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Kejati Perintahkan Periksa Ulang S< kwan

BENGKULU - Penyidik Tipidkor
Ditreskrimsus Polda Bengkulu menar-
getkan pelimpahan tahap II terhadap
dua tersangka kasus dugaan kompsi di
Sekretariat DPRD Seluma tahun 2017

bisa dilakukan akliir November ini.

Dimana dalam kasus ini, penyidik
sudah menetapkan dua tersangkanya
yakniFl.selaku PejabatPelaksanaTek- •
nis Kegiatan (PPTK) Setwan Seluma
dan SA selaku bendahara Setwan Selu
ma.Penyidiksaat initengah melengkapi
berkasperkaraP.19.

dilengkapi kembali oleh penyidik sesuai
petunjuk dari JPU,"ungkapnya.

Marthin menambahkan, nantinya
setelah petunjuk dari JPU dilengkapi
oleh penyidik Polda maka berkas terse-
butakan ditelitikembali oleh JPUpaling
lama 14 hari dari waktu pengembalian
berkas P.19.Apabilanantinya semua pe
tunjuksudah dilengkapi maka penyidik
polda dapat langsung melaksanakan
pelimpahan tahap IIpara tersangka dan
barang bukti ke KejatiBengkulu.

"Kalau sudali lengkap maka pelim
pahan tahap II dapat segera dilakukan,
nanti jikapenyidiksudah mengirimkan
kembali ke kita maka akan kembali

diteliti selama 14 hari sebelum din-
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