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Bakal Ada Tersangka Baru

/

SELUMA - Pascapeneta-
pan tersangka dan penahan-
an eks Kepala Desa (Kades)
Talang Rami, Nasirwan (45)
dan tiga Tim Pelaksana
Kegiatan (TPK) Dana Desa
(DD),Mulyadi(40),Hendri-
anto (28), Deka (25), dalam
kasus korupsi DD tahun
2018, bakal ada penetapan
tersangka tambahan. Siapa
calon tersangka? Sejauh
ini penyidik Unit Tipidkor
Polres Seluma belum men-

gungkapnya identitasnya.
"Dari pemeriksaan empat

tersangka yang telah kita
lakukan penahanan, me-
mang ada indikasi keterliba-
tan pihak lainnya. Jadi san-
gat memungkinkan jumlah
tersangkanya bertambah.
Siapa orangnya, nanti kita
sampaikan bila sudah pasti
dan cukup bukti," terang
Kapolres Seluma, AKBP.
I Nyoman Merthadana.S.
Ik melalui Kasat Reskrim,
AKP. RizkaFadhilah, SH, S.Ik
didampingi Kanit Tipidkor,
Iptu. Denny Siregar, SH, MH
kemarin (12/7).

Ketika didesak dari instansi

mana peluang tersangka itu,
menurut Denny yang pasti
pihak yang besentuhan dan
bersangkutan dengan pen-
gelolaan DD Talang Rami
tahun 2018 yang terindikasi

korupsi itu. "Ya bisa dari Ins-
pektorat bisa juga perangkai
Desa Talang Rami. Pastinya
tunggu saja, nanti akan kami
rills dan sampaikan bila su
dah pasti,"ujar Denny.

Ditegaskannya dalam me-
nanganisemua perkarayang
ditangani oleh unitnya siapa
pun yang terlibat, pasti akan
ditetapkan sebagai tersang
ka tanpa tebang pilih. Ses-
uai dengan alat bukti yang
didapat dari pemeriksaan
maupun barang bukti dari
perkara tersebut.

"Dalam mengungkap se
mua perkara, kita tidak bisa
dikompromi. Siapapun yang
terindikasi dan cukup bukti
terlibat, kita tetapkan sebagai
tersangka," tegasDenny.

Sekadar mengingatkan,
pada Kamis (11/7) Penyidik
Tipidkor Polres Seluma te
lah melakukan penahanan
terhadap eks Kades Talang
Rami, Nasirwan (45) beri-
kut tiga TPK, Mulyadi (40),
llendrianto(28) dan Deka
(25). Keempattskini ditahan
usai dilakukan pemeriksaan
atas dugaan korupsi DD Ta
lang Rami tahun 2018 lalu,
di tiga item pekerjaan yakni
pembangunan jalan lapen
Dusun 1 dan pembuatan
siring pcsang Dusun 2 dan
3.(aba)


