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Inspektorat Periksa Mobnas Kecela aan

TAIS,BE - Sekretaris Daerah
(Sekda) Kabupaten Seluma,
Irihadi MSi sudah memerin-
tahkan Inspektorat untuk tu-
run melakukan pemeriksaan.
Ini terkait kelalaian dalam
menggunakan mobil dinas
(Mobnas) yang bukan perun-
tukkannya dan mengalami
kecelakaan. Yaitu Yetti Rauda
(45) ASN Bappeda Seluma
yang juga istri Kepala Dinas
Pol PP dan Damkar Seluma,
Hadi Sanjaya SH.

"Saya tegaskan mobnas itu
harus digunakan oleh pejabat
yang bersangkutan dan bukan
istri serta itu sudah jelas kes-
alahan," tegasnya.

Dijelaskannya, mobnas ha
rus digunakan oleh pejabat
yang memang diberikan we-
vvenang serta jangan dilim-
pahkan atau digunakan yang
bukan peruntukannya, terma-
suk orang lain sekalipun. Han-
yasaja, sejauh iniuntuksanksi
yang akan diberikan masih
menunggu pemeriksaan dan
tergantung hasilpemeriksaan
Inspektorat Seluma.

"Mengenai sanksinya, nanti
akan menunggu hasil pemer
iksaan dari Inspektorat ter-
lebih dahulu. Yang jelas itu
sudah melanggar, karena
mobnas digunakan dengan
mengganti plat palsu," te
gasnya.

Disampaikan Calon Bupati
Seluma ini, jikasudah memer-
intahkan Kabag Administrasi
Hukum untuk menyurati

semua Organisasi Perangkat Seluma.
Daerah (OPD), agar mobnas "Saya ingh
yang diberikan jangan digu- bergerak ini
nakan tidak sesuai dengan pe- oleh pejabat c
runtukannya. Jika kedapatan, dah tangan," i
maka mobnas akan dikandan- Seperti dik
gkanoleh Bagian AsetPemkab jenis Toyota

Nomor Polisi BD 28 I' yang menabrak n
mcrupakan kendaran jabatan melukai Yud
kepala Dinas PolPPdan Dam- saat kejadiar
kar terlibat lakalantas. Bah- mandi. Kasu
kan mobnas digunakan oleh sih dahun p
istrinya serta menggunakan kendaraan n
plat palsu BD 9098 BY. Mobnas cii Mapolres!
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