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BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejari Periksa Tiga Perangkat Desa

dsutDD, Polres
Datangi Inspektoraj

SELUMA - Pengusutaln
dugaan korupsi penyeleweiI
gan Dana Desa (DD) di De[a
Padang Genting terus dikfe-

. etefo penyidik Cojcua Se-
iiaii yang di-

.nkansejak tahun 2018 lain
oieh penyidik Kejari Selurna
d kctahui baru-baru ini telah

ikstatu s dari penyelidik; m
menjadi penyidikan. Tik
rjanya melakukan perm r-
i csaan saksi saja, penyic ik
j iga telah menyita sejuml th
cokumen kegiatan terkiit
t.ugaan korupsi DD di desa
t ersebut.

Daripantauan RB,penyi iik
•near melakukan pemang-
lan terhadap sejumlah

saksi. Bahkankemarin (10/3)
ssiang, terdapat tiga sajksi
iari perangkat desa yang
ipanggil untuk dimirtai

keterangan.
Kajari Seluma, Muhamnjiad

'

ditindaklanjuti oleh penyi
dik Tipidkor Polres Selu ma.
Dalam penanganannya, pe
nyidikmelakukan koordi iasi
;eInspektorat Seluma se aku

Aparat Pengawas Inte nal
Pemerintah(APlP) padc Se-
lasa (10/3) pagi. Setidaknya
saat ini terdapat tiga aesa
yang masih dalam pen /eli-
dikan terkait dugaan p my-
elewengan dana desa yang
dilaporkan masyarakat.

Apabila koordinasi itu idak
ditindaklanjuti oleh pjihak
desa terkait dugaan pfeny-
elewengan tersebut dipasti-
kan Unit Tipidkor Polres Se
luma akan segera melak ukan
pergerakan dalam me
kan pengusutan.

aku-

Ali Akbar SI I Mil melalui
Kasi Pidsus, Sindu Utomo
SH membenarkan hal terse

but. la mengatakan bahwa
memang ada tiga orang saksi
yang dipcriksa. Pemeriksaan
saksi itu diiakukan untuk
dimintai keterangan ter
kait dugaan korupsi DD di
Desa Padang Genting tahun
2017. Diketahui jika pada
program di Desa Padang
Genting terindikasi dugaan
penyelewengan. program
anggaran DD.

Dimana adanya dugaan ko
rupsi itu terjadi dalam item
kegiatan pembangunan jalan
Desa Padang Genting ta
hun 2017. Karena pekerjaan
dengan dana sebesar kurang
lebih Rp 448.949.000 sampai
saat ini terkesan mandek dan
belum ada kejelasan.

"Fokus pengusutan kita
itu ke item pembangunan
jalan, oleh karena itu sejum
lah saksi kita panggil untuk
kita mintai keterangan," te-
gasnya.

Pihaknya dalam pengusu
tan kasus dugaan korupsi ini
tetap mengedepankan koor
dinasi dengan AP1P sesuai
dengan pedoman kerjasama
dalam penanganan masalah
pengelolaan dana desa. Oleh
karena itulah, pihaknya kem-
bali melakukan koordinasi

untuk melihat langkah apa
yang di'ambil selanjutnya.

Sementara itu, Inspektur
Inspektorat Seluma, Deddy
Ramdhani membenarkan

_adanva koordinasi tersebut.

pulan bahan dan keterangan
dari sejumlah saksi. Adapun
laporan tiga desa yang di-
maksud yakni Desa Sekalak,
Desa Tangga Batu dan Desa
Gunung Mesir.

) la menambahkan, sejauh
ini sudah ada lebih dari lima
saksi yang telah dipanggil.
Sejumlah saksi itu mulai dari
perangkat desa, saksi pelapor
dan lainnya. Untuk barang
bukti sendiri yang telah disita
sejauh ini adalah beberapa
dokumen-dokumen kegiatan
desa tahun 2017 lalu. la men-

gakui tim penyidik Kejari
Seluma fokus menggenjot
pengusutan kasus terse
but mengingat pemeriksaan
sanksinya diperkirakan cu-
kt ip banyak.

la menargetkan pengusu
tan kasus ini dapat selesai
sebelum pertengahan ta
hun mendatang. "Target
kita itu secepatnya tuntas,
saat ini tim penyidik tengah
menggenjot pengusutannya,
beberapa dokumen juga
telah kita sita," tutupnya.

Polres Juga Usut DD
Sementara itu, penyelidi-

kan dugaan korupsi dana
desa (DD) di tiga desa masih

Kapolres Seluma, AKBP I
Nyoman Mertha Dana SIK
melalui Kanit Tipidkor Iptu
Denny Siregar mengatakan
bahwa laporan dari masyara
katterkait dugaan korupsi di
tiga desa akan segera ditin
daklanjuti. Pihaknyabahkan
telah melakukan pengum-

Dimana pertemuan itu me
mang bersifatkoordinasi ter
kait dengan adanya perma-
salahan dugaan korupsi di
tiga desayang sedang diusut
oleh penyidikTipidkorPolres
Seluma. "Ya benar, sifatnya
koordinasi, akan kita tinda-
klanjuti," singkatnya.(cup)


