
SUB BAGIAN HUMAS TU IGLAN
Haluan

Padang Elcspres

Singga la ng

Pos Metro -l
I"l
I

DPD RI Raih
WTP 14 Kali,

Donny Moenek
lptul

Pimpinan BPK Seft,jen

]ebolan Kemenda$ri
Kerjanya Mantap

JAKARTA, METRO
Pimpinan Badan Pemeriksa Ke-

uangan-(BPK) RI yang juga Auditor
III Achsanul Qosasi memuii IaPo-
ran dan pengelolaan uang negara
di Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
RI tahun 2019 dengan Predikat WTP
(Wajar Tanpa Pengecualian). Pero-

g lehan itu, sekaligus menggenaPi
fuprestasi DPD RI yang telah meraih

ffinP sebanYak 14 kali' 
> lto Hal2

'q{s4oift

DP,,..R RI .,..,..rrrrrrrrrrrr. dari hal 1
"1.Wus terang saya pengawasan.

sampai'lian di sini, temuan "Terus terang dana Co-
paling sedikit tahun ini vid-19 sangat besar, Rp 695
adalah di DPD RI. Diban- triliun dan kita sernua tahu
ding lembaga dan instansi dana itu bersumber dari
lain. Cuma ada tiga te- penerbitan surat utang.
muan. Itu pun administra- Sehingga haius benar-
tif semua. Soal-soal kecil, benar kita jaga. Dan yang
seperti kelebihan bayar paling rawan adalah di
dan la*n-lain. Tidak ada sektorbantuansosial.Teru-
yang pidana. Dan itu pun tama dari sisi distribusi. Ini
sudah'ditindaklanjuti oleh yang mungkin perlu dila-
Sekretaris jenderal DPD RI kukan pengawasan oleh
Pak Reydonnyzar Moenek. para Senator di 34 provin-
Memang kalau Sekjen jebo- si," tandas tokoh asal Ma-
lan Kementerian-Dilam dur4 Iawa Timur tersebut.
Negeri (Kernendagri) pasti Atas penyerahan LH?
mantap kerjanya," ungkap BPK, Ketua DPD rhenyam-
Achsanul ketjka diterima paikan terima kasih dan
KehraDPDRIAALaNyalla berharap ke depan kinerja
Mahmud Mattalitti di kan- keuangan DPD RI tetap
tor DPD RI di komplek par- pada performa yang seka-
lemen, Senayan, Jakarta, rang telah dicapai. La-
Senin (10/8). Nyalla juga siap menerima

Kedatangan pimpinan update pemeriksaan dana
BPK dan para Pejabat Ese- Covid-l9 sebagai materi
lonlBPKRlmemangdijad- bagi para Senator dalam
walkan dalam rangka pe- melakukan pengawasan di
nyerahan tiga buku Lapo- daerah masing-masing.
ran Hasil Pemeriksaan "Terima kasih, pasti kami
(LHP), yang meliputi La- gunakan sebagai bahan
poranKeuanganyangberi- pengawasan, tentu dengan
si Opini BPK dan Laporan tujuan agar penggunaan
Audited DPD RI. LHP dana tersebui tepat sasa-
sistem penge4dalian inter- ran," ungkap La hlyalla.
nal dan LHP kepatuhan Sekjen DPD RI Rey-
terhadap peratur;in pe- donnyzar Moenek menya-
rundang-undangan. takarl predikat WT" 14 kali

Ditambahkan Achsa- berturut-turut tidak:boleh
nul, BPK juga sedang me. membuat DPD RI berpuas
lakukan pemeriksaan atas diri. "Tahun 2019 DPD RI
penggunaan dana penang- hanya ada 3 temuan minor
gulangan bencana non dari BPK RI dan paling
alam Covid-l9. Mulai dari sedikitdiantaraK/Llainnya
pemeriksaan awal pada sesuai Pak Achsanul Qosasijuli lalu, hingga pemerik- sampaikan, dan itupun
saan mendalam pada hanya masalah adminis-
Agustusini.BPKsiapmem- trasi saja dan sudah ditin-
berikan hasil tersebut ke- daklanjuti oleh DPD ItI,
pada DPD sebagai bahan tahun depan sesuai arahan
bagi DPD dalam fungsi Pak Kelua DPD RI ditarget-

kan zero temuan " katanya.
Laniut pria yang kerap

disapa Donny tersebut,
predikat yang diberikan
kepada D[')D RI tidak lepas
dari amanah dan komitmen
serta bimbinganiiian ara-
han Pimpinan DPD Ri di
bawah Ketua DPD Rl La
Nyalla Mattalitti.

Dalam kesempatan
tersebut Reydonnyzar
mengungkapkan bahwa
Ketua DPD RI LaNyalla
selalu memintanya agar
sekjen patuh dan taat pada
aturan. "Beliau berpesan
kepada saya, 'Sekjen, po-
koknya, apapun, harus se-
suai dengan aturan!" tutur
Reydonnyzar Moenek
mantan Dirjen Bina Keua-
ngan Daerah Kemendagri
dan Pj Gubernur Sumbar.

Selain itu, terkait ke-
mandirian gedung, Rey-
donnyzar berharap, hal ini
bisa menjadi perhatian
pemerintah agar DPD RI
bisa memiliki aset gedung
mandiri.

"PakAchsanul tadi juga
menyatakan dan akan me-
nyarankan kepada peme-
rintah untuk lebih mem-
perhatikan DPD RI untuk
mempunyai aset gedung
sendiri," ujarnya.

Dalam acara penyera-
han LHP tersebut, selain
Achsanul Qosasi,. hadir
pula Auditor Utama III
Bambang Partungkas, Ke-
pala Auditor III Ahmad
Adib Susilo, dan beberapa
pejabat lainnya. Sementara
dari DPD RI hadir juga Wakil
Ketua DPD RI Sultan B Na-
jamudin, Sekjend'DfD RI
Reydonnyzar Moenek, De-
puti Administrasi Adam
Bachtiar dan Deputi Persi-
dangan Sefty Ramsiaty. (*)


