
TETAPKAN EMPAT TERSANGKA 

Kasus Dugaan Korupsi Bibit Ikan 

 

Prabumulih 

Setelah melalui proses penyelidikan
i
 dan penyidikan

ii
 yang cukup panjang, akhirnya jaksa 

penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih menetapkan empat 

tersangka dalam kasus penyimpangan kegiatan pengembangan bibit unggul Dinas Pertanian Perkebunan 

Kehutanan Peternakan dan Perikanan (DP2KP2) Kota Prabumulih. 

Keempat tersangka tersebut berinisial Ir HN (48) yang diduga merupakan Kepala Dinas Pertanian 

Perkebunan Kehutanan Peternakan dan Perikanan (DP2KP2) selaku Pengguna Anggaran (PA)
iii
. 

ED (43), selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 
(PPTK)

iv
 dan AN (41), selaku pengawas 

kegiatan. Kemudian tersangka berasal dari PT Krisjaya selaku pihak pelaksana proyek yakni RT (46). 

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Prabumulih Mahmudi SH MH melalui Kasi Pidsus R Andra 

Kurniawan SH mengatakan proyek yang diduga terdapat penyelewengan tersebut menggunakan Dana 

Alokasi Khusus
 

(DAK)
v
 Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2011 dengan total 

anggaran Rp1.233 miliar. Sementara kerugian negara diperkirakan sebesar Rp185 juta. 

“Kerugian negara diperkirakan bisa lebih besar lagi karena itu merupakan kerugian awal hasil 

perhitungan BPK,” katanya. Penetapan ke empat tersangka tersebut tertuang dalam Surat Penetapan 

Tersangka (SPT) Nomor : R-06/N6.17/Fd.1/03/2013, Nomor : R-06.A/N6.17/Fd.1/03/2013 dan Nomor : 

R-06.B/N6.17/Fd.1/03/2013. 

“Keempat tersangka dijadikan tiga berkas, untuk HN sendiri, ED dan AN satu berkas serta RT 

berkas terpisah,” beber Kasi Pidsus. Keempat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tersebut, 

dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Jo, Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

“Ancaman hukuman maksimal 20 tahun, untuk pasal 2 minimal empat (4) tahun dan untuk pasal 

3 minimal satu (1) tahun,” ungkap mantan Kasi Pidsus Kejari Ogan Komering Ilir (OKI) tersebut. 

(kos/vin/ce3) 

 

Sumber Berita : 

Sriwijaya Post, 26 Maret 2013 

 

i
 Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 

diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). 



ii
 Penyidikan adalah

 
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang 

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak 

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana). 

iii 
Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian 

negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah (Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara). 

iv 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 

beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). 

v 
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 

daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai 

dengan prioritas nasional (Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).  



 


