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TGR Masih Penjabat Bupati Masih Ada [p 42 Juta

CURUP - Upaya Kejaksaan
Negeri(Kejari) RejangLebong
(RL) melalui Jaksa Pengacara
Negara (JPN) yang diberikan
Surat Kuasa Khusus (SKK)
cukup membuahkan hasil.
Dimanai dari 16 SKK yang
diberikan Pemkab RL, hanya
menyisakan satu Tuntutan
Ganti Rugi(TGR)dengan nilai
Rp 42, 2 juta. Dimana TGR
tersebut berupa pemberian
Tambahan Penghasilan yang

tidak memiliki kriteria yang syah. Ni
jelas bagi penjabat bupati saat '12,2jute
itu atas nama Audi Roslian- Upaya
syah. sambui

Seperti yang disampaikan lakukan
Kajari RLConny Tonggo Mas- Mulai d;
delima, SU, MH kepada RB. maupu
"Dari seluruh SKK yang dibe- konfirm
rikan kepada kita, tersisa satu yang be
lagi yaitu terkait pembayaran memanj
pemberian tambahan peng- respon>
hasilan kepada penjabat bu- ada ke]
pati atas nama Andi Roslian- tersebul

"Surat panggilan klarifikasi
sudah kita lakukan beberapa
kali, bahkan kita mengirin staf
untuk langsung mengklarifika-
si kepada si penanggungjawab
TGR. Namun memang belum
ada respon kepastian kapan
akan diselesaikan. Karename-

mangyang bersangkutan (Andi
Rosliansyah, red) saat ini dik-
etahui sedang menjalani masa
hukuman," sambung Conny.

Sedangkan untuk 15 SKK

lainnya, tambah Conny,
luruhnya sudah diselesa:
dan seluruh penanggung
ab TGR sudah menyetoi
kewajiban mereka langs
ke KasDaerah. "Kita menj
bau kepada seluruh jajc
Pemkab RL untuk berhati-

dalam pengelolaan keuan;
Agar tidak ada lagi ter
temuan yang menyebab
adanya TGR," imbuh Coi
(dtk)

i TGR mencapai Rp
terang Conny.
nereka sejauh ini,
Conny, sudah di-

;ngan berbagai cara.
mengirimkan surat
mcndatangi atau
;i langsung kepada
angkutan. Namun
ielum mendapatkan
igpositifalias belum
stian kapan TGR
kan diselesaikan.
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