'}''$\
{"S$}R-KF$N*$-{J 3{.}I {,$

BPK Temukan Kerugian
f{egara Rpl l Mitiar
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PEKANBARU-Meski BPK memberikan oPiti Wajar '
TianpaPengecualian (WTP) terhadap laporan
keuangan pemerintah Pemerintah Provinsi Riau
tahun angg** z}l},bukanberarti tidak ada indikasi
penyimpangan dalam Penggurlaan anggaran.

HENDRA
SAPUTRA
LiputanPekanbanu
Buktinya, BPK
menemukan 27
penyimpangary di antaranya
berupa indikasi kerugian
negara sebesar Rp11 miliar

dan pemborosanRp44 miliar.
Kepala Perwakilan Badan
PemeriksaKeuangan(BPK)zu
Provinsi Riau.Muktinl SF{,
didampingi KasieIB Indra
Syahputra; SE,Ketua Tim
PemeriksaLaporan Keuangan
Provinsi Riau tahun 2010
Myrto Handayani, SE,Ak,

Mlr4 Ketua Tim Pemeriksa
IaporankeuanganProvinsi
Riau tahun 2009Hanif M
Taufik SE,AK dan Kasubag
Hukum dan Humas Eva
Siregar,SH, ketika ditemui,
Jumat (8/7)kemariry
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uiar Muktini'
MENGATAKAN irrdikasi ke- penyetoramya,"
^
SPmengenai
3ementara
ruqian ne*aratersebutdiantaRP3,3
sebesar
bermasalah
PD
DPRD
kas
raiya kei,,,songan
miliar, menurut Mtrktini, PiRiau sebesarRP7,4miliar dan
mengindikasikankehaknya
RP3,3
indikasiSPPDfiktif sebesar
tidak dilaksanagiatan
tersebut
Di
Keria.
Satuan
18
pada
miliar
"Dugaan
SPPDfiktif
antaranya Pada Sekretariat fun.yu.
ini terdaPat
miliar
Rp3,3
sebesar
Daerah'
DPRD dan Sekretariat
Selainitu, BPK juga mene- di 18 SKPDdari 39 SKPDYang
mukan penyimPanganlainnYa, ada di PernerintahProvinsi'
tersebutsudah
vakni adanYakelebihanbaYar Dari Rp3,3miliar
petrgenrsebesarnPaZ luta dan Peker- ditindaklanjuti dengan
ilP1,7
sebesar
yakr.ri
balian
jaanyang tidak dilaksanakan
audit
hasil
laPor:an
miliarhingga
juta'
Kemudian
sebesarRP27
ujamYa.
tsl']K'"
oleh
kekurangan Pekeriaan dan di keluarkan
Sementarasekitar RP1,6
denda pada ProYekkeramba
dana SPPDYangdiduga
miliar
Provinsi
Perikanan
Dinas
Yang
menurut Muktini,
tersebut
fikdf
belum dibaYarkan sebesar
rnemberikan
masih
oihaknva
"TerhadaP
kekuRpl43 iuta.
Satker
rangan kas di DPRD Riau ter- Leremputat-tkePada
buktimelengkaPi
untuk
tersebut
sebut saat ini ada Proses
dinas
bahwa
bukti
kita
Perjalanan
sehingga
pengembalian
di/akakan memantau terus Proses tersebut benar-benar

Dari Hal. 1 I
sanakan. "Untuk meYakini seseoranB pergi mclakukan Pcrialanan dinas, di antaran)'a
adanya tiket Pesawat, bonrdirtg
pnss dan lainnYa. Namun jika
iiket pesawatnya ada, nalnun
boarding pasnYatidak ada, maka
tidak meyakinkan sehingga kita
masih memberi waktu untuk
melengkapi bukti-bukti. Jika
bonrdirrgpnssnyatidak disimPan,
kita minta foto kegiatan Yang
mereka ikuti dalam Perjalanan
dinas tersebut " uiar Muktini.
Ketika ditanYa keberadaan
pemborosan sebesar RP4,4
miliar, Kepala Penvakilan BPK
RI Provinsi Riau Muktini mengatakan seluruhnYa berada Pada
Sekretariat Daerah. "Seluruhnya ada di Sekretariat daerah,
diantaranYa beruPa Pembayaran SPPD dan honorarium'***

