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EnamTitikJalan

BENGKULU, BE - Direk-
torat Resersc Kriminal Khu-
s.us Kepolisian Daerah (Uit
Reskrimsus Polda) Bengkulu,
melakukan penyeiidikan ter-
hadap 7 titik jalan di Provinsi
Bengkulu. Ketujuh jalan iiu
terindikasi terjadi pelang-
garan dalam pengerjaannya.
Tujuh titik jalan tersebut,
enam titik jalan satuan ker-
ja (Satke) dari Pemerintah
Provinsi Bengkulu dan salu
lagi kementerian.

Dikatakan Direktur Reskrim -

sus Polda Bengkulu Komisa-
ris Besar Polisi (Kombes Pol)
Ahmad Tarmizi SH melalui
Kepala Sub Direktorat (Kasu-
bdit) Tipikor Ajun Komisaris
Besar Polisi (AKBP) Andy Ari-
sandiSarjana Ilmu Kepolisian
(SIK) mengatakan, dari tujuh
titik jalanyangdilidik terse
but enam titik jalan dianta-
rahya terindikasibermasalah.
Hal tersebut sesuai dengao
pemeriksaan dari Badann
Peraeriksa Keuangan (BI'K)
yang menyebutkan terdapat
sejumlah temuan, diantaran-
yatidak sesuai volume sampai
tidak sesuai spesifikasi.

"Memang ada •sejumlah
temuan, saat ini kita ma-
sih koordinasi dengan BPK
temuan tersebut sudah dikem
balikan atau belum," ujar Andy.

Terkait rincian proyek
enam titik jalan yang diduga
bermasalah tersebut, Andy
belum bisa menyebutkan-
nya. Karen a basil pemer
iksaan dari BPK tersebut
belum dikantongi penyidik
Reskrimsus Polda Bengkulu.

"Hasil pemeriksaan dari
BPK tidak diserahkan den
gan kita, karena pemerik
saan yang dilakukan hukan
permintaan kita. BPK itu-
kan melakukan pemerk-

saan rutin terhadap proyek
yang acla di Provinsi," jelas
Audi lagi.

Masih dikatakan Andi, peny
eiidikan enam titik jalan terse
but sempat tertunda karena
adanya pemilihankepaladae-
rah (piJkada) di Bengkulu dan
Operasi Ketupat NalaLcbaran
Iclnl Fitri. Setelah uiwaan ma-
salali Pilkada selesai, pcnyidik
Reskrimsus Polda Bengkuli
melanjutkan kasus tersebut.

"Pasti dilanjutkan peny
eiidikan enam titik jalan itu,
kita akan koordinasid engan
BPK terkait temuan tersebut
sudah dikembalikan atau
belum," pungkas Andy.

Enam titik jalanyangdiduga
bermasalah yakni terdapat di

Rejang Lebong. l.ebong, Ke-
paiang,Kota Bengkulu. (167)


