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Kejari Selamatkan Uang Negara Rp 3,! Miliar

BENGKULU, BE - Kejak-
saan Negeri (Kejari) Bengku-
lu, berhasil menyelamatkan
uang kerugian negara dari
kasus korupsi selama 2019
senilai Rp 3,8 miliar. Jumlah
tersebut berasal dari denda,
serta uang pengganti dari
beberapa terpidana kasus
korupsi (lihat gratis). Selain
penyelamatan uang kerugian
negara, Kejari juga menan-
gani sejumlah kasus korupsi
yangsudah naiktahap penyi-
dikan.

Kepala Kejaksaan Negeri
(Kajari) Bengkulu Emilwan
Ridwan SH MH, Senin (9/12)
menuturkan, "Selama 2019,
pengembalian uang peng
ganti dan denda yang berha
sil kita himpun Rp 3,8 miliar.
Ada sejumlah kasus korupsi
kita tangani, beberapa dian-
taranya sudah naik penyi-
dikan," jelas Kajari setelah
selesai memperingati hari
anti korupsi sedunia tanggal
9Desember2019.

Kasus korupsi yang naik pe-
nyidikan, diantaranya kasus

korupsi penyimpangan lahan
milik pemerintah kota Beng
kulu tahun 2015, kasus korup
si tersebut diduga merugikan
negara Rp 21 miliar. Ada juga
kasus dugaan korupsi pe-
nyelewengan honor penga-
manan pemilu Satpol PP Kota
Bengkulu tahun 2019.

Kejari Bengkulu memper
ingati hari anti korupsi den-
gan memberikan himbaun
pencegahan korupsi dengan
membagikan pin dan bunga
kepada masyarakat umum
yang melintas di depan Kan-
tor Kejari Bengkulu, Jalan
Soekarno-Hatta, Kelurahan
Anggut Atas, Kecamatan Ratu
Samban, Kota Bengkulu.

Menariknya, para jaksa ke
jari Bengkulu juga memberi
kan bunga dan pin kepada
pelajar SMPN 13. Bahkan
mereka juga membantu
memberikan bunga dan pin
kepada masyarakat dan per-
kantoran yang ada disekitar
kantor Kejari Bengkulu.
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