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Temuan Proyek Lampu Jalan Rawar Pidana

Ada Kelebihan Bayar Rp 950,76 Juta
BENGKULU - Proyek pengadaan

dan pemasangan Lampu Peneran-
gan Jalan Umum (LPJU) Dinas Per-
hubungan (Dishub) Kota Bengkulu
tahun 2017 terindikasi merugikan

"Tidak mengembaiikan karena
niat jahat dan mengambil yang
bukan haknya alias curang itu bisa
dipidana. Ada TGR, maka wajib
dikembalikan ke negara," ujar pakar
pidana Profesor Herlambang saat
diminta tanggapan terkait temuan

kasinegara. Ada indi
bayar mencapai Rj{>
berdasarkan temuan

iksa Keuangan (BPK)
Ganti Rugi (TGR) ini
balikan, maka
bisa dipidana.
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Temuan disampaikan terlebih
dull; ke pemkot melalui Lapo-
ran Hasil Pemeriksaan (LHP).
Kemudian inspektorat lalu men-
indaklanjutinya dengan mem-
berhahukan kepada Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) teknis,
agar menyurati kontraktor su-
paya mengembaiikan kelebihan
bayar tersebut.

"Pemborong biasanya akan
mer.dapatpemberitahuandulu.
Mau lewat perdata juga bisa
jika ingin mengambil kembali
kelebihan bayar ini tadi, atau le
wat PTUN kalau mau mencabut

izinnya," jelas Herlambang.
Terpisah, Wakil Walikota Beng

kulu, Dedy Wahyudi, SE, MM
saat diminta tanggapan awalnya
enggan berkomentar. Mengingat
pada saat pelaksanaan proyek
tersebut dirinya belum berada
pada posisi jabatan sekarang ini
sehingga khawatir salah jawab.
Informasinya, itu kelebihan ba
yar.Kelebihan upah pemasangan
lampu karena kontraktor men-
gacu pada aturan PLN. Hanya
saja menurut BPK terlalu besar.
"Informasinya juga pihak ketiga
(kontraktor) sudah berangsur
mengembaiikan. lebih jelasnya
silahkan ke kadishub," demikian
Dedy.
Sementara itu, Kadis Per-

hubungan Kota Bengkulu, Bar-
din belum bisa'dikonfirmasi.
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