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Tanpa RM, Pemprov Sukses Raih WTP

Meski Masih Ada Masalah
Mil, BENGKULU - Tanpa

Gubemur Ridwan Mukti (RM)
Pemerintah Provinsi Beng-
kulu justru berhasil menda-
patkan predikat Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK Rl)aias pengelolaan
keuangan daerah tahun Ang-
garan 2017.

Opini WTP yang cliraih
tersebut berdasarkan pe-
nyampaian Wakil Kepala BPK
RI melalui kepala PerwakUan

Tanpa RM
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Menurut Kepala Perwaki-
lan BPK Bengkulu Yuan
Candra Djaisin, diraihnya
predikat WTP oleh Pemerin
tah Provinsi Bengkulu terse-
hut berdasarkan hasil pemer-
iksaan yang telah dilakukan
BPK atas laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Beng
kulu tahun Anggaran 2017,
termasuk implementasi atas
rencana aksi yang telah dilak-
sanakan Pemerintah Provinsi

Bengkulu.
"Maka, BPK memberikan

Opini kepada LPKD Pemer
intah ProvinsiBengkuluWajar
Tanpa Pengecualian," tegas
Yuan Candra Djaisin, yang
disambut tepuk tangan.

Atas prestasi tersebut, BPK
RI memberikan apresiasi
yang setinggi-tingginya ke
pada Pemerintah Provinsi
Bengkulu, yang akhirnya di-
tahun 2017 berhasil meraih

kemhali Opini WTP, sejak

terakhir meraihnya pada ta
hun 2014 lalu. "Apresiasi juga
diberikan kepada Pemerintah
Provinsi Bengkulu, karena te
lah menyelesaikan LPKD te-
pat waktu. Sehingga pada hari
ini, kita dapat melaksanakan
penyerahan hasil audit BPK
pada sidang terhormat ini,"
kata Yuan Candra.

Dirinya berharap, dengan
prestasi diraihnya opini WTP
oleh Pemerintah Provinsi

Bengkulu ini, dapat menjadi
momentum untuk lebih men-

dorong terciptanya akunt-
abilitas dan transparansi pen-
geleloan keuangan daerah.

"Sehingga dapat menjadi
kebanggan bersama yang
patut dipertahankan," tegas
Yuan.

Namun, lanjut Yuan, tanpa
mengurangi keberhasilan
yang dicapai oleh Pemerin
tah Provinsi Bengkulu, BPK
masih menemukan beberapa
permasalahan. Meskipun de-
mikian, permasalahan terse
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but tidak mempengaruhi kc-
wajaran atas kinerja laporan
keuangan.

Sementara itu, Gubemur
Bengkulu Rohidin Mersyah
yang hadir dan memberikan
kata samhutannya, mengapre-
siasi kinerja BPK RI yang telah
melakukan pemeriksaan clan
koreksi terhadap pengelo
laan keuangan pemerintah
Provinsi Bengkulu, sehingga
dapat meraih predikat opini
WTP.

Capaian predikat Opini
WTP 2017 ini, sehui Gu
bemur Rohidin, sangat spe-
sial bagi Pemerintah Provinsi
Bengkulu. Dimana sejak dua
tahun terakhir, yaitu tahun
2015 dan 2016 yang hanya
mampu meraih predikat opi
ni Wajar Dengan Pengecual
ian (WI)I').

Prestasi ini, kata Gubemur
lagi, tak lepas dari kerjasa-
ma dan kerja keras jajaran
di seluruh Pemerintahan

Provinsi Bengkulu, dalam

keseriusan memperbaiki
pengelolaan keuangan daer
ah. Atas capaian ini, saya
memberikan apresiasi dan
penghargaan sebesar-be-
sarnya kepada para pengelo-
la keuangan daerah, juga se-
mua pihak termasuk anggota
Dewan provinsi yang telah
memberikan perhatian dan
dukungan yang luar biasa,"
ujar Gubemur Rohidin.

Dirinya berharap, dengan
diraihnya opini WTP ini, pen-
geloalan keuangan semakin
baik, transparan, akuntabel,
guna mencapai good and clean
government."Sehinggacapaian
opini WTP ini dapat kita per-
tahankan pada tahun-tahun
yang akan datang dan secara
kualitas betul-betul memper
baiki kualitas pengelolaan
keuangan dan pembangunan
di Provinsi Bengkulu ini,"kata
Gubemur Rohidin, mengakh-
iri sambutannya.(idn/Saipul-
Media Center, Minnas Pein-

pio\ Bengkulu)


