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Komite lV Dewan
'Penruakilan 

Daerah

i nepublik hdonesia (DPD

-Rl)meminta agar Badan
' Pemeriksaan Keuangan

, (BPK) Perwakilan Sumbar

, mengelar temuan
ipenyelewengan dana yang

ibersifat bantuan sosral

,(bansos).

'; Walaukabupaten dan ko-
-ta di Sumbar sudah menda-
pat opini Wajar TanPa Pe-

Ingecualian WTP)' namun
iperlu juga ditelisik soal Peri:
;iaku korupsi di sejumlah
:proyek yang dikerjakan ta-

s,udah WTP, kami ingin
melihat juga bagairnana
proses jalannya anggaran
untuk Pembangunan dan

apakah ada ditemukan Peri-
laku koruPsi," katanYa.

Selain itu' kata Elviana,
pihaknYa juga melihat Per-

, kembangan dari BPK Sum-

' bar. Tidak saja terkait ang-

garan untuk badan ini, na-

mun juga kaPasitas tenaga

auditornYa.
"Pantauan kami, angga-

ran untuk Pemeriksa ke-

uangan ini turun. 
.Dalam

pertemuan ini juga kami
catat aPa-apa saJa Yang
dibutuhkan BPK Sumbar'
agar terciPtanYa sistem ber-

basis kinerja Yang mema-

dai," ujarnYa. l

Sementara itir, KPPala

BPK Perwakilan Surrybar'

Yusnadtiwi mgngatakan, -

untuk Pemerikqaan Penggu-
naan anggaran dana ban-

sos, seperti niisalnYa ang-
garan penanganan Covid-
19, saat ini masih dalam
proses Pemeriksaan oleh
BPK Sumbar. Walau me-

mang semua kota dan kabu-
paten Sumbar sudah WTP,

ta.nun tcmuan Pelangga-
ran masih ada.

Dibanding tahun sebe-

lumnya, kata Yusnadewi,
dilihat dari trend keseluruh-
an, temuan di Sumbar me-

nqalami Penurunan'- (wahYu)

Komite lV DPD Rl Minta BPK Sum'bar

Keiar Penyelewengan Dana Bansos
t

hun.ini.
Hal itu dikatakan Wakil

Ketua Komisi IV DPD RI, El-
viana, Senin (2311L) usai
mengadakan Pertemuan
dengan BPK Perwakilan
Suinbar di kantor setemPat.

"Sudah mendaPat oPini
WTP di semua kabuPaten
dan ko+a di Sumbar, bagi
kami adalah prestasi. Na-

mun kami iuga ingin meii-
hat efek dari uang Yang di-
gunakan. SelanjutnYa, kami
minta BPK Sumbar mulai
mengejar temuan-temuan
dari pelanggaran Pada Pe-
n;{aluran dana bansos, baik
itu'BIJ, dana desa Yang di-
alilrkan untuk Penanganan
Covid-19, hingga dana re-

planting (peremajaan) sa-

wit," kata Elviana.
Dia mengatakan, Pada

pertemuan tersebut sudah
diterima laporan dari' BPK

Sumbar terkait Penggunaan
dana anggaran. Hal ini
kemudian akan menjadi
pertimb3lngan bagi DPD Rl

dalam'menyusun APBN 
I

2021. ICedatangan ke Sum-

bappun', katanya, m€mang
jadi pilihnn DPD RI, karena
dalam penilaian, Sumbar
menjadi.provinsi Yang seki-
an banyak kabuPaten dan
kotanya yang sudah W1'l'.

"sumbar meniadi Provin-
si yang saat ini menjadi ka-
jian. Dengan sekian banYak
kabupaten dan kota Yang


