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Target WTP, Maksimalkan Serapan Anggaran
BENTENG -Bupati BengkuluTengah

(Benteng), Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH
memintasemua Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) melaksanakan program
pengelolaan anggaran dengan baik
dan benar. Apalagi, Pemkab Benteng
menargetkan tahun2020 mendtaang,
meraihpredikat Wajar Tanpa Pengec-
ualian (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

Halinidisampaikan Bupatidihadapan
kepala OPD dancamat dalam kegiatan
evaluasi penyerapan anggaran untuk
uiwulankeduaperiodeApril-Juni 2019'
ini. "Beberapa OPD masih belum mak-
simal dalam penyerapan anggarannya,"
terang Bupati, kemarin (2/8).

Namun, hal tersebut masih dapat

atas petunjuk dan rekomendasi pihak
Kemendagri.

"Beberapa kegiatan kami memang
berpedoman pada petunjuklangsung
dari Kemendagri," jelas Sekretaris
Dukcapil Benteng, Adnand Kasidi,
S.Sos.Serapan anggaran unuik Dinas
Dukcapil Benteng masih di angka 32

ji persen,"jelasnya.
I Hal yang sama juga masih ada di

(Bagian Kesra yang masih di angka 31
persen. Namun, hal tersebut diharap-
kan dapat meningkat pada triwulan
ketiga. Sedangkan OPD atau bagian
lain sudah dinilai baik karena serapan
anggaran sudah di atas 35persen yang
masih menyisakan dua triwulan di
tahun 2019 ini.

dimaklumi. Beberapa OPD bam da
lam tahapan persiapan pelaksanaan
program. Misalnya Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Benteng sampai triwulan kedua baru
mehyerap anggaran sebanyak 22
persen. Pelaksanaan program kerja d*
OPD tersebut juga baru akan dimulai
terkait pelaksanaan pembangunan
yang banyak di bidang fisik.

Adajuga Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (Dukcapil) Benteng
yang masih berada di zona kuning
untuk penyerapan anggaran. Hal
ini dikarenakan beberapa kegiatan
masih dikoordinir oleh pemerintah
pusat, misalnya untuk pengadaan
blangko e-KTP dan sebagainya masih

Selain itu, semua OPD atau bagian
perlu mengetahui serapananggaran,
datanya disampaikan ke pemerintah
pusat dan sangat berkaitan dengan
nilai atau anggaran yang akan diper-
oleh lagi tahun 2020 mendatang.
Serapanrendah,berartiprogramtidak
terlaksana, dan bisa menjadi catatan.
Serapan anggaran yang baikten tuakan
menjadi nilai plus bagi penyediaan
anggaran tahun depan.

Selain soal serapan anggaran, Perry
di akhir kegiatan meminta terutama
dalam laporanpengggunaan anggaran
harus baik. Target Pemkab Benteng
tahun 2020 mendatang meraih WTP
yang sudah lepas dalam 3 tahun tera-
khir. (via)


