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Dana Desa Bandu Agung Dilaporkan

BINTUHAN, BE - Sedikitnya
enamwargaDesa Bandu .Agung
Kecamatan Kaur Ulara, Selasa

(6/8) mendatangi penyidik
Satreskrim Pokes Kaur, Kajari
Kaurdanjuga faspektoral Kaur.
Mereka melaporkan dugaan
penyimpangan dana desa
(DD)di Desa BanduAgungKe
camatan KaurUtara. Dimana

warga menilai jika pekerjaan
DD tahun2019 iniyangsedang
dikerjakanolehTPKdidesanya
terjadi tumpang tindih dengan
pekerjaan lain yakni pembu-
kaanjalantahun 2013 yangdi-
lakukan oleh kegiatan PNPM.

"Pengerjaan DD ini tumpang
tindih pekerjaan, karena keg
iatan yang sudah dikerjakan
oleh PNPM 2013 dikerjakan
kembali dengan DD tahun
2019 ini dengan item yang
samayakni pernbukaan badan
jalan dengan pagu dana Rp
179.782.000," kata Herpin I-'as-
chersalah satnwarga sete'mpal
yang ikut melaporkan DDke
Mapolres Kaur, kemarin (6/8).
Dikatakan Herpin, ada beber-
apa item lain yang hirat serta
disampaikan oleh pihaknya
dalam laporan yangdiserahkan
kemarin. Diantaranya dalam
pembangunan taksepenuh-
nyamenggunakan azas musy-
awarah. Yang lebih parahnya
setiapmerencanakan program
Kades seterhpat dikatakannya
menghadirkan ibu-ibu yang
belum tentu memahami man-

LAPORKAN: Enam Warga Desa Bandu Agung Kecamatan
Kaur Utara saat mendatangi Mapolres Kaur untuk mel
aporkan dugaan korupsi proyek DD desa setempat, Selasa
(6/8).

feat program yang dilontarkan.
"Di sini kita minta pihakter-

kail melakukan pemeriksaan
pembangunan jalan desa,
pembangunan jalan rabat be
ltm, pembangunan jalan sen
na produksi, pembuatan jalan
lingkungan, pembangunan sir
ingpasangsertasejumlahitem
hem pekerjaan lain," terangnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim
Polres Kaur Iptu Welli Wanto
MalauSlKMMyangmenerima
langsungwarga yangberhada-
pan dengan penyidikTipikor
Pokes Kaur Aipda Zulkopli
Komaini. Dalam kesempatan
itu, Kasat Reskrim melalui pe
nyidik Tipidkor Zulkopli Ko
maini, menegaskan laporan
yang diserahkan enam warga
itu diterima oleh pihaknya se-

cara resmi.

"Untuk laporannya sudah
kita terima dan hal ini akan
kita pelajari namun kita tetap
menunggu pemeriksaan dari
lnspektorat terlebih dahulu
nantinyaapalagiDDinisedang
berjalan," ujarnya.

Sementara itu, usai men
datangi Pokes Kaur, warga
tersebut bergerak ke Kejari
Kaur yang juga menyerah-
kan laporan dan terakhir juga
mendatangi inspektorat Kaur
untuk menyerahkan lapo-
ranya secara resmi. Sekretaris
Inspektorat Kaur Harles Fefer-
man SE, juga membenarkan
sudah menerima laporan dari
masyarakat yang berkaitan
dengan pelaporan DD Bandu
Agung. (618)
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