
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

SUMBER BERITA

X RAKYAT BENGKULU MEDIA INDONESIA

BENGKULU EKSPRESS KOMPAS

RADAR BENGKULU

KLIPiNG MEDIA 2020

KABUPATEN SELUMA

RABU, 26 FEBRUARI 2020

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS• POSITIF X NETRAL

Tanya Kelanjutan Kasus DD, Warga Datangi Kejari

SELUMA - Perwakilan warga
Desa Padang Genting, Keca-
matan Seluma Selatan kembali

mendatangi kanto r Kejari Seluma
pada Selasa (25/2) siang. Ke-
datangan masyarakat ini masih
sama seperti sebelumnya yakni
mempertanyakan pengusutan
kasus laporan dugaan korupsi
penyelewengan Elana Desa (DD)
Desa Padang Genting. Lantaran
sejak tahun 2018 lalu belum juga
ada kejelasan dari:penyidik Kejari
Seluma terkait sejauh mana pros-
esnya berjalan.

Perwakilan warga Desa Padang
Genting, Ali Amfcn mengatakan
bahwa kedatangah mereka ke Ke
jari Seluma sudah terjadi kesekian
kalinya. Kedatangan mereka guna
untuk mempertanyakan tentang
kemajuan pengusutan kasus-
dugaan penyelewengan DD tahun
2017-2018yang sudah di laporkan

sejak tanggal 10 Desember 2018
lalu. "Hampir sama setiap kami
datang ke sini jawaban mereka,
penyelidikan dan terus saja peny-
elidikan, terkesan tidak berjalan,"
tuturnya.

Akan tetapi sampai sekarang
belum juga ada kepastian ka
sus tersebut. Oleh karena itu,
pihaknya akan menggelar aksi
di depan Kejari Seluma dengan
membawa sejumlah massa dari
masyarakat Desa Padang Genting.
Karena dugaan penyelewengan
DD ini dinilai merugikan ma
syarakat desa karena tak adanya
pembangunan yang berdampak
positif bagi masyarakat.

"Akan terus kami tanyakan,
jika tidak juga kami akan gelar
aksi dengan membawa massa,"
singkatnya.

Sementara itu, Kajari Seluma
Muhammad Ali Akbar, SH, MH

melalui Kasi Intel, Citra Apri-
yadi, SH, MH mengatakan sejauh
ini penyidik telah melakukan
pengusutan. Dimana tahapan-
nya masih penyelidikan dengan
pengumpulan bahan bukti dan
keterangan. la juga menegaskan
bahwa dalam waktu dekat ini apa-
bila sudah mencukupi bukti dan
bahan keterangan maka pihaknya
akan menentukan sikap apakah
kasus tersebut naik ke tingkat
penyidikan.

"Masih jalan, prosesnyaberlan-
jut, masih tahap penyelidikan,
secepatnya kita tentukan sikap
apakah naik Dik atau tidak," tu-
tupnya. Diketahui jika program
DD di Desa Padang Genting
dilaporkan ke Kejari. Program
DD yang dilaporkan itu adalah
pembangunan jalan Desa Padang
Gentingtahun2017mengunakan
anggaran Rp 448.949.000 (cup)


