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Pengusutan Lahan Sembayat Diintesifkan

SELUMA TIMUR,BE -
Jaksa Kejari Seluma saai ini
sedang intensif melakukan
pemeriksaan dan pengusu
tan terkait kepemilikan la
han Pemkab Seluma seUias
43 hektar di Pasar Sembayat
dan sekitarnya. Pasalnya,
saat ini kepemilikan lahan
tersebut tumpang tindih dan

sudah disertifikatkan atas
nama pribadi.

"Sejumlah keterangan ter-
us dimintai dari sejumlah
pihak, termasuk pihak BPN
yang pernah menerbitkan
sertifikat hak milik (SUM),"
tegas Kajari Seluma, Ali
Akbar SH MH melalui Kasi
Intel, Citra Apriadi SH MM

kepada wartawan.
Dijelaskannya, masalah

aset lahan yangma'sih tum
pang tindih inilah mem-
buat pihaknya melakukan
pengusutan. Setelah ad-
anya laporan lahan milik
Pemkab Seluma yang saat
ini bermasalah. Masalah
ganti rugi lahan oleh Pemk

ab Seluma yangdilakukan
sejak tahun 2007 lalu oleh
Pemkab Seluma kepada
masyarakat pemilik lahan.
tapi nyatanya saat ini la
han Pemkab Seluma hanya
sekitar 15 hektar yang di-
gunakan untuk lokasi Pasat
Sembayat saja,Sedangkan
lahan sekitarriya dimiliki

oleh 10 orang warga.
"Untuk mengusut masalah

aset lahan ini kami sudah

memeriksa sebanyak 10
orang saksi, termasuk dian-
taranya warga yang sudah
memiliki SHM lahan milik

Pemkab Seluma tersebut,
kemudian kami juga akan
melakukan koordinasi den-

gan BPN Seluma," tegasnya.
Disampaikannya, dasar apa

yangdigunakan oleh BPNse-
hingga lahan milik Pemkab
Seluma tersebut bisa diter-

bitkanSHM-nya.
Dirincikan, jika sebel-

umnya sudah melakukan
pemeriksaan warga dan saksi
warga yang memegang SHM

lahan milik Pemkab Seluma.
Pihaknya juga sudah memer
iksa beberapa mantan Ke-
pala Bagian Administrasi
Pemerintahan. Seperti Drs
Eddy Soepriady,M.Si, kemu
dian Tarmizi SH MH, serta
akan memanggil Yaferson
SE yang juga mantan Kabag
saat ini sudah pensiun. (333)


