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BENGKULU, BE - Man-
tan Kepala Bagian (Kabag)
Keuangan Sekretariat DPRD
(Setwan) Seluma, Drs Khae-
rudin memastikan akan

mengembalikan sisa keru-
gian negara (KN) yang tim-

balikan ini merupakarvyang
terakhir untuk mencukupi
besaran temuan tersebut.

"Kita telah sampaikan hal
ini pada JPU. Memang ren-
cana awal akan kita kemba-
likan pada sidang minggu
lalu, tapi uangnya belum
cukup. Jadi kita pastikan si-
'dang Kamis ini, uang terse
but akan kita serahkan Iang-
sung ke JPU yang menangani
perkara ini," sampainya.
Sementara itu, Jaksa

Penuntut Umum Kejati
Bengkulu, Ahlal Hudarah-
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bul dari anggaran BBM dan
pemeliharaan kendaraan
dinas Setwan Seluma tdhun
2017 pada sidang mendatang
atau Kamis (12/3) men
datang.

"Ya, rencananya sidang
Kamis (12/3) sisa kerugian
negara sebesar Rp 240 juta
akan kita kembalikan dan

serahkan kepada JPU," ucap
Khaerudin, kemarin (8/3).

Khaerudin mengatakan to
tal kerugian negara berdasar-
kan basil audit BPK Rl tahun

2018 lalu untuk realisasii2017

man, SH membenafkan,
bahwa sudah ada komunika-
si dari pihak Setwan Seluma
yang akan mengembalikan
sisa kerugian negara angga
ran BBM dan pemeliharaan
kendaraan dinas tahun12017
sebesar Rp 240 juta.

"Ya, memang ada komu-
nikasinya. Rencananya si
dang Kamis (12/3) nanti sisa
temuan itu akan diserahkan

ke kita (JPU)," kata Ahlal.
Ahlal sangat menyambut

baik itikad baik pihak Setwan
Seluma yang akan mt laku-

anggaran BBM dan pemeli
haraan kendaraan dinas di

Setwan Seluma yakni sebesar
Rp 967 juta.

Sementara Rp 727 juta telah
diserahkan kepada kepada
penyidik Ditreskrimsus Pol-
da Bengkulu usai penetapan
tersangka terhadap mantan
Bendahara, Samsul Asri dan
PPTK, Fery Lastoni dilaku-
kan atau pada 7 Oktober 2019
lalu.

"Awalnya semua kerugian
negara ini akan kita kemba
likan semua saat penyidikan

kan pengembalian kerugian
negara anggaran BBM dan
pemeliharaan kendaraan di
nas di Setwan Seluma tahun

2017 ini. Namun kata Ahlal,
pengembalian semua keru
gian negara bukan berarti
menghentikan perkara ini.
"Kalau menghentikan itu
tidak.mungkin ya. Namun
dengan telah dikembalikan
semua kerugian negara yang
timbul, akan menjadi pertim-
bangan bagi kami juga hakim
dalam menyidangkan perka
ra ini," pungkasnya. (529)

oleh Ditreskrimsus Polda

Bengkulu. Namun saat itu
uangnya belum terkumpul,
sehingga saat persidangan
ini baru dapat kita kemba
likan," terangnya.

Dikatakan Khaerudin, uang
yang akan dikembalikan ini
merupakan unman dari pe-
makai atau pengguna angga
ran BBM dan pemeliharaan
kendaraan dinas 2017 ini.

Hingga semua terkumpul
sesuai jumlah temuan hasil
audit BPK RI tersebut. Uang
Rp 240 juta yang akan dikem-


