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Kembalikan Temuan BPK

SELUMA - Kepala Dinas Perikanan Kabu-
paten Seluma, Emzaili Hambali mengatakan
pihaknya telah mengembalikan temuan
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI'
lahun 2018 lalu sebesar Rp 80 juta dari total
temuan Rp 400 juta. "Sisanya kita bebankan
pada pihak rekanan atau kontraktor. Kami
hanya bisa bantu Rp 80 juta inilah," sampai
Emzaili.

Diterangkan Emzaili, temuan audit BPK RI
sebesar Rp 400 juta tersebutterdapatpada
dua item pekerjaan pembangunan Pusat
Pendaratan Ikan (PPI) di Desa'Pasar Seluma
tahun 2017 lalu. Terkait hasil audit BPK RI
ini, pihaknya berkomitmen akan menindak-
lanjuti dengan meminta kontraktorpelak
sana mengembalikan temuan tersebut.

"Kami sudah surati pihak rekanan yang
mengerjakan dua item pekerjaan di PPI
Desa Pasar Seluma untuk segera menin- v
dak lanjuti hasil temuan BPK RI ini den
gan mengembalikan uang sesuai jumlah
temuan," kata Emzaili.

Lanjutnya dalam hal temuan BPK RI
ini, pihak yang bertanggung jawab adalah
kontraktor pelaksana pekerjaan. Sehingga
temuan sebesar Rp400 juta yang masih me-
nyisakan Rp 320 juta tersebut segera diba-
yarkan sesuaidengan batasanvvaktu yang
diberikan oleh BPK RI. "Tugaskami hanya
menagih dan mengingatkan kontraktor. Su
ral telah kita kirimkan, jadi kita tunggusaja
tindak lanjutnya," jelas Emzaili.

Tambahnya, pihaknya sangat kooperatif
terhadap adanya temuan ini, termasuk telah
datang memenuhi panggilan Sat Reskrim
Polres Seluma pada Selasa (28/5) lalu.
Selain itu, pihaknya akan terusmengingat
kankontraktor pelaksana pekerjaan untuk
segera membayar semua temuan audit BPK
Kl tersebut.

"Di depan penyidik Tipikor Polres Seluma,
saya sudah sampikan hal ini. Semua data
dan dokumen yang diminta sudah saya beri-
kan kepada tim penyidik," demikian Emzaili.
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