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Komisi II Tunggu Data Aset
BENTENG, BE - Anggota Komisi II DewanPenvak, an K;iky;il Daerah ( an

Bengkulu rengah (Benteng) saat ini masih
menunggu data aset dari Bidang Aset Badan
Keuangan Daerah (BKD) KaBupafen Benteng
rnehkn^°miSi " beiSama ai*B°ta kembali
rhn ir I^n Perlymuan dengan Sekretaris BKDdan kabid Aset d. Sekretariat DPm >Kabupaten
Benteng, kemarin (21/1).
"Hari ini (ke.narin,red), ka.ni melakukan

pertemuan dengan BKD. Kami ingin
mempertanyakan data aset yang ada <li Pemda
Benteng, kata Ketua Komisi II DPRD Benteng
Sutan Ismail SIKom. 8'

Dari hasil koordinasi dengan BKD, kata Sutan
penyampaian data aset belum bisa dilakukan!
Iasalnya, saat ini BKD sedang disibukan dengan
reSteT,3,laPOraDP*?elolaan keuangandaerah (LPKD) jelang pemeriksaan oleh BPKRI
Perwakilan Provinsi Bengkulu.

"Dari hearing yang telah kami lakukan, BKD
akan menyampaikan data rincian asel pada tanggal
20Februan 2020," tambahnya.

Setelah data asetcli setiap Qrganisasi Perangkat
I)aerah (OPD) dikantongi, Sutan mengaku, pihaknya
akan melakukan penelusuran terhadap keberadaan
aset tersebut. Fokus utamanya adalahasetberupa

orang bagi kader posyandu dan Rp 600 ribu
un.uk tenagapendidikguru TPQ. Apalagi mereka
diangkal pada 05 Januari dengan masa tugas
sela.na 2 tahun yang berakliir pada 2021
mendatang.

"1 lal ini yangmenjadi pertanyaan kami, kenapa
dan ada apakokgaji mereka dua bulan belum
dibayarkan," ujarnya.

Lebihh lanjut, Febri pun menuturkan, hasil
hearing tersebut, Kecamatan Air Besi melakukan
mediasi bersama dulu dan keputusan dari
medias. tersebut akan disampaikanpada hari
lumat (24/1) mendatang.

"Kita tunggu hasil mediasi mereka dulu, saat
lata masih menunggu hasil mediasi tersebut
rencananya dari pihak kecamatan akan
melaporkan pada hari Jumat (24/1) mendatang"
ungkapnya.

Kepala Dinas DPMD Ir Budi Sampurno saat
dikonlinnas., menanggapi permaslahaan ini,
menyampaikan memang benaroknum kades
tersebut, menahan honor kader posyandu dan


