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Diingatkan Lunasi Kerugian Negara
KEPAHIANG, BE - Kajari

Kepahiang, H Lalu Syaiiiidin
SH MH mengingatkan, tiga ter-
sangka dugaan korupsi Tour
ism InformasiCenter (TIC) di
Kelurahan Dusun Kepahiang
Bando Amin CKader, Syamsul
Yahemi dan Sapuan segera inc-
lunasi pengembalian kerugian
negara. Bahkandiingatkan agar
penitipan uang hasil kesepaka-
tan jahat tersangka tersebut dis-
elesaisebelum berkas perkara
dilimpahkan ke pengadilan.

"Saya harap dua tersangka
lainnya, mengikuti jejak ter
sangka Suntukmengemba-
likan juga. Karena kerugian
negara jadi tanggungjawab
ketiga tersangka. Saya im-
bau sebelum berkasnya di
limpahkan kerugian negara
sudah dikembalikan keselu-
ruhannya," ungkap Kajari.

Menurut Kajari, saat pe-
nyidik sudah berhasil me-
nyelamatan dana negara
Rp 2 miliar ditambah satu
unit kendaran coda empat
milik tersangka. Semen-
tara kekurangannya sebesar
Rp 1,2 miliar lebib masih
menunggulangkah para ter
sangka agarmengembalikan
secara keseluruhan. "Kita
targetkan akhir bulan ini
sudah tuntas dan dapat dil
impahkan. Nanti saatdi JPIJ
pengembalian uang akan
jadi bahan pertimbangan
bagi Jl'U dalam menyusun
dakwaan," terang Kajari.

Dalam kasus dugaan ko-
rupsi pengadalan lahan TIC
milik Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Kepahiang 2015
Kejari Kepahaing menjerat
tiga tersangkayaitu mantan

Bupaii Bando Amin C Kader,
mantan KabagPemerintahan,
Syamsul Yahemi serta Sapuan
(Ajudan Bupati). Ketiganya
disinyalir telah merugikan
keuangan negara sebesar Rp
3,3miliarhinggamenjadi pe-
sakitan clan ditahan di Lapas
(:urup Rejang l.ebong. Dalam
perjalanannya, tersangka
Sapuanmengembalikan dana
Rp 2miliar secara bertahap.

Kajari mengatakan, bila
nominal tersebut merupakan
pcnyelematan uang negara
terbesar di Kejari Kepahiang
beberapa tahun terakhir.

"Ya, menurut laporan Kasi
Intel, yangsudah lamadisini
pengembalian ini yang ter
besar di Kejari Kepahiang.
Saya harapkan tersangka
lainnya mengikuti jejak ter
sangka S," kata Kajari. (320)
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