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SELUMA- PenyidikTindakPidana
Korupsi (Tipikor) SatreskrimPolres
Scluma telah menetapkan mantan
bendahara KPU Seluma, Anggi
Anggraini (33) sebagai tersangka.
Terkfit dugaan korupsi anggaran
KPU Seluma tahun 2018 sejumlah
Kp l.-l miliar sebagaiman hasil
audit Badan Pengawas Keuangan
dan i cmbangunan (BPKP) Provinsi
Bengkulu.

IJsai dilakukan penetapan tersang
kadan menjalanipemeriksaanawal,
tadi* alam (9/12) pukul 20.05 WTB,
pen; <likmelakukan penahanan ter-
hadapiburumahtanggayangmasih
bersjatus ASN KPU Seluma tersebut
untuk 20 hari pertama. Selain itu
jugadilakukan pengembangan un
tuk mendapatkan tersangkalainnya.

• i, usai pemeriksaan (tadi
malpm, Red) tersangka langsung
kita lakukan penahanan. Dalam
penieriksaan kita ditemukan bukti-
bukti cukup kuat keterlibatan Anggi

•arumenjabatbendahara KPU
Sell ma melakukan korupsi ang-
gan 11 tahun 2018," terang Kapolres
Selr.ma, AKBP. I Nyoman Mertha-

, S.Ik melalui Kasat Reskrim
! iiakitlladiSusenodidampingi

Kanit Tipikor, Iptu. Denny Siregar,
III kepada RB tadi malam.

Dijelaskan Denny, hasil audit
in Pengawas Keuangan dan

Pel tbangunan (BPKP) Provinsi
[kuluyang telah diterima ter-

bu i ada Rp 1,4 miliar yang tidak
dapat dipertanggungjawabkan
dari total anggaran KPU Seluma
tahun 2018 sebesar Rp 21 miliar.
"Salah satn itemnya anggaran

; tak dapat dipertanggungjaw

abkan yakni gaji Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dan Panitia
Pemungutan Suara (PPS) di tiga
kecamatan, Semidang Alas Maras,
Semidang Alasdan Kecamatan Ulu
Talo. Jumlahnya hampir Rp 500
juta," ungkapnya.

Adapun alasan penahanan Anggi,
kata Denny semata-mata untuk
kelancaran penyidikan lebih lan-
jut perkara ini. Selain itu untuk
menghindari dan mencegah ter
sangka menghilangkan barang
bukti atau kemungkinan melarikan
diri."Antisipasi itu, sehingga lang
sung kita lakukan penahanan,"
ujarnya.

Ketika ditanya kemungkinan ada
tersangka lainnya, Denny tidak
menampiknya. Denny mengatakan
tersangka korupsi anggaran KPU
Seluma tahun 2018 ini lebih dari
satu, bahkan bisa berjamaah. Na-
mun untuk tahap awal, Anggi se-
laku Bendahara Pengeluaran saat
itu dianggap paling mengetahui
alur penyelewengan anggaran KPU
itu. Sehingga langsung ditetapkan
sebagai tsk dan dilakukan pena
hanan. "Untuk tersangka lainnya
masih kita dalami. Yang jelas lebih
dari satu dan bisa juga berjamaah,"
sampainya.

Namun ketika ditanya apakah
ada keterlibatan komisioner KPU
Seluma dalam perkara ini, Denny
masih enggan berkomentar. Namun
dia menegaskan, siapapun yang
terlibat dalam dugaan korupsi ang
garanKPU Selumatahun2018 harus
mempertanggungjawabkan per-
buatannya di muka hukum. Sekali-
puntidciicmenikmati uang tersebut,

tetapi memberi ja
korupsi. "Kalau m
diam saja, itu sama s
perbuatan korupsi ir
kita tetapkan jugase
setelah ini,"mkasny
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kan, pemeriksaan terhadap sejum
lah saksi. Baik ASN maupun tenaga
honorer di KPU Seluma. Termasuk
juga komisioner KPU Seluma dan
mantan Sekretaris KPUSeluma yang
saat ini telah pensiun, yakniHz(60).

Sebelumnya Anggi pernah rae-
nyampaikan bahwa bukan hanya
dirinya yang terlibat dan harus
bertanggungjawab atas perkara ini.
Siapa saja yang menikmati uang
itu telah disampaikan Anggi saat
dilakukan pemeriksaan oleh penyi-
dik Unit Tipikor Satreskrim Polres
Seluma.

Anggi tidak menampik kalau
dirinya memang ada memakai
uang tersebut. Tapi sebagian telah
dikembalikan saat perkara ini ma
sih dalam penyelidikan. "Kalau
hanya dilimpahkan pada saya un
tuk mempertanggungjawabkannya
saya tidak terima. Karena bukan
hanya saya yang menggunakan
uang ini. Semua telah saya sam-
paikan pada penyidik saat sayadi-
periksa.Sayayakinpenyidikpaham
dan akan menindaklanjutinya,"
sampai Anggisaat diperiksa sebagai
saksi beberapa waktu lalu. Anggi
dalam dugaan korupsi ini telah
melakukan pengembalian uang
sebesar Rp370 juta lebih dari total
temuan audit BPKP Rp 1,4 miliar.

Terpisah Ketua KPU Seluma
Sarjan Efendi, SE menyampaikan
belum mengetahui terkait pena-
nahanan Anggi. Karena dirinya
sedang Dinas Luar (DL)mengikuti
Bimtek di KPU Provinsi Bengkulu.
"Nah, saya belum mengetahui ter
kait penahanan ini. Saya lagi ada
acara," singkatnya.(aba)


