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Foto: Sel Setya Novanto di Lapas Sukamiskin (istimewa)

Bandingkan, Kloset duduk yang jauh lebih mewah disel Setya Novanto dengan sel-sel tahanan di Sukamiskin lain yang
nampak sangat kusam, sempit hanya 2X1,5 meter dengan demikian jarak kloset jongkok berada disebelah tempat tidur
dengan kasur lusuh. Lubang buang hajat pun harus ditutup mengurangi bau tidak sedap yang keluar!

Bandung - Tim Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Hukum dan HAM
(Kemenkumham) telah melakukan pengecekan terhadap sel mewah Setya Novanto.
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Berdasarkan pengecekan, temuan tim sesuai dengan temuan Ombudsman yang melakukan
sidak ke kamar Novanto.
"Memang kamar yang disebut-sebut lebih besar dari kamar lain memang betul adanya,
kan itu kalau enggak salah. Soal besarnya ya," ujar Irjen Kemenkum HAM Aidir Amin
Daud saat dihubungi wartawan, Sabtu (15/9/2018).
Baca juga: Potret Sel Mewah Setya Novanto di Lapas Sukamiskin

Aidir memang tidak turun langsung mengecek ke lapas khusus koruptor itu. Pihaknya
hanya menerima laporan sementara dari timnya yang melakukan pengecekan.
"Kalau soal besarnya memang lebih besar dari yang lain. Kebetulan memang kavling lebih
besar," kata dia.
Aidir tak menjelaskan lebih jauh soal temuannya itu. Menurutnya yang berhak menjawab
soal adanya hal tersebut Kakanwil Kemenkum HAM Jabar atau Kalapas.
detikcom sempat menghubungi Kakanwil Kemenkum HAM Jabar Ibnu Chuldun sejak siang
tadi. Namun dia baru merespons sore dengan memberikan nomor kontak Kalapas
Sukamiskin dan Kadivpas Kemenkum HAM Jabar Krismono.
Baca juga: Sidak Sel Mewah Novanto, Ombudsman: Biar Publik Nilai Kemenkum HAM

Sejak siang juga detikcom berusaha menghubungi Kalapas Sukamiskin Tejo Harwanto.
Namun lagi-lagi baik pesan singkat maupun telepon tak direspons. Bahkan, beberapa
wartawan menunggu di depan Lapas Sukamiskin hingga petang tak nampak kehadiran
Tejo.
Begitupun dengan Kadivpas Krismono, dihubungi lewat pesan singkat maupun telepon, tak
ada jawaban.
(bbn/rvk)
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Foto: Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay. (dok. pribadi).
Jakarta - Setya Novanto diketahui memiliki sel mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung,
dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI. PAN mempertanyakan keseriusan
Kemenkum HAM dalam pembenahan lapas di Indonesia.
"Kita perlu mempertanyakan keseriusan Kemenkum HAM dalam menyelesaikan masalah
seperti," ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada detikcom, Sabtu
(15/9/2018).
Saleh menyebut, ramai kasus jual beli fasilitas di Lapas Sukamiskin belum lama terjadi.
Ia menyayangkan ternyata belum ada pembenahan signifikan terhadap masalah ini.
Baca juga: Kemenkumham Akui Sel Setya Novanto Lebih Besar

"Tidak begitu lama sejak diributkan beberapa waktu lalu, kejadian yang sama terulang
kembali. Kali ini, Ombudsman diyakini menyampaikan laporan akurat sebagaimana
adanya," tutur Saleh.
"Berarti di sana kan memang ada yang perlu diperbaiki. Dan itu sudah jadi perhatian
banyak pihak. Bahkan menteri, dirjen, dan kanwilnya pun berjanji akan melakukan
perbaikan. Sudah dimulai dengan pergantian kalapas dan pembongkaran saung-saung yang
ada," tambah anggota DPR itu.
Saleh menagih janji Menkum HAM Yasonna Laoly dan Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami
soal revitalisasi lapas. Sebab ternyata kasus serupa masih ditemukan.
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"Faktanya, Ombudsman masih menemukan hal seperti ini," kata Saleh.
Baca juga: Gerindra soal Sel Mewah Novanto: Yasonna Gagal, Harus Mundur

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman mendapati sel Novanto berukuran lebih besar dari
kamar narapidana lainnya. Berdasarkan foto yang diterima detikcom, kamar eks Ketum
Partai Golkar itu tampak luas.
Ada meja dan rak buku di kamar tersebut. Selain itu, ada exhaust fan dan kloset duduk
di kamar mandinya. Terdapat ranjang kasur besar, lengkap dengan seprai dan selimut
mewah.
Kondisi ini sangat berbeda dengan kamar napi lainnya di Lapas Sukamiskin. Pada foto
yang lain, terlihat sebuah sel yang ukuran kamarnya jauh lebih kecil. Tak tampak tempat
tidur busa, melainkan hanya kasur tipis. Bahkan ada sel yang hanya ada dipan, tanpa kasur.
Ruangan yang luasnya hanya sekitar 2x1,5 meter itu jadi satu dengan jamban. Tak ada
kloset duduk di kamar itu. Kondisinya sangat mengenaskan.
(elz/bar)

4

