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Hasil Pengembalian Uang Dilaporkan Kepada Bupati

RBI,MUKOMUKO - Inspek-
toratDaerab(IPDA) Kabupat-
en Mukomuko akan melapor-
kan hasil pengembalian uang
negara dari beberapa Organ-
isasi Perangkat Daerah (OPD)
kepada Bupati. Pengembalian
uang tersebut terkait lapo-
ran hasil pemeriksaan (LHP)
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) yang menemukan ada
potensikerugian negara (KN)
sekitar Rp 2 miliar pada keg-
iatan Belanja Barang dan Jasa
dari APBD Mukomuko tahun

2019 lalu.

OPD-OPD yang ada potensi
kerugian negara, diminta un
tuk mengembalikan dugaan
kerugian tersebut. OPD dan
pihak terkait diberi tenggang

waktu selama 60 hari. lni ter-

hitung sejak 20 Januari 2020
lalu hingga Minggu terakhir
bulan Maretini.

"Berapapun uang yang su-
dah dan belum dikembalikan,
akan kita laporkan dengan
Bupati. Intinya, apapun hasil-
nya kita sampaikan dengan
Beliau (Bupati)'," tutur Ins-
pektur IPDA Mukomuko, Su
kiman, SP ketika dikonfirmasi
RADAR BENGKULU kemarin

(12/3).Sayangnya, ketika dit-
berapa uang yang sudah

dikembalikan sampai den
gan kemarin, ia tidak dapat
nu-nyebutkan. "Saya kurang
hafal. Belum saya tanya lagi
dengan tim," ujarnya. Yang
jelas, kata Sukiman, OPD

Sukiman, SP

yang ada potensi kerugian
negara sebagaimana LHP BPK
itu, masih ada waktu untuk
mengembalikanpotensi keru

gian negara tersebut, sampai
dengan pekan terakhir bulan
ini.

Ia berharap, OPD dan pihak
terkait lainnya, bisa kooper-
atif melakukan pengembalian
potensi KN itu. Sebab jika
tidak, masalaJi ini dapat men-
gtlmtam opirri Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) yang
sudah diraih Pemkab Muko

muko dua tahun berturut-tu-

rut. Yakni untuk pengelolaan
keuangan tahun 2017 dan
tahun 2018, sejak dipimpin
Bupati dan Wakil Bupati
Choirul Huda - Haidir."Masih
ada waktu untuk melakukan

pengembalian. Kita berharap
semua pihak yang terlibat un
tuk dapat kooperatif," katanya.

PERHATIAN KHUSUS

Ia memastikan, semua pim(
nan OPD yang ada temu;
BPK itu sudah mengetah
kalau di instansinya ada p
tensi kerugian negara da
hasil audit BPK. Sebab, han
berselang beberapa hari sa
sejak LHP BPK diterima, IPC
Mukomuko langsung meny
rati OPD-OPD terkait.

Disebutkannya, dari poter
kerugian negara berdasa
kan LHP BPK itu, tersebar
beberapa OPD. Diantaran;
RSUD Mukomuko, Din:
PUPR, Dinas Pertanian, Dii
kes dan Disdikbud. "Poten

kerugian itu disebabkan a(
yang keiebihan bayar, peke
jaan tidak sesuai spek, dan s
bagainya,"pungkasnya. (sail


