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CIKARANG, (PR).-
Komisi Pemberantasan Ko

rupsi (KPK)menyegel sejumlah
ruangan df Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Kabupaten Bekasi,
Minggu (14/10/2018). Berda
sarkan informasiyang diterima
"PR", penyegelan ini .terkait
dengan rekomendasi perizinan,
Dari hasil pantauan di la

pangan, seluruh ruangan di Ian
tai satu disegel, di antaranya
ruangan kepala dinas, ruangan
bidang bangunan umum,
ruangan bidang penataan ruang
serta kesekretariatan. Tidak ha
nya disegel, terpasang juga tali
plastik berlabel KPK dengan
tulisan dilarang masuk. Selain
pintu, jendela yang mengitari
ruangan lantai satu ini turut
disegel. '
Salah seorang petugas kea

manan, Paiman mengatakan,
penyegelan dilakukan sekitar
pukul 13-40. Penyegelan di
lakukan tiga orang yang datang
dengan satu mobil.
"Awalnya tiga orang itu

datang ke salah seorang petu
gas di depan yang sedang piket.
Mereka tanya kantor Dinas
PUPR,di mana. ltu petugas la-,
por ke saya, langsung saya me
rapat ke sana," katanya.
.Menurut dia, ketiga orang
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tersebut mengaku ingin menge
cek sejumlah ruangan di Dinas
PUPR. "Nama tiga pet'ugasnya
itu Pak Puspo; Bu Elisa, dan
satu orang yang mengenakan
kaus bertuliskan William, saya
lupa namanya. Merekadatang
satu mobil," katanya.
Menurut Paiman, keberada-

,'an ketiga petugas itu hanya
berkisar 1,5 jam. Setelah me
ngetahui ruangannya, mereka '
memasang segel. Dihubungi '
melalui sarnbungan telefon,
Sekretaris Dinas PUPR Kabu
paten Bekasi Iman Nugraha
mengaku telah mendapat infor
masi tentang penyegelan oleh
KPK Namun, dia tidak menge
tahui pasti persoalan terkait
penyegelan itu.
Informasi yang diperoleh, ter

dapat beberapa oknum pegawai
dinas yang diamankan, terma
sukpihakswasta: Namun, Iman
rnengaku belum mendapat in
formasi lebih lanjut.
, Dinas PUPR merupakan di
nas teknis yang mengerjakan
infrastruktur, pengelolaan sum
ber daya air dan penataan
'ruang. Di Kabupaten Bekasi,
Dinas PUPR mendapat porsi
anggaran terbesar, yakni ham
pir Rp 1triliun dalam satu ta
hun anggaran. (Tommi
•Andryandy)**:*,-----"--
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