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Jakarta, hariandialog.com - 17-10-2017 – Polisi Resort Metro Jakarta Selatan (Polres Metro
Jaksel). dalam hal ini Kasat Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) telah melimpahkan berkas
perkara dugaan korupsi dengan tersangka TS.
Penyidik Polres Jakarta Selatan telah
melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi pada proyek pengadaan computer untuk asset
adminitrasi perpustakaan SD se Jakarta Selatan tahun anggaran 2016.

Proyek pengadaan computer buat administrasi perpustakaan se Jakarta Selatan seluruhnya
Rp2,6 miliar. Namun, kerugian Negara atas tindak pidana yang diduga dilakukan TS saat
menjabat sebagai PPK pada Sudin Diknas Jakarta Selatan.

Pejabat pada Sudin Diknas Jakarta Selatan itu, disebut dalam berkas perkara telah
memperkaya diri sendiri dan atau koorporasi (perusahaan) dalam proyek pengadaan computer
se SD Jakarta Selatan.

“Kami sudah melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tapi
dikembalikan dengan catatan untuk dilengkapi. Masih ada kekurangan yang harus kami penuhi
agar sempurna dan terang benderang tindak pidana oleh tersangka. Tersangkanya baru
seorang yaitu dari pihak Pemerintah Kota Jakarta Selatan dalam hal ini Sudin Dikdas Jakarta
Selatan,” aku salah seorang penyidik di Sat Reskrimsus Polres Jakarta Selatan.

Sementara itu, pihak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menginformasikan telah
menerima berkas perkara dari Polres Jakarta Selatan terkait adanya dugaan tindak pidana
korupsi atas nama tersangka TS. Jaksa yang akan menangani perkara dugaan korupsi
pengadaan komputer untuk administrasi perpustakaan SD se Jakarta Selatan itu, telah ditunjuk.
“Yah jaksa yang ditunjuk akan menangani perkara itu memberi petunjuk kepada tim penyidik di
Polres Jakarta Selatan. Kalau tidak salah belum lengkap atau belum P21 tahap dua. Jaksanya
masih menunggu pelimpahan berkas kembali dari penyidiknya. Dan kerugian Negara sudah
jelas besarannya yaitu Rp1,6 miliar,” kata sebuah sumber di Kejari Jakarta Selatan.

Sumber Redaksi Dialog menyebutkan, PPK Sudin Diknas Jakarta Selatan dengan inisial TS,
oleh Pemda DKI Jakarta telah dimutasi ke bagian KIR Dinas Perhubungan dan Transportasi
DKI Jakarta. “Pemeriksaan terhadap berkas perkara agak lambat karena tersangka bukan
pejabat di Sudin Diknas Jakarta Selatan, tetapi sudah dipindahkan. Yah karena sudah bertugas
jauh dan belum dilakukan
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penahanan menjadikan pemeriksaannya tidak bisa cepat selesai. Jaksanya sudah memberi
petunjuk kepada penyidik termasuk memeriksa dan menjadikan tersangka perusahaan
pemenang dan pelaksana pengadaan barang berupa computer,” sebut sumber. (tob)
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