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Indikasi Penyelewengan Dana

Kejari Tabanan Bidik Kasus

Tabanan (Bali Post) -
Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan mencium

adanya indikasi ka_sus dugaan penyelewengan dana
banruan__tthusus Kabupaten (BKK) di Desa candi_
kuntng. Kecamatan Baturiti senilai Rp 200juta. Atas
das_ar informasi tersebut. pihak kejaksaan [.-"aiu"
metakukan penyelidikan sejak 2l Februari 20 t7 lalu.
Sejumlah pihak telah dipanggil untuk dimintai ket_
erangan terkait hal itu.
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BKK di Desa Candikunin
isasi. Pejabat asal Klunekune
itu menambahkan, pihiknvi
masih mengumpulk-a n buLti
dan keterangan terkait kasus
te$ebut. Penetapan tersans,
ka belum bisa dilakukan kai-
ena masih tahap pendalaman
apakah ada unsur pidana
atau tidak

Sementara itu. staf Dinas
Kebudayaan Provinsi Bali
Budiantara mengatakan di-
rrnya membawa data terkait
BKK di Desa Candikunins.
Dihubungi terpisah. Perbekel
Desa Candikunins I Made
Mudhita membenarkan dirin-
ya telah dimintai keterangan
oleh jaksa di Kejari Tabanan.
Namun. ia menyatakan luDa
kapan datang kc Kant<,r Ke-jari Tabanan. "Knlau tidak

salah Februari." jelasnya.
r er[art dengan materi

yang ditanyakan oleh iaksa.
Muditha menyatakan seputar
kewenangannya sebagai per-
bekel dalam penseloliannva
BKK. "Saya ditanya seputar
kewenangan dan saya sam-
parKan yang sebenarnya,"
ungkapnya.

Bendesa Pakraman Desa
Candikuning I Made Susila
Putra j_uga sempat dipanggil
guna dlmintai keteransan
oleh..Kejari Tabanari. Dia
men ar proaea pe@gman
dana BKK di desanvi tidak
ada masalah. Proses pens-
gunaan dana BKK sesuii
peruntukannya mulai dari
penyaruran hlngga penggu-
naannya. (kmb28)


