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Terpidana Kembalikan Uang Pengganti
Kasus Korupsi

Pembangunan
Jembatan

LEBONG, BE - Melalui per-
vvakilan keluarganya, terpidana
kasus korupsi pembangunan
jembatan Tik Teleu Kecamatan
LebongAtas menyerahkan uang
Rp 93 juta lebih sebagai uang
pengganti atas korupsi yang di-
lakukannya kepada Kejaksaan
Negeri (Kejari) Lebong.

Uang sebesar Rp 93 juta lebih
tersebut merupakan uang un-
tuk menambah uang yang se-
belumnay telah dititipkan oleh
terpidana kepada kejaksaan
pada waktu tahap penuntutan
beberapa waktu yang lalu yaitu

"Jadi uang denda yang
dibayarkan sebesarRp 300
juta,"ucapnya.

Kembali mengingatkan,
terungkapnya kasus korupsi
pembangunan jembatan tik
yang merupakan proyek dari
Dinas PU Provinsi Beng-
kulu tahun anggaran 2015
yanglalu, berawal penyidik
Pokes Lebong melihat ad-
anya dugaan pengurangan
volume bangunan, sehingga

sebesar Rp 287 juta. Untuk dik-
etahui, selain dituntut dengan
hukuman penjara selama 2
tahun.atau lebih ringan 6 bu-
lan dari tuntutan sebelumnya,
terpidana Ropi harus mem-
bayar uang pengganti sebesar
Rp 376 juta lebih. Karena yang
bersangkutan dalam pemban
gunan jembatan merupakan
pihak kontraktor.

Kepala Kejari Lebong, Endang
Sudarma SH Mil melalui Ke
pala Seksi Pidana Khusus (Kasi
Pidsus), Gandi SH mengatakan,
bahwa sesuai putusan Penga-
dilan Negeri Bengkulu tanggal
27 Juni 2019, terpidana Ropi di-
hukum untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp 376 juta
lebih.

"Untuk itulah, melalui keluar
ganya terpidana membayarkan

dilakukanlah penyelidikan.
Setelah cukup lama menan-
gani kasus tersebut, akh-
irnya penyidik Polres Leb
ong menetapkan sebanyak
10 orang sebagai tersangka
setelah mendapatkan ba-
rang bukti serta adanya
kerugian Negara sebesar Rp
376,7 juta lebih dari biaya
pembangunan sebesar Rp
2,3 miliar yang dikerjakan
oleh GV Benny Putra.(614)

uang pengganti tersebut,"
jelasnya,kemarin (10/07).

Ditambahkan Gandi, selain
membayar uang pengganti,
terpidana Ropi juga mem
bayarkan uang denda sebe
sar Rp 50 juta. Selain Ropi,
5 terdakwa lamina (dari to
tal 10 terdakwa), juga telah
mengembalikan Uang denda
masing-masing 50 juta yaitu
Jhoinhard, Ahmizal, Emil-
son, Spendry dan Sutrisno.


