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Gantina yang akan maju dalam
Pemilihan Legislatif.2019.

Bupati Majalengka Soetrisno dan
Wakil Bupati Cirebon Selly Andriany

I pat turut serta dalam pemilihan
umum. Semogasaja denganmenjadi
anggotalegislatifkedua rekan kita ini
dapatlebihberkontribusidalammem-
bangunbangsadan negara,"kata Iwa.
Adapun dasar pemberhentiari ini

adalahPeraturan PemerintahNomor
32 Tahun 2018 dan Peraturan KPU
Norrior 20 Tahun 2018 yang me
nyatakan bahwa kepala daerah atau
wakilkepala daerah yangmenca1on
kan diri dalamPemiluLegislatif2019
harus mengundurkan diri dan tidak
dapat ditarikkembali.
Selanjutnya, kata Iwa, terkait de

ngan pengisian.jabatanWakilBupati
Cirebon dan pengusulan Wakil Bu
pati MajalengkamenjadiBupatiMa-

. jalengka, hal tersebut tidak perlu di
laksanakankarena masa jabatan ke
p'ata'd&'erahdan wclKil.'kep~adaerah
nya kurang dari 18 bulan sehingga
tidak perlu dilakukan pengisian ja
batan WakilBupatiCirebonataupun
pengusulanWakilBupatiMajalengka
menjadi Bupati Majalengka. (No
vianti Nurulliah)***
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Maju ke legislatif
Selain SK pemberhentian untuk

BupatiSubang,Iwapun menyampai
kan qua Kepmendagri tentang pem
ber:&e~l:ianWakil/BupanCirebon dan
Bupati Majalengka yang keduanya
. turut serta menjadi calon anggota
DPRdan DPRDpada Pemilu Legis-
latif 2019. (
, . "Bagaimanapuninimerupakanhak
politiksetiapwarganegarauntuk da-

'Yangbersangkutandiberhentikan ~
sementara dari jabatannya sebagai .

. BupatiSubangsampaiproseshukum
selesaidan mempunyaikekuatanhu
kum tetap," ujarnya.
Saat ini proseshukum Imas sudah

sampaipada tahap putusan pengadil
an dan sedang mempertimbangkan
apakah akan dilakukan proses hu
kuru lanjutan atau tidak.Olehkarena
itu, IwamemintakepadaPemerintah
Kabupaten Subang agar terus me
mantau dan segera melaporkan se
tiap perkembangankasus ini kepada .
Gubemur JawaBarat. .

Kementerian Dalam Negeri
menerbitkan tiga surat keputusan
pemberhentian kepala daerah di

BANDUNG, (PR),- Ian.UntukkepemimpinanMajaleng
ka diserahkan pada Wakil Bupati
KamaSobahi.
SKdiserahkan Sekretaris Daerah

Jabar Iwa Karniwakepada masing
masing pejabat daerah tertinggi Su-

e Jawa Barat. Satu SK pemberhentian bang,KabupatenCirebon,dan Maja-
k B . S b lengka, di Ruang Papandayan Ge-

sementara untu upati u ang dung Sate, Jalan Diponegoro, Kota
Imas Aryumningsih yang terlibat Bandung,Rabu (26/9/2018).
tipikor, SK pemberhentian untuk Terkait denganpemberhentian se-

mentara BupatiSubang,Iwamenga
takan hal tersebut merupakan perin
tah undang-undang. Hal 'ituberlaku
bagi setiap kepala daerah dan atau
wakil kepala daerah yang sedang
menjalaniproses hukujn.
Hal tersebut merujuk pada Pasal

"n''',.,.,.,fj 83 ayat (1)dan ayat(2) Undang-Un-
WakilBupatiSubangAtingRu~na-. dang Nomor 23/2014 tentang Pe-

i I' ,. tim akan melaiijUtkanmasa kepe~·" merint~b.'an'Daerah. Adapun yang
mimpinan Imas di Subang sampai menjadi dasar pemberhentian se-
pelantikan bupati terpilih dilakukan mentara yang bersangkutan adalah
20 Desember ini. Sementara untuk RegisterInduk KepaniteraanTipikor
Kabupaten Cirebon tidak perlu ada Nomor 60!PID.SUS-TPK/2018/-

It pengangkatan wakil bupati karena . PN.BpG. di PengadilanNegeriBan-
sisamasajabatan kurang dari 18bu- dung KelasIAKhusus..
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3 Kepala Daerah
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Diberhentikan

Kamis, 27 September 2018Edisi
Pikiran Rakyat / Hal.2Sumber / Hal
Kota BandungEntitas / Cakupan
3 Kepala Daerah DiberhentikanBerita

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat


