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Salah  satu langkah untuk memberikan efek 
jera terhadap para koruptor, yakni dengan 
pemenjaraan. Jangan sampai ada perlakuan 
istimewa dan  masa tahanan dikurangi.

rupsi yakni dengan pemenjaraan. 
Termasuk, pelaksanaan pembi-
naan di Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) sebagai bagian yang tak 
terpisahkan dari proses penegak-
kan hukum itu sendiri.

“Di mana kita pahami bahwa 
penegakkan hukum ini juga di-
maksudkan untuk memberikan 
efek jera bagi para pelakunya, agar 
tidak kembali melakukannya di 
masa mendatang. Sekaligus pem-

JAKARTA (IM) – Kemen-
kum HAM terkesan obral pembe-
rian bebas bersyarat terhadap para 
koruptor. Pasalnya, pada Selasa 
(6/9), 23 napi  korupsi dikelu-

arkan dari Lembaga Pemasyara-
katan (Lapas  setelah mendapat  
program pembebasan  bersyarat.

 Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) mengkritisi 

pidana korupsi.
“Pembinaan para pelaku ko-

rupsi pasca putusan pengadilan 
menjadi kewenangan dan kebi-
jakan Kemenkumham. Meski 
demikian, korupsi di Indonesia 
yang telah diklasifi kasikan sebagai 
extra ordinary crime, sepatutnya 
juga ditangani dengan cara-cara 
yang extra,” kata Ali melalui pesan 
singkatnya, Rabu (7/9).

Salah  satu langkah untuk 
memberikan efek jera terhadap 
para pelaku tindak pidana ko-

keputusan Direktorat Jenderal 
Pemasyarakatan (Ditjenpas), Ke-
menterian Hukum dan HAM (Ke-
menkumham) yang memberikan 
program pembebasan bersyarat 
terhadap para narapidana kasus 
korupsi.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri 
mengatakan, korupsi merupakan 
kejahatan luar biasa atau extra 
ordinary crime. Oleh karenanya, 
perlu penanganan serta penegakan 
hukum ekstra agar memberikan 
efek jera bagi para pelaku tindak 

Kemenkum HAM Dinilai Obral
Bebas Bersyarat Para Koruptor

IDN/ANTARA

Daftar 23 Koruptor Bebas Bersyarat
2022 dari dua Lapas, yaitu Lapas 
Kelas I Sukamiski dan Lapas Kelas 
IIA Tangerang,” kata Rika melalui 
keterangan resminya, Rabu (7/9).

Rika menjelaskan, selain 23 
narapidana korupsi, ada ribuan 
narapidana kasus lainnya yang 
juga mendapatkan pembebasan 
bersyarat, remisi, hingga cuti 
menjelang bebas. Ribuan nara-
pidana itu mendapatkan hak ber-
syarat pada bulan September 2022.

“Pada bulan September sudah 
diberikan hak bersyarat PB/CB/
CMB kepada sebanyak 1.368 
orang narapidana semua kasus 
tindak pidana dari seluruh Indo-
nesia,” beber Rika.
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JAKARTA (IM) - Direktorat 
Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen-
pas) Kementerian Hukum dan 
HAM (Kemenkumham) mem-
berikan program pembebasan 
bersyarat terhadap 23 narapidana 
kasus korupsi. Mereka  dikeluar-
kan dari Lembaga Pemasyara-
katan (Lapas) pada Selasa (6/9).

 Koordinator Humas dan 
Protokol Ditjenpas Kemenkum-
ham, Rika Aprianti menjelaskan, 
23 narapidana kasus korupsi 
tersebut dikeluarkan dari dua 
Lapas yang berbeda. yakni, Lapas 
Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, 
dan Lapas Tangerang, Banten.

 “23 narapidana tipikor (Tindak 
Pidana Korupsi) yang sudah dike-
luarkan pada tanggal 6 September 
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beberapa hal.
Berdasarkan pantauan di lao-

kasi, terliat beberapa komisioner 
Komnas HAM datang ke Jambi  
duduk lesehan ditemani ayah 

dan pihak keluarga lain. Mereka 
tampak menunjukan beberapa 
dokumen dan foto terkait tewas-

JAKARTA (IM) - Komnas 
Hak Asasi Manusia (Komnas HA-
M) mendatangi kediaman Brigadir 
J di Jambi. Kedatangan mereka 
disebut untuk mengonfirmasi 

 Kedatangan Komnas HAM Justru
Menambah Kesedihan Keluarga Brigadir J  
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bo lolos dari sangkaan pembunuhan 
berencana terhadap Nofriansyah 
Yosua Hutabarat  alias Brigadir J.

