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LKPjBupatikeDPRD
ARGA MAKMUR, BE - Jika tidak aral melintang,

Bupati Bengkulu Utara (BU), Ir Mian akan
menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPj) atas Penggunaan APBD tahun
2017 kepada DPRD BU. Berdasarkan jadwal dari
Badan Musyawarah (Bamus), agenda penyerahan
itu akan dilakukan pada hari Rabu (11/7) besok.

"Jadwal dari Bamus paripurna penyerahaan
Nota LKPj Bupati pada hari Rabu (11/7) besok,"
ujar KetuaDPRD BU, AliantorHarahap SE, kemarin
(9/7).

Aliantor menambahkan, LKPj bupati yang
disampaikan nanti akan dibahas di DPRD secara
detail.Walaupunbupati mendapatkan penghargaan
OpiniWajarTanpaPengecualian (WTP) dari BPK
RI, namun tetap LKPj akan dibahas dan disampaikan
dalam bentukpandangan dari seluruh fraksi. Karena
salah satu fungsi DPRD adalah pengawalan dan
pengawasan terhadap APBD yang dijalankan
eksekutif.

"Kita akan lihat nanti seperti apa pandangan
dari fraksi-fraksi. Tentu setiap fraksi memiliki
pandangan yang beraragam dalam menyikapi
LKPjitu," ungkapnya.

Menurut Aliantor, apapun saran dan masukan
yangdiberikan oleh seluruh fraksi tentunya untuk
membangun daerah agar pengelolaan APBD ke
depan lebih baikdan tepat sasaran untuk kemajuan
dan kesejahteraan masyarakat.

"Tentu setiap fraksi akan memberikan catatan
teharap LKPj itu. Kitaharapkan, catatan itu dapat
ditindaklanjuti," terangnya.

la menegaskan, pengelolaan APBD tahun 2018
harus dapat dilaksanakan lebih baik lagi,sehingga
dapat kembalimeraih OpiniWTP di tahun 2019
mendatang. "Kita harapkan pengelolaan APBD
tahun ini jugalebihbaikdaritahun lalu,walaupun
mendapatkan Opini WTP dari BPK," pungkasnya.

Dewanakanmenggelar paripurnapenyampaikan
LKPj 2017 padahariRabu-Jumat (11-13/7). Mulai
dari penyerahan Nota LKPj pada hari pertama.
Dilanjutkan penyampaikan Pandangan Umum
Fraksi dan Jawaban dari Eksekutif. Kemudian,
dilanjutkan studi banding mulai hari Senin-Jumat
(16-20/7), rapat kerja (hearing) pada hari Senin
dan Selasa (23-24/7) dan kata akhir fraksi pada
Rabu (25/7). (816)
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