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Kejati Kumpulkan Mat Bukti Tambahan

Kebut Kasus

TPP Seluma
BENGKULU - Kejaksaan

Tinggi (Kejati) Bengkulu ter-
us mengejar penyelidikan
atas kasus dugaan korupsi
danaTunjangan Penghasilan
Pegawai (TPP) diKabupaten
Seluma tahun 2017 dengan
nilaimencapai Rp50 miliar.
Dikebutnya penyelidikan
atas kasusyang diduga mer-
ugikan negara mencapai Rp

ii. dikarenakan

dalam waktu dekat ini Ke
jati Bengkulu akan segera
menaikkan berkas perkara
menjadipenyidikan.

Diungkapkan Kajati Beng
kulu, Baginda Polin Lum-
ban Gaol, SH, MH melalui
Aspidsus Henri Nainggolan,
SH, MH, salah satu upaya
pengumpulan alat bukti
tambahan diantaranya den
gan meminta keterangan
dari ahli yangmembidangi
terkait dengan peraturan

Kemendagri, atau orang
yang mengerti masalah
Peraturan Pemerintah (PP)
terkait dengan pengucuran
TPP tersebut.

"Ada beberapa berkas dari
alat bukti yang perlu segera
kita lengkapi agar perkara
ini bisa naik ke penyidikan.
Untukitu kitaperlu berkoor-
dinasi lebih lanjut dengan
pihakKemendagri sebelum
dalam waktu dekat ini kita
mengeluarkansprindiknya,"

t* terang Henri.
Diungkapkan Henri, dari

hasil konsultasi tim dengan
biro hukum Kemendagri,
pihaknya menemukan
ada aturan yang dilang-
gar dalam pencairan TPP
di Kabupaten Seluma ta
hun 2017. Namun untuk
lebih validnya, pihaknya
masih menunggu hasil ka-
jian dan analisa resmi dari
Kemendagri. "Yang jelas
ada aturan yang ditabrak
oleh Pemkab Seluma da
lam pencairan TPP. Karena
dalam pencairan harusnya
sesuai dengan peraturan
Kemendagri dan Peraturan
Pemerintah," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya
besaran TPP di lingkungan

Pemkab Seluma mendapat
aksi protes. Hal ini karena
adanya keserifcqgan besa
ran TPP di OPD>mg ber
tipe A dan C. Besarah<rpp
pada OPD yang termast
dalam TP4D, seperti jaba-
tan Kepala Bidang (Kabid)
di salah satu OPD besaran
TPP nya mencapai Rp 14
juta, bahkan ada yang Rp16
juta. Tentunya lebih besar
dari Kepala OPD tipe Asep
erti di Dinas PU yang hanya
menerima TPP sebesar Rp
13 juta. Bahkan dari infor-
masiyangdisampaikan un
tuk kepala bagian (kabag)
di lingkungan Sekretariat
Pemkab Seluma menerima
TPP sebesar Rp 12 juta set-
iap bulannya.(sly)


