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Dinas PUPR Pastikan Rekanan Kembalil m Temuan

TAIS,BE- KepaJa Di
nas Pekerjaan Umum
dan Penalaan Ru-
ang (PUPR) Seluma,
M Syaifullah ST MM
memastikan,. jika 10
item temuan terhadap
pekerjaan fisik tahun
2018 lalu sudah dici-
cil pengembaliannya.
Bahkan hingga saat ini,
hanya tinggal 6 rekanan
saja yang belum lunas.

"Seluruhnya sudah dicicil dan telah ciit
lanjuti oleh rekanan dan hingga detik ini
6 rekanan yang belum lunas dan masih te
tegas Kepala Dinas PUPR Seluma, M Syai
ST MM kepada wartavvan.

Dirincikannya, 10 perkara tersebut mas
6 kontraktor lagiyang belum selesai J00 p
dengan jumlah uang sebesar Rp 256 Jul
harapkan dengan sudah dilakukannya

Surat Kuasa Khusus (SKK), Kejari dan
PUPR Seluma bisa untuk menyelesaika
masalahan tersebut.

" KejariSeluma selaku JaksaPengacara r
yang akan menindak lanjutinya," imbuhi

M Syaifullah melanjutkan, saat ini pih
masih melakukan upaya persuasif dengc
mintapihakketiga mengembalikan keruj
kas negara. Jika sampai waktu yang disc
kan lidak dikembalikan, maka akan dila
penyidikan oleh penegak hukum.

"Jangan sampai permasalah ini sampai V
egakhukum, mengingatsebelumnya rekai
hak ketiga juga sudah melakukan pengen
kerugian," ujarnya. Terpisah Sekretnris 1
(Sekda)Sekuna, frihadi MSileikail temuan
Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019 at
isasibelanja tahun 2018 lalu. Memasiikai
ada ditindak lanjuti serta untuk menvek
pengembalian dan rnenyetorkannya kekas
scbelumtahunanggaran 2019 iniberakhir.

"Kami sudah menyurati semua OPD i
inspektorat. Tapi ternyata masih ada ye
lum menyelesaikannya, jadi kamitegask
segera diselesaikan," tegas Sekda.

Kejari Seluma, Muhammad Ali Akbar!
didampingi Kasi Intel, Citra Apriyadi SI
gatakan, sudah melakukan kerja sama b
dengan DinasPekerjaan Umum dan Pe
Ruang (PUPR). Dalamhalpenagihantern
dit BPK tahun 2019 terhadap realisasi ke
tahun 2018 lalu. Dari 10 kontraktor da
paketpekerjaan mercka semuanya sudah
gilsebanyakduakali.Kemudianmerekaf
mengembalikan temuan BPKsampaiakh
2019ini. "Kita panggildan minta ditinda
jika tidak proses lidikpundilakukan, mc
jika disidik lebih lanjut makaakan lebih
lagi temuan ini," pungkasnya.(333)
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