
KLIPING MEDIA 2019BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

SUMBER BERITA

KABUPATEN SELUMA

JUMAT 8 NOVEMBER 2019

X RAKYAT BENGKULU MEDIA INDONESIA

BENGKULU EKSPRESS KOMPAS

RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF X NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN

GILIRAN TIM VERIFIKASI KECAMATAN DIPERIKSA

Pengusutan DD
Gramat, Lanjut

KOTABINTUHAN- Penye-
lidikan atas dugaan korupsi
dana desa (DD) Gramat Keca
matan Kinal terus berlanjut.
Setelah bendahara desa dan

pendamping desa, kemarin
(7/11) penyidik memeriksa
tim verifikasi Kecamatan Ki

nal. Terkait dengan pekerjaan
fisikyangdidanai melalui DD
di Desa Gramat.

Tim verifikasi kecamatan

Kinal ini adalah tim yang ber-
tanggung jawab melakukan
verifikasi setiap pekerjaan
dan penggunaan DD di selu-
ruh desa di Kecamatan Kinal.

Sementara pada tahun 2018,
DD Gramat banyak tidak se-

lesai pekerjaannya. Babkan
terindikasi fiktif seperti lapo-
ran yang diterima penyidik
Tipikor Polres Kaur.

"Untuk tim verifikasi dari

pihak Kecamatan Kinal su
dah kita periksa keterangan-
nya sama dengan yang lain.
Tidak mengetahui adanya
bangunan gedung desa dan
kami akan terus mendalami

kasus ini. Karena tidak mung-
kin tim verifikasi yang su
dah melakukan persetujuan
pencairan dana berikutnya
namun tidak mengetahui
ada atau tidak fisiknya," kata
Kapolres Kaur AKBP Ariel'
Hidayat, S,IK melalui Kasat
Reskrim Iptu Ahmad Kairu-
man, M.Si.

Lebih lanjut Kasat Reskrim
menerangkan kalau pemer-

iksaan ini tidak hanya fokus
pada bangunan fisik dari DD
Gramat. Namun prosedur
pencairan yang bisa lolos juga
akan dilirik oleh pihak Polres
Kaur. Karena tidak menutup
kemungkinan verifikasi yang
dilakukan selama ini tidak

sesuai dengan kenyataan di
lapangan.

"Prosesnya kalau kita lihat
sudah tidak sesuai SOP jadi
ini akan terus kita dalami

lagi. Makanya dalam waktu
dekat kita akan bersama In-

spektorat turun ke lapangan
melakukan pengecekan di
Gramat, terkait item yang ada
di RAB apakah sudah sesuai
atau tidak," pungkas Kasat
Reskrim Polres Kaur.

Total DD Gramat tahun 2018

sebesar Rp 803 juta.(cik)
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