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Banda Aceh — Program Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong (BKPG) yang digulirkan 

Pemerintah Aceh sejak Oktober 2009 lalu sudah disalurkan kepada 6.379 Gampong/desa di 23 

kabupaten kota di Aceh. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 

(BPM) Aceh HM Ali Basyah, dalam satu diskusi di Banda Aceh, Rabu (27/1). 

 

Ali Basyah menuturkan, dana Rp 50 Juta yang berasal dari BPM dan juga Rp 50 Juta dari 

Pemerintah Kabupaten Kota untuk setiap Gampong, telah dikirim ke masing-masing rekening 

desa. 

“Untuk dana BKPG dari propinsi, jumlahnya memang Rp 100 Juta per gampong,tapi 

penyalurannya tidak sekaligus. Pada 2009 lalu kita sudah salurkan Rp 50 Juta untuk tahap 

pertama, sedangkan tahap kedua pada 2010 ini kita harus menunggu ketuk palu pembahasan 

anggaran dulu,” ujar Kepala BPM. 

 

Tentang kekhawatiran adanya penyelewengan dana ini, Ali Basyah mengatakan, bahwa 

kemungkinannya sangat kecil mengingat dana BKPG dikelola secara transparan dan akuntabel. 

Senada itu, Sekda Aceh Husni Bahri TOB mengatakan, program BKPG merupakan langkah dari 

pemerintah Aceh untuk memberdayakan masyarakat Gampong. “Tidak hanya sekedar untuk 

membangun sarana infrastruktur saja, dana ini juga bisa digunakan sebagai modal usaha, 

program pendidikan dan hal lainnya yang bertujuan menyejahterakan masyarakat,” ujar Sekda. 

 

Husni menggarisbawahi, sejauh ini program BKPG dengan jumlah dana yang begitu besar belum 

ada terindikasi penyelewengan. “Uang ini langsung ditransfer ke kas gampong, dan ruang 

lingkup pemanfaatannya juga kecil. Seandainya ada penyelewengan maka akn kita ambil 

tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukannya. Nanti masyarakat sendiri dapat 

melaporkannya langsung kepada Pemerintah Aceh,” kata dia. 

 

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Adnan Beuransah menilai, program 

BKPG yang telah berjalan hamper satau tahun ini, meskipun berhasil namun perlu kiranya 

dilakukan evaluasi. “Disamping sector riil, sector lainnya juga perlu ditingkatkan dalam 

pemanfaatkan dana BKPG ini,” pukasnya. [003] 
 


