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Kejar Triple WTP, BU Pertama Serahkan LKPD Ke BPK

ARGA MAKMUR - Bengkulu
Utara (BU) menjadi pemda yang
pertamase-Provins Bengkuluyang
menyerahkan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) ke
Badan Pemerifcsa keuangan (BPK)
Pervvakilan Provinsi Bengkulu.
LKPD Un-Audilec 2019 diserah-
kan kemarin oleh Bupati BU Ir.
Mian didampingi Kepala Badan

Pengelola Keuangan dan AsetDae
rah (BPKAD) Fitriansyah, S.STP,
MM dan Inspektur Inspektorat Eka
Hendriyadi, SH, MH.

Kepala BPKAD Fitriansyah me-
nuturkan jika tahun ini Pemkab
BU menyelesaikan LKPD lebih
cepat dari biasanya. Hal ini ber-
kat dorongan Bupati Mian dan
kerjasama dengan seluruh OPD

schingga bisa lebih cepat menye
lesaikan LKPD.

"Tentunya harapan kita nanti
audit berjalan lancar dan yang
terpenting mendapatkan hasil
yang maksimal, Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) sama seperti
dua tahun sebelumnya," katanya.

Jika tahun ini Pemkab BU
kembali mendapatkan opini
WTP dari BPK, maka BUber-
hasil mendapatkan 'triple"
Opini WTP BPK daldm tiga
tahun berturut-turijit. Hal
ini menunjukan kepktuhan
Pemkab BU dalam melak-
sanakan belanja keuangan
dan pembangunan sesuai
dengan aturan.

"Kita ingin mendapatkan
tripleopini TPW tiga tahun
berturut-turut. Ini tdntunya
kita targetkan dengan kerja
keras seluruh OPD dan atas
dorongan PakBupati Mian,"
terangnya.

Di masa kepemimpinan
Bupati Mian, BU| bukan
mendapatkan W1P yang
menunjukan kepatuhan

Pemkab BU pada aturan
dalam menjalankan pro
gram-program pembangu
nan pemerintah. BU juga
pernah memborong peng-
hargaan Treasury Awards
yang digelar Dirjend Per-
bendaharaan Kemenkeu
Kanwil Provinsi Bengkulu.
' "Ada tiga penghargaan
sekaligus, terbaik 1 peny-
aluran dana desa 2018, ter

baik penyaluran DAK fisik
2018 dan terakhir terbaik
kedua pengelolaan SIKD
KUR. Ini sudah menunju
kan kinerja Pemkab BU,"
katanya.

la menuturkan jika peng
hargaan-penghargaan
tersebut merupakan peng
hargaan bergengsi yang
didapatkan Pemkab BU
dalam hal kinerja penge

lolaan dan belanja keuan
gan sesuai dengan aturan.
Kepatuhan tersebut sangat
penting bagi pemerintah
dalam rangka mewajudkan
pemerintahan yangbersih.

"Pola pemerintahan ber
sih tersebut sudah ktia tun-
jukandengan penilaian dan
penghargaan yang diberi-
kan oleh pemerintah pusat
yang memang melakukan
penilaian ketