyidikan Jaksa Agung 
Muda Tindak Pidana Khusus 
Kejaksaan Agung, Supardi. Ia 
menyebutkan, pihaknya baru 
akan menentukan sikap min-
ggu depan setelah dilakukan 
gelar perkara.

“Ya mudah-mudahan 
nanti minggu depan kita su-
dah menentukan sikap,” kata 
Supardi.

Menurutnya,  ada dua 
kemungkinan dalam kasus 
dugaan korupsi di PT Garuda 
Indonesia tersebut, apakah 
dihentikan atau dinaikkan ke 
tahap penyidikan.

“Jadi ada dua kemungki-
nan, dihentikan atau dinaik-
kan,” ujar Supardi.

Sebelumnya, Jaksa Agung 
Sanitiar Burhanuddin, usai 
bertemu dengan Panglima 
TNI, Jenderal TNI Andika 
Perkasa, Jumat (14/1), di 
Gedung Kartika Adhyaksa, 
Jakarta, menjelaskan, perka-
ra Garuda sedang dalam 
tahap pembicaraan antara 
Kejaksaan Agung dengan 
Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP). 
Menurut Burhanuddin, pem-
bahasan itu untuk mengetahui 
apakah perkara tersebut benar 
tindak pidana korupsi atau 
memang ada kelalaian bis-
nis atau kemungkinan risiko 
bisnis.

“Kami masih dalam pem-
bicaraan antara kami (Kejak-
saan Agung) dengan BPKP,” 
katanya.

 Penyidik Jaksa Agung 
Muda Tindak Pidana Khusus 
memulai penyelidikan kasus 
dugaan korupsi di Garuda 
sejak 15 November 2021 den-
gan diterbitkannya Surat Per-
intah Penyelidikan Nomor 
Print-25/Fd.1/2021.

Dugaan korupsi penggele-
bungan harga sewa pengadaan 
pesawat ATR 72-600 terjadi 
pada masa Kepemimpinan 
Direktur Utama Garuda In-
donesia, Emirsyah Satar, yang 
saat ini ditahan terkait kasus 
dugaan suap pengadaan pe-
sawat dan mesin pesawat dari 

Airbus S.A.S dan Rolls-Royce 
pada PT Garuda Indonesia.

Sejumlah pihak telah di-
periksa, termasuk Satar, na-
mun hingga kini penyidik be-
lum menaikkan status perkara 
ke penyidikan.

Burhanuddin mengatakan 
dalam waktu dekat pihaknya 
akan menyampaikan tahapan-
tahapan dalam penanganan 
kasus Garuda kepada publik.

“Dalam waktu dekat akan 
kami sampaikan tahapan-
tahapan apa dan penanganan 
ATR dan lain-lain sebagainya 
dan ini kami bukan hanya ATR 
aja, kita siap untuk dikem-
bangkan,” kata Burhanuddin.

Berdasarkan Rencana 
Jangka Panjang Perusahaan 
2009-2014, Garuda meren-
canakan pengadaan penam-
bahan armada sebanyak 64 
pesawat baik dengan meng-
gunakan skema pembelian 
(fi nancial lease) maupun sewa 
(operation lease buy back) 
melalui pihak lessor atau peru-
sahaan yang menyediakan jasa 
menyewakan barang dalam 
bentuk guna usaha.

Dalam hal ini penamba-
han armada tersebut menggu-
nakan lessor agreement, yakni 
pihak ketiga menyediakan 
dana dan Garuda membayar 
kepada lessor.

Pembayaran dilakukan 
secara bertahap dengan mem-
perhitungkan waktu pengiri-
man terhadap infl ansi. Adapun 
realisasi dari RJPP tersebut 
berupa pengadaan 50 pesawat 
ATR 72-600 yang terdiri dari 
pembelian 5 unit pesawat dan 
penyewaan 45 unit pesawat.

Sementara untuk pen-
gadaan 18 unit CRJ 1000, 12 
di antaranya bersifat sewa. 
Direktur utama PT Garuda 
membentuk tim pengadaan 
sewa pesawat dalam prosedur 
rencana bisnis terkait pen-
gadaan pesawat tersebut.

Tim yang terdiri dari Di-
rektorat Teknis, Direktorat 
Niaga, Direktorat Operasion-
al, dan Direktorat Layanan/
Niaga itu melakukan kajian 
dan dituangkan dalam bentuk 
paper hasil kajian.

Atas  pengadaan atau 
sewa pesawat i tu diduga 
telah terjadi peristiwa pidana 
yang menimbulkan kerugian 
negara dan menguntungkan 
lessor.

Terkait perkara ini, Men-
teri BUMN, Erick Thohir, 
bertemu dengan Burhanuddin, 
Selasa (11/1), untuk meny-
erahkan data dan hasil audit 
dari BPKP. Data tersebut guna 
melengkapi proses penyeli-
dikan yang dilakukan pihak 
JAMPidsus.  mei

Kejagung Gelar Perkara Dugaan
Korupsi Garuda Indonesia Pekan Depan

SEBANYAK 1.231 RUMAH RUSAK AKIBAT GEMPA BANTEN
Warga dibantu personel TNI membersihkan bangunan rumahnya yang 
rusak di Sumur, Pandeglang, Banten, Sabtu (15/1). Sebanyak 1.231 rumah 
dengan rincian 226 rusak berat, 290 rusak sedang, 715 rusak ringan, dan 14 
puskesmas di tiga daerah di Banten rusak akibat gempa bumi magnitudo 
6,6 SR yang terjadi pada Jumat (14/1) kemarin.

