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Lapor Dugaan Anggaran "Fikt 95

BENGKULU -Direktur Pusat Kajian
Anti Korupsi (Puskaki) Bengkulu, Me-
han Sori bersama Sekjen, Sony Taurus
kemarin (28/11) mendatangi Kejaksaan
Tinggi (Kejati) Bengkulu. Kedatangan
keduanya guna melaporkan dugaan
anggaran fiktif torkait Penyusunan
Rencana Detail Tata Huang Kawasan
Perbatasan di Kabupaten Bengkulu
lengah (Benteng) tahun anggaran
2013. Dimana terdapat dugaan keru-
gian negara sebesar Rp 317 juta pada
kegiatan tahun tersebut.

Sekjen Puskaki Bengkulu,SonyTaurus

Pjerbatasan tidak ada. Padahal unuik
mengesahkannya sudah dianggar-
kan. Kami menduga bahvva anggaran
tersebut sudah direalisasikan namun
laporannya fiktif," ungkapnya.

Pihaknya menduga anggaran terkait
penyusunan perda tersebut tidakhanya
terjadi di tahun 2013. Tetapi terjadi
hingga tahun 2017. Oleh karena itu
Ptiskaki mendatangi Kejati Bengkulu
dengan harapan kasus tersebut dapat
diusut secara tuntas. "Sehubungan
dengan itulah kami datang. Kami ingin
Kejati dapat mengembangkan dan
mengusut dugaan yang kitalaporkan
ini karena ada dugaan pelanggaran
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