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Dugaan Korupsi DD,
Periksa Mantan Kades

KOTA BINTUHAN - Pengusutan du-
|;.:an korupsi Dana Dcsa (DD) Dcsa

ramat Kecamatan Kinal tahun 2018

lalu nampaknya torusbergulir. Kemarin
(3/12) penyidik Satreskriro Polios Kaur
mendatangi kantor Badan Keuangan
Daerah (BKD) Kaur, untuk mcngccek
poncairan DD Gramat tahun 2018.

Hal ini dilakukan untuk mcngctahui
berapa besaran DD desa tersebut yarig

sudab dicairkanpada ta
hun 2018. Ilasil pemer-
iksaan dari tiga tahap
poncairan DD Gramat
tahun 2018, DD Gramat
sudahcair dua tahap. Ta-
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Hidayat,S.IKmelaluiKasatRoskrim,lptu.
Ahmad Kairuman, M.Si.

Dari hasil koordinasi dengan BKD ke
marin, ponyidikmeminta mantan kades
dapatmompertanggnngjawahkan si-mua
DD tahap pcrtama dan kedua senilai
Hp 400 juta lobih. Karena toriiulikasi
kalau pekcrjaan tidak sesuai dan likiii,
termasuk pengemfoalian terauarj DD
tahun 2017 sebesar Rp 35 juta juga akan
dipcrtanyakan.

Apalagi penyidikdan Ihspektoratserta
pihak Kecamatan Kinal maupun pen-

damping desa sudah tur
gan. Bahkan saat ini Ins
juga melakukan ponghitt
kerugian negara atas kegti
pertama dan kedua DD (
2018.

"Kalautidak ada halang;
Ini rod) mantan kades Gr;
mintai keterangan. Dan I
dapat menunjukan bukti
tahun 2018 jika honar ilila
sebagainya," pungkas K.
Polres Kaur. (cik)

)ortama Rp 135 juta lobih, kemudian
-> kedua Rp 270 juta lebih scmentara
) ketiga tahun 2018 DD Gramat tidak
lisasikan hingga menjadi silpa ke-
orian pada tahun 2019.
g DD tahap ketiga dcsa tersebut
us dan tidak hisa dimanfaatkan, kar-
idak dicairkan oloh mantan Kades
iat herinisial lid. "Kita ke BKD mau
Ibuktidan sudah kitadapatkan dari
ihappencairanDD dua tahapsudah
kan dengan nilai kurang lobih Rji
ita,"kata Kapolres Kaur, AKBRArief
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