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ARGA MAKMUR, BE - Audit
Inspektorat Kabupaten Beng-
kulu Utara (BU) terhadap indi-
kasi pehyelewengan danadesa
untuk Badan Usahan Milik
Desa (BUMDes) di Desa Tan
jung Raman, Kecamatan Arga
Makmur, BU membuahkan ha-
sil. Alokasi dana penyertaan
modal Idari danadesa Tanjung
Raman lerungkap tidak disai
urkan ke pengurus BUMDes.

Hal ini Inspektur BU, Eka
Hendriyadi saat dikonfirmasi
awak media, kemarin (5/3).

"Ya, hasil temuan kita dana
penyertaan modal untuk
BUMDes di Desa Tanjung Ra
man tidak disaiurkan kepada
pengurus BUMDes yang su-

POSITIF

dah dibentuk. Alhasil, ini men-
jadi temuail dan Kades selaku
penanggung jawab anggaran
dana desa wajib melakukan
pengembalian,"kata Eka.

la pun menambahkan, untuk
pengembalian sendiri tidak
sepenuhnya sesuai dengan
dana penyertaan modal yang
telah terealisasi dari dana desa
yakni Rp. 155 jtita.

Dimana, penyalurannya ber-
dasarkan data realisasi ang
garan dana desa sejak tahun
2017 sebesar Rp 100 Rita dan
tahun 2018 sebesarRp 55 Juta.

Pasalnya, dana untuk pe
nyertaan modal BUMDes ini
telah dibelikan lahan untuk
pembangunan kolam renang

tlik ganti rugi ataupun pem-
bebasan lahan, itu sudah lain
permasalahannya. Saat ini,
kami fokus dana BUMDes
yang tidak disaiurkan itu ha
ms di kembalikan. Dan saat ini

tidak sepenuhnya karena dan-
anya digunakan untuk pembe-
basan lahan," tambahnya.

Lebih lanjut Eka menjelas-
kan, setelah dilakukan pemer-
iksaan, Kades diberikan wkatu
selama 60 hari untuk melaku-

kan pengembalian kerugian
negara yang telah dilakukan
audit. Jika lebih dari 60 hari,
dipastikan proses hukum akan
berlanjut. Sementara itu, pi-
haknya hanya memberikan
laporan hasil .audit kepada

mti Aparat Penegak Hukum
(API I) yakni Kejari BU yang
telah melakukan pengusutan
dugaan korupsi BUMDes Tan
jung Raman ini.

"Yang jelas, kita mengejar
pengembalian dulu. Mengenai
proses hukumnya akan lanjut
atau tidak, itu silahkan ditanya
ke penegak hukum yang ter-
kait. Sekedar saya ingatkan,
AD-ART BUMDes Tanjung
Raman, yakni Pengembang-
biakan Sapi, Simpan Pinjam
dan Kolam Renang. Namun,
kita menemukan pengem-
bangbiakan sapinya tidak
ada, dan dana itu sendiri tidak
dikelola oleh pengurus BUM
Des," tukasnya. (127)

oleh Kades. Makanya, pihaknya
hanya menghitung kerugian
negara yang ditimbulkan un
tuk dilakukan pengembalian.
"Realisasi dana BUMDes yang
tidak disaiurkan itu dibelikan
oleh Kades lahan untuk kolam
renapg di Desa Tanjung Ra
man. Karena kolam renang ini
juganantinya digunakan untuk
BUMDes,makanya kami men-
gurangi perhitungan kerugian
.negara dari penyertaan modal
yang tidak sepenuhnya, yang
dikurangi dengan pengadaan
lahan," ujarnya.

"Soal larangan yang sudah
diatur dalam pengelolaan
dana desa, yang mana dana
desa tidak diperbolehkan un-
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