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Korupsi di DPRD, Sekwan Malteng Dipanggil 

Jaksa 
 
Masohi - Kejari Malteng telah melayangkan panggilan kepada Sekretaris DPRD (Sekwan) 

Kabupaten Malteng Mansur Tawainela untuk diperiksa besok, Selasa (8/8). Mansur Tawainela 

akan diperiksa terkait sejumlah kasus dugaan korupsi bernilai jumbo di lembaga  wakil rakyat itu. 

“Kami sudah melayangkan panggilan kepada Sekwan. Sesuai agenda Sekwan akan menjalani 

pemeriksaan pada Selasa,” kata sumber di Kejari Malteng, kepada Siwalima, Sabtu (5/8). 

Sumber itu menyebutkan, pemeriksaan Mansur Tawainela akan difokuskan pada perjalanan dinas 

tahun anggaran  2015 dan 2016. 

“Sekwan mungkin berkaitan dengan SPPD dua tahun sebelumnya. Jadi tentu diharapkan Sekwan 

kooperatif,” ujarnya. 

Sebelumnya diberitakan, bau amis dugaan korupsi di DPRD Kabupaten Maluku Tengah tercium. 

Penyusutan sementara dilakukan jaksa untuk membongkar skandal anggaran bernilai jumbo itu. 

Sejumlah kasus dugaan korupsi tersebut adalah perjalanan dinas anggota tahun anggaran 2015 

hingga 2017 yang mencapai lebih dari Rp 20 miliar. 

Kemudian anggaran makan minum anggota dan  pimpinan DPRD tahun anggaran 2016 dan 2017 

senilai Rp 2 miliar lebih. Ada lagi, pengadaan pakaian dinas anggota dan pimpinan tahun 2017 

yang menggelontorkan anggaran Rp 580 juta. 

Pasca Kepala Kejari  Maluku Tengah, Robinson Sitorus meneken surat perintah penyelidikan 

(Sprinlid), tim Pidsus langsung memanggil dua pejabat Sekretariat DPRD Maluku Tengah dan 

diperiksa, Jumat (4/8).  Keduanya adalah Bendahara, La Parman dan Kabag Umum, Jusuf Lesta-

luhu. 

La Parman dan Jusuf Lestaluhu diperiksa secara terpisah dari pukul 09.00 hingga pukul WIT 

17.45  Lestahulu dicecar jaksa Wim Mairuhu. Sedangkan La Parman oleh Prima Satya. 

“Dua pejabat  Sekretariat DPRD Maluku Tengah diperiksa. Mereka dicecar puluhan pertanyaan,” 

kata sumber di Kejari Maluku Tengah kepada Siwalima. 

Namun ia tak mau menyebutkan secara detail hasil pemeriksaan itu, dengan alasan kepentingan 

penyelidikan. “Belum bisa dibuka, proses masih berjalan, masih ada lagi yang akan dipanggil,” 

ujarnya. 

Ia menambahkan, kasus dugaan korupsi yang terjadi di lembaga yang dipimpin Ibrahim Ruhunussa 

itu, sudah diekspos beberapa waktu lalu di BPKP Perwakilan Maluku. 
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“Minggu lalu kasus ini diekspos di BPKP, jadi ikuti saja proses penyelidikannya ya,” tandasnya. 

Sember itu menambahkan, pihaknya tidak main-main. Kasus ini akan diusut tuntas. Siapapun yang 

terlibat tak akan lolos. “Siapapun yang terlibat, mau dia anggota atau pimpinan akan tetap 

diproses,” tandasnya lagi. 

Kepala Kejari  Maluku Tengah, Robinson Sitorus yang dikonfirmasi mengakui, kasus dugaan 

korupsi di DPRD Maluku Tengah sudah di tahap penyelidikan. “Sudah saya teken Sprinlidnya. 

Kan udah lihat tadi ada pemeriksaan,” ujar Sitorus melalui telepon selulernya. 

Sitorus memastikan kasus di lembaga wakil rakyat ini diusut tuntas. Ia tidak akan melindungi 

siapapun. “Kita masih bekerja, nanti saja kita lihat. Intinya kita bergerak cepat dan setiap orang 

yang terlibat ya harus diproses,” tandasnya. (S-36) 

 

http://www.siwalimanews.com/post/sekwan_malteng_dipanggil_jaksa 
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