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KOTA BINTUHAN - Lan-

taran dinilai cukup bukti
melakukan dugaan tindak
pidana korupsi dana desa
(DD) tahun anggaran 2016,
Kemarin (9/12) pukul 14.30
WIB Kades Tanjung Kemun-
ing II Kecamatan Tanjung Ke
muning berinisial HSditahan
penyidik Kejari Kaur. Dari
hasil audit yang dilakukan
auditor Kejati Bengkulu, DD
Tanjung Kemuning II diduga
di markup. Sehingga men-
imbulkan kerugian negara
sebesarRp 160juta.

HS ditahan oleh Kejari Kaur,
setelah kemarin statusnya
dinaikkan dari saksi menjadi
tersangka korupsi DD tahun
2016. Namun penyidik tidak
bisa memeriksa HS sebagai
tersangka. Sebab saat diperik-
sa, dia belum bisa menghadir-
kan pengacara atau penasehat
hukum yang mendamping-
inya menjalani pemeriksaan
sebagai tersangka.

Tetapi berdasarkan keteran-
gan penyidik diduga dalam
pelaksanaan DD 2016, HS
melaksanakannya sendiri.
Ini lah yang menguatkan
penyidik untuk menetapkan
HS sebagai tersangka. Ada
tiga proyek yang didanai
oleh DD tahun 2016 tersebut.

Diantaranya pembangunan
rabat beton serta pemban
gunan talut penahan tanah,
pembangunan siring pasang
dan jembatan beton.

"Untuk diketahui DD 2016

di Desa Tanjung Kemuning
II sekitar Rp 580 juta lebih
dalam pekerjaan tiga item

bangunan fisik. Berdasarkan
hasil audit negara dirugikan
sekitar Rp 160 juta lebih. Jadi
hari ini HS kita tetapkan se
bagai tersangka dan langsung
kita tahan di Rutan Malab-

ero Bengkulu," kata Kajari
Kaur Tati Vain Sitanggang,
SH, MH melalui Kasi Pidsus
Kejari Kaur Alman Noveri,
SH. MH.

Karena ditetapkan sebagai
tersangka, istri HS kemudian
dipanggil ke Kejari untuk
mengambil kendaraan yang
digunakan HS datang me-
menuhi panggilan jaksa. Set
elah HS berpamitan dengan
keluarganya, dia kemudian
dikenakan rompi tahanan.
Setelah itu digiring menuju
mobil yang sudah disiapkan
jaksa untuk membawanya ke
Rutan Malabero, Bengkulu.
Saat digiring masuk ke mobil

tahanan, HS tidal
arkan sepatah kat
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