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Temuan Fiktif Dewan, Sekda: Segera Selesaikan

RBI, BENGKULU -
Dalam waktu 60 hari,
t e m u a n o l e h B a d a n
Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI senilai Rp l
miliar di Seketariat Dewan
Provinsi Bengkulu harus
diselesaikan. Walaupun
Pemprov Bengkulu
mendapatkan predikat
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) beberapa waktu
lalu, namun jika tidak
menyelesaikan temuan itu.
maka predikat tersebutdapat

saja diperhitungkan kembali
pada tahun depan.

Sementara itu, selain di
Setwan DPRD Provinsi
Bengkulu di Dinas PUPR
pun diketahui menemukan
senilai Rp 800juta.

Menanggapi hal ini,
Sekrctaris Daerah Provinsi
Bengkulu, Nopian Andusti,
MT menanggapi dcngan
santai. Dirinya pun
meminta agar temuan itu
segera ditindak lanjuti,
baik keuangan hingga

selesai. Maka sebelum itu.

harus diselesaikan. Secara

umum administrate" sudah
selesai," tambahnya.
Terpisali. saat

diwawancarai terkait hal
ini. Inspektur Provinsi
Bengkulu, Massa Siahaan
Ak MM mengatakan.
temuan itu w a j i b
diselesaikan dari waktu 60
hari yang sudah diberikan
oleh BPK.. Artinya, ditanggal
31 Juli mendatang. menjadi
batas akhir temuan itu

administratifnya. "Jadi
begini, sebetulnya lidak
banyak lagi. Hanya di
Setwan saja. Kalau di PUPR
itu sudah selesai. Mudah

mudahan mereka dalam
waktu dekat ini dikerjakan."
tegasnya kemarin.

Menurutnya, selama ini
Pemda Provinsi Bengkulu
terus mendorong agar
kekurangan tersebut dapat
diperbaiki. "Sudah kita
dorong jangan sampai nanti.
setelah 60 hari itu belum

diselesaikan. Dalam temuan
di Sekwan DPRD Provinsi
sebesar Rp 1 miliar terjadi
lantaran adanya dugaan
anggaran fiktif terkait
kegiataan dewan.

Menurut Massa. temuan

di Setwan harus menjadi
perhatiaan penting untuk
segera diiindaklanjuti.
•' P e r 1u p e r h a t i a n
untuk k a w a n - k a w a n
disana (Setwan) untuk
ditindaklanjuti."" ungkapnj a.
(Cwl)


