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Soal Pekara Setwan Seluma, Polda Didukung Usut Tuntas
RBI, BENGKULU - Polda

Bengkulu dalam hal ini Sub-
dit Tipikor Direktorat Reskrim
Khusus diminta agar tidak
tebang pilih dalam menan-
gani kasus perkara Setwan
Seluma. Dimana hal ini men-

cuat karena adanya peneta-
pan tersangka terhadap Fery
Lastoni selaku -PPTK dan

Samsul selaku Bendahara

terkait korupsi BBM dan Pe
meliharaan Kendaraan dinas

di DPRD Seluma pada tahun
2017yang lalu.

"Saya sangat mendukung
langka Polda Bengkulu ini.
Namun satu permintaansaya,
jangan tebang pilih. Siapapun
yang terlibat, hams ditetap-
kan tersangka dan diproses
hukum," kata Made Sukiade
SH selaku kuasa hukum para
tersangka. Menariknya di-
rihya membeberkan perkara
ini bukan hanya dua kliennya
yang menikmati uang terse-

penyidikan yang dilakukan
Ditreskijimsus Polda Beng
kulu dalam mengungkap dan
menelusuri aliran dana BBM

dan pemeliharaan kendaraan
dinas tahun 2017 diDPRD Se
luma ini.

"Rencananya saya ke KPK
juga dalam waktu dekat ini.
Agar pengusutan dan peny-
idikan yang dilaksanakan pe-
nyidik Ditreskrimsus benar
maksimal dan profesional

but namun ada.indikasi se-
banyak 12 orang yang ikut
menikmanii diantaranya,
anggota dan pejabal struc
tural DPRD Seluma. Sehingga
kata Made, penyidik dapat
menelusuri ke 12orang terse
but untuk memastikannya.

"Kliensaya ini adalah PPTK
nya, jadi pasti paham betul
kemana saja aliran dana
tersebut," ujar Made.

Made meminta Polda Beng
kulu transfaran dan konsisten

dalam mengusut dan mem-
berantas korupsi. Sehingga
siapupun yang terlibat hams
ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam bulan ini kita akan

pertanyakan hasilnya ke
Ditreskrimsus. Kita akan lihat

dulu perkembangannya sep-
erti apa nantinya," imbuhnya.

Made menambahkan di-

rinya juga akan menghadap
ke KPK, meminta agar da-
pat memonitor jalannya

dapat dipertan ggungjawab-
kan berdasarkan hasil audit
BPK RJ tahun :?,018 tersebut.
Karena pihaknya menyakini
ada pelaku lain yang terlibat
dalam perkara ini. Sehingga
pihaknya berkomitmen akan
membongkar clan mengusut
kembali,siapapun yangnanti
nya terlibat akan ditetapkan
sebagai tersangka dan hams
mempertanggungjawabkan
perbuatan tersebut sesuai hu

dalam mengungkap perkara
ini," sampaiMade.

Sebelumnya Direskrim-
sus Polda Bengkulu, Kombes
Pol. Ahmad Tarmi/.i menga-
takan akan melanjutkan pe-
nyidikan korupsi BBM dan
pemeliharaan kendaraan
dinas di DPRD Seluma ta

hun 2017 tersebut. Pihaknya
akan menelusuri aliran dana

Rp 900 juta dari total ang-
garan Rp 1,6 juta yang tidak

kumyangberlaku. "Yang jelas
kita telusuri dulu, siapapun
yang terlibat dan monerima
anggaran tersebut hams ber-
tanggungjawab. Kita akan
proses.sesuai hukum yang
berlaku," ucapnya. Direskrim-
sus menambahkan vvalaupun
kemgian negara dari perkara
ini telah dikembalikan. Na

mun hal itu bukan berarti akan

menghentikan proses hukum-
nya. Namun demikian dengan

telah mengembalikan temuan
tersebut, akan menjadi pertim-
bangan dalam proses hukum
perkara ini. "Jika memang ada
yang telah mengembalikan,
nanti akan kita lihat dulu. Jika
pengembaliannya dilakukan
sebelum proses penyelidikan
maka kita tidak proses. Na
mun jika setelah kita lakukan
penyelidikanmaka tetap akan
kita proses hukum," pungkas-
nya.(Bro)
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