Seperti diketahui, konstruksi 

hukum yang dibangun penyidik 
tim khusus (Timsus) Polri dalam 

JAKARTA (IM)- Mantan Ha-
kim Agung Kamar Pidana Um um 
dan Militer 2011-2018, Prof. Gayus 
Lumbuun, khawatir Irjen Ferdy Sam-

Eks Hakim Agung Khawatir Ferdy Sambo
Lolos dari Pasal Pembunuhan Berencana

Yayasan Tzu Chi Indonesia

Marah adalah menghukum diri 
sendiri atas kesalahan yang 
diperbuat oleh orang lain.

(Mas   ter Cheng Y en)

SEORANG wanita yang tinggal  di negara 
bagian Madhya Pradesh, India tengah, men-
derita luka serius setelah bertarung melawan 
seekor harimau dengan tangan kosong. Hal 
itu dilakukannya demi menyelamatkan bayinya 
yang baru berusia 15 bulan.

 Archana Choudhary bergulat dengan hari-
mau dengan tangan kosong selama beberapa 
menit sebelum penduduk desa mendengar 
teriakan minta tolong dan ikut membantunya.

Ibu dan bayinya itu pun segera dilarikan 
ke rumah sakit. Serangan itu terjadi pada 
Minggu (4/9) di pinggiran Cagar Harimau 
Bandhavgarh.

ASALTAU!

Demi Bayinya, Ibu Ini Rela
Bertarung Melawan Harimau  
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PRESIDEN JOKOWI LANTIK AZWAR ANAS SEBAGAI MENPAN RBPRESIDEN JOKOWI LANTIK AZWAR ANAS SEBAGAI MENPAN RB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas (kanan) dan Seskab Pramono Anung memberikan keterangan kepada (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas (kanan) dan Seskab Pramono Anung memberikan keterangan kepada 
wartawan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9). Presiden Joko Widodo melantik Abdullah Az-wartawan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9). Presiden Joko Widodo melantik Abdullah Az-
war Anas yang sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) war Anas yang sebelumnya menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 
sebagai MenPAN RB menggantikan Tjahjo Kumolo yang wafat. sebagai MenPAN RB menggantikan Tjahjo Kumolo yang wafat. 

JAKARTA (IM)-Rang-
kaian JF3 Fashion Festival 
berakhir sukses. Pagelaran 
fashion show edisi ke-18 ini 
ditutup lewat persembahan 
LAKON Indonesia berupa 
fashion show bertajuk “Lo-
rong Waktu”, di Summarecon 
Mall Kelapa Gading, pada 
Selasa (6/9) malam. 

Dalam persembahan-
nya itu, LAKON Indone-
sia berkolaborasi dengan 
salah satu maestro batik 
Indonesia, Cahyo. Dan ada 
54 koleksi batik tulis yang 
dipertunjukkan. 

Memasuki tahun kelima, 
LAKON Indonesia tetap 
konsisten bekerja sama se-
cara langsung dengan pen-
grajin tradisional di daerah, 
sehingga memberikan hasil 
yang nyata dalam meng-
gerakan roda perekonomian 
mereka. Lebih jauh dari itu, 

LAKON Indonesia juga 
memberikan pandangan-
pandangan teranyar dan il-
mu-ilmu yang baru, sehingga 

semuanya itu bisa berguna bagi 
kelangsungan masa depan.

“Kami mengingatkan kem-
bali mengenai prinsip-prinsip 

dasar budaya dan tradisi yang 
sudah mereka wariskan secara 
turun temurun, yang meru-
pakan kekuatan dari karya mer-

eka,” ujar Founder LAKON 
Indonesia Thresia Mareta, 
dalam konferensi pers Fashion 
Show Lorong Waktu, Selasa 

(6/9) malam. 
“Kami membantu mer-

eka mengekplorasi berbagai 
macam material seperti katun, 

denim, kanvas, voile, taffeta, 
dan chiffon. Juga membantu 
mereka membuat perubahan-
perubahan secara teknikal, 

mengajarkan cara kerja dan 
cara pembuatan yang lebih 

Pagelaran Lorong Waktu Jadi Presentasi bagi Pelestarian Budaya Indonesia

Chairman JF3 Soegianto Nagaria (ketiga dari kanan) dan Founder LAKON Indonesia Thresia Mareta (kelima dari kanan) berfoto bersama keluarga. 

FO
TO

:S
UK

RI
S/

IM

Hal  1 Cover Oke.indd   1 07/09/2022   17:44:07


