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F-LSM Datangi Kejati, Minta Usut Kasus Korupsi

RBI, BENGKULU - Seban-
yak 25 orang yang menga-
tasnamakan Forum Koniu-

nikasi Lembaga Swadaya
Masyarakat (FLSM) Bengkulu
Kamis, (31/5) demo di depan
gedungKejaksaan Tinggi (Ke
jati) Bengkulu. Kedatangan
mereka menuntut pihak Keja
ti Bengkulu, agar bisa menun-
taskan semua kasus dugaan
korupsi yang ada di Bengkulu
ini secara transpar; idan ter-
buka.

Dalam aksi itu mereka mem-

prioritaskan beberapa poin
tuntutan diantaranya minta
Kejati mengusuf tuntas dug
aan korupsi pada pengadaan

meubeler sekolah pendidikan
menengab pada Dinas Pen-
dldikan Provinsj Bengkulu,
sebab menurut mereka dalam

pengadaan tersebut diduga
ada praktik korupsi. Kasusnya
beberapa talnm silam. Kemu-
dian meminta Kejali Bengku
lu, untuk segera mengambil
alib pengusutan laporan du
gaan korupsi pembangunan
smart City di Simpang Lima
Ratu Samban Kota Bengkulu
TA 2015. Sebab, menurut
mereka dalam pembangu
nan smart city itu diduga ada
praktikkorupsi.

"Kami datang ke sini agar
praktik korupsi ini harus

diberantaskan. Karena ko
rupsi ini adalah musub se
mua masyarakat. Kami harap
penegak lmkum Kejati Beng
kulu, bisa mengUSUt dan bisa

.menuntaskan dugaan korupsi
ini," teriak Agus Kisut selaku
orator dalam aksi itu kemarin.

Selain dari itu, sebanyak 25
orang itu juga minta kepada
piliak Kejali Benglulu untuk
mengambil alih pengusutan
laporan dugaan korupsi pada
pembangunan Rumab Sakit
Kota Bengkulu TA 2015-2016.
Dan yang terakbir mereka
menuntut Kejali agar segera
usut temuan BPK Kl perwaki-
lan Provinsi Bengkulu terh-

aclap realisasi belanja barang
dan jasa pada sekretaiiat
daerab dan (Unas pendidikan
pemuda dan olahraga sebesar
lip 3,6 Miliar dan terindikasi
telah merugikan Negara seki-
tarRp 1,2Miliar TA 2016.

"Kami datang ke
sini karena piliak Kejati-
lah yang bisa mengUSUt dan
menuntaskan semua kasus
ini. Kami harap semua tuntut
an kami ini pihak Kejati Beng
kulu dengan segera menun-
laskannya." pungkasAgUS.

Data.yangdihimpun RADAR
Bl NGKULU setelah sekitar 15
menii massa itu berorasi per-
wakilan dari massa diperbo-

lehkan masuk menemui Kasi

Penkum Abmada Fuadi SI I.
Dalam perienuian yang sing-
kai itu, perwakilan dari massa
itu menunjukkan beberapa
barang bukti berupa berkas
dokumen, dan mereka mene-
kankan kepada pihak Kejati
Bengkulu agar bisa meiuin-
taskan semua kasus ini den
gan transfaran.

"Semua laporan dan apa
yang mereka sanipaikau tadi
kita lerima. Dan nam: kita
sampaikan kepada pimpinan,
dan kita dari Kejati Bengkulu,
akan menindak lanjutinya
dengan profesionak" singkat
\limad l'uaili.(ide)