IDN/ANTARA

MONUMEN PESAWAT NOMAD DI MADIUN
Sejumlah orang melihat Monumen Pesawat 
Nomad N-24 P-843 seusai diresmikan Kepala 
Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI 
Yudo Margono di areal Taman Kota Caruban 
Asti, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Minggu 
(16/1). Selain meresmikan Monumen Pesawat 
Nomad N-24 P-843, dalam kunjungan kerjanya 
Kasal Yudo Margono juga meresmikan Tank 
Amfi bi PT-76 Korps Marinir TNI AL dan Meriam 
M-30 Howitzer 122 MM serta meninjau pelak-
sanaan vaksinasi COVID-19 bagi 1.000 anak 
usia enam hingga 11 tahun yang digelar TNI AL.

IDN/ANTARA

41 Napi Narkoba di LP Semarang
Dipindah ke Lapas Nusakambangan

SEMARANG (IM) - 
Sebanyak 41 narapidana ka-
sus narkoba di Lembaga 
Pemasyarakatan (LP)  Kelas 
1 Kedungpane Semarang 
dipindahkan ke Lapas Kelas 
IIA Karanganyar, Nusakam-
bangan, Cilacap. Mereka yang 
dipindah adalah bandar dan 
pengedar narkoba.

Dalam siaran pers yang 
diterima wartawan, pemin-
dahan tiba-tiba itu dilaku-
kan mulai Minggu (16/1) 
dini hari. Para napi diangkut 
menggunakan bus sekitar 
pukul 00.30 WIB. Dijelaskan, 
pemindahan napi dilaku-
kan secara tiba-tiba dengan 
mengklasifikasikan narapi-
dana kasus narkoba dengan 
kategori bandar dan pengedar 
narkoba.

Proses pemindahan di-
lakukan dengan pengawalan 
yang cukup ketat dari petugas 
dan aparat kepolisian sesuai 
dengan Standar Operasional 
Prosedur (SOP).

Kalapas Semarang, Su-
priyanto mengatakan, pe-
mindahan 41 narapidana itu 
dilakukan menindaklanjuti 
surat Kepala Kanwil Kemen-
kumham Jateng dalam rangka 
pembinaan, keamanan, dan 
pengurangan over kapasi-
tas di Lapas. Kondisi Lapas 
Semarang saat ini memang 
over kapasitas.

“Kapasitas hunian se-
benarnya 663 orang. Tapi per 
hari ini penghuni mencapai 
1.706 orang yang terdiri dari 
napi dan tahanan. Dan ham-
pir setiap hari Lapas Sema-
rang menerima pengiriman 
tahanan dari aparat penegak 
hukum,” kata Supriyanto 
dalam siaran persnya, Minggu 
(16/1).

Ia menjelaskan terkait 
kapasitas di Lapas Semarang 
yang kondisinya tidak baik 
dalam hal pengamanan. Di 
Lapas Semarang, kekuatan 
regu jaga adalah 17 orang atau 
1 banding 100 orang. Dengan 
kata lain, satu petugas jaga 
harus mengawal sekitar 100 
orang. Saat ini penghuni lapas 
Semarang ada 1.706 orang 
lebih.

Selain untuk mengurangi 
kapasitas hunian warga bi-
naan di Lapas Semarang, Su-
priyanto menilai pemindahan 
itu juga bertujuan untuk me-
mutus mata rantai peredaran 
narkoba yang dilakukan napi 
kategori bandar narkoba dan 
pengedar. Lapas Karanganyar 
Nusakambangan Cilacap 
juga dinilai memiliki tingkat 
keamanan yang lebih tinggi.

“Pemindahan ini juga 
bertujuan untuk memutus 
mata rantai jaringan narkoba 
yang dilakukan narapidana,” 
ujarnya.  han

JAKARTA (IM) - Perusa-
haan sepatu dan perlengkapan 
olahraga asal Jerman, PUMA 
SE kalah melawan merek lokal, 
PUMADA. Menurut Mahka-
mah Agung (MA), PUMA dan 
PUMADA berbeda penyebu-
tannya sehingga bukan merek 
yang serupa.

Hal itu tertuang dalam 
putusan PK yang dilansir 
website MA, Minggu (16/1). 
kasus bermula saat PUMA 
menggugat warga Cipon-

doh, Tangerang Muhammad 
Kimianto sebagai pemegang 
merek PUMADA. PUMA 
yang didirikan Eudolf  Das-
sler menilai Pumada memi-
liki itikad tidak baik dengan 
membuat merek yang dinilai 
PUMA mirip dengannya.

Apa daya. Pada 21 Juli 
2020, PN Jakpus memutuskan 
menolak gugatan PUMA dan 
menjatuhkan hukuman biaya 
perkara Rp 5,8 juta ke PUMA. 
Atas vonis itu, PUMA tidak 

mengajukan kasasi atas putu-
san itu.

Belakangan, PUMA men-
gajukan PK pada 25 Januari 
2021. PUMA mengajukan 
permohonan PK.

Namun apa kata majelis 
PK menolak permohonan 
PK dari pemohon dan men-
ghukum pemohon PK  untuk 
membayar biaya perkara dalam 
pemeriksaan peninjauan kem-
bali ini sejumlah Rp 10 juta. 

 han

Sengketa Merek di MA, Sepatu
PUMA Kalah Lawan PUMADA
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