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Jaksa Akan Periksa Murman Effendi

Pengusutan LahanPemkab
TAIS - Dalam waktu dekat Kejaksaan Neg-

eri (Kejari) Seluma akan melakukan pemer-
iksaan terhadap mantan Bupati Seluma
Mur- »^fct» man Effendi.Terkait

pengusutan la
han

iciuauay mania

yang merupakan aset Pemkab Seluma
seluas 48 hektare yang bermasalah. Sejauh
ini pengusutan masih tahap pengumpulan
bahan dan keterangan (pulbaket).

Disampaikan Kajari Seluma, Muham
mad Ali Akbar, SH MH melalui Kasi Pidsus

Sindu Utomo, SH pihaknya masih
akan mengumpulkan keterangan
dari para saksi termasuk mantan
Bupati Seluma Murman Ef

fendi. Penyidik saat ini masih
r menjadwalkan pemeriksaan.

"Masih tahap pengumpulan keterangan
dari para saksi termasuk mantan bupati
Seluma," sampainya.

Penjadwalan pemeriksaan dilakukan
mengingat Murman Effendi hingga saat ini
masih menjalani pidana penjara di Lapas
Bentiring terkait kasus korupsi. Murman
divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 500
juta subsidair 6 bulan kurungan. Murman
terseret kasus korupsi dana survei dan
pembebasan lahan pembangunan pabrik
semen pada tahun 2007 sebesar Rp 3,5

miliar.Anggaranberasal dari APBDProvdnsi
Bengkulu, yangkemudian disalurkankepa-
da panitia yang langsung diketuai Murman
Effendiyangsaat itu masih menjabat Bupati
Seluma. Namun survei dan pembebasan
lahan pabrik semen tidak maksimal hingga
menimbulkan kerugian negara.

"Kemungkinan kita (penyidik Kejari Se
luma, Red)yang jemput bola, mendatangi
I,apas Bentiring melakukan pemeriksaan
yang bersangkutan di tempat tersebut.
Untukwaktunya masih kita koordinasikan

dengan pihak Lapas. Itu kenapa kita sebut-
kan masih dijadvvalkan," jelasSindu Utomo.

Dalam pengusutan kasus aset berupa
lahan Pemkab Seluma tersebut penyidik
Kejari Seluma telah melakukan pemerik
saan lapangan dan meminta keterangan 10
saksi.Adapun lahan yang diusut itu berada
diKelui ahan Sembayat Kecamatan Seluma
Timur dimana sebagian lahan tersebut
diklaim sebagai milik masyarakat, malah
beberapa diantaranya merupakan ASN
Seluma.(cup)


