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Dana SAMISAKE Rp 4 Miliar Belum Tertagih
BENGKULU,

BE - Program
dana satu miliar

satu kelurahan

(Samisake) tidak
lagi'dilanjutkan.
11 a I itu

dikarenakan

dana yang
digu1i rkan
sebelumnya
masih ada yang
belum tertagih
dari nasabah.

Jurrilahnya pun
cukup besar,
yakni ,Rp 4
miliar.

Olehsebab itu,pada tahun ini BadanLayanan
Umuru Daerah ('BLUD) Samisake pun fokus
padapenagihantunggakan yangmencapai
Rp4 miliar tersebut.

Direkiur BLUDSamisake, Rahmad Rismun
SSos mengatakan, dana bergulir Samisake
untuktahunanggaran2020 tidakdilakukan
pengiiggaran kembali, ini mengingat kondisi
keuai gan yang saat ini sedang tidak
memungkinan.

"Memangkita belum mendapatkan kepastian
apakah di 2020 ini bisakembali dijalankan
ataulidak, sekarangkita masihfokus penarikan
tungdakan dan pembukaan rekening BLUD
terlebih dahulu untuk pengembalikan
tunggakan," jelasnya.

Rahmat mengatakan, jikadisemesterpertama
ini pungembalian dana bergulir sudah tercapai,
selanjutnya pihaknyabaru akanmelakukan
pengelolaan agarlebihmaksimal lagi.

.\k'nuru inya, anggaran Samisake yang sudah
digelpntorkan yakni sebesar Rp 13,6 miliar
dan waktu pengembaliannya yakniselama
5 tahun.

"Sebenarnya sudah lama
waktu yang diberikan kepada
warga tersebut sehingga kita
akan. tunggakan
Rp 4 miliar tersebut segera
kembali ke m UD,"bebernya
kepadi

Jikanantinya masih ada juga
yang tidak rnengembalikan
dana Samisake ini, tentunya
proses hukurn akan dilakukan
karena nan;/, yang sudah
diberikan tersebul harus
dikembal:

"U g tidak
rnengembalikan, tentunyapisa
terancam pidana, sesuai
dengan Peraturan Daerah
(Perda)Nomor17Tahun2017
pasal 23," jelasnya.

Sernentaraitu, Ketua Komisi
IDPRDKola Bengkulu, Teuku
Zulkamain mengatakan,
piliaJ- !iya sangat menyayangkan
jikadanasamisake yangbelum

dikembalikan mencapai Rp4
miliar tersebut.

Pihaknya pun meminta agar
pihak terkait yakni UPTD
Samisake segera melakukan
pendataan dan meminta yang
meminjam dana samisake
tersebut uniuk segera
mengembalikannya karena
itu merupakan dana APBD.

"Ya, kitaminta kepada UPTD
BLUDSamisake untuk segera
membuka rekening BLUD dan
lakukanpenarikan tunggakan
tersebut. Jika memang tidak
ada itikad baik dari yang
meminjam, lakukan tindakan
tegas," tuturnya.

la mengatakan, di 2020 ini
dana Samisake belum bisa
digunakan karena sebelumny i
sejakmulai tahun2014silam
sebesar Rp 13,0 miliar lebih.

. belum dilakukan audit secara
menyeluruh.

"Jadi dalam pembahasan
waktu itu, bahwa dana
samisake yang sudah
dianggarkan itu bisa digunakan,
ya terlebih dahulu harus
disampaikan basil audit
menyeluruh. Sebab, sampai
saat ini basil audit belum
kunjung disampaikan pemkot,"
tuturnya.

la mengatakan, dewan
bukannya tidak mendukung
program itu. Setiap program

ada mant'aatnya bagi
warga Kota Bengkulu pastikita
tin' ung, namun pihaknya
mc.iginginkan semuanya harus
siap ketika kembali
melanjutkarj penggunaan dana
tersebut.

"Inikan program yang
menggunakan uang rakyat
dari AI'BI). Tentunya ini
menjadi pcrhauaaAttta secara
bcrsama," tutupnya. (529)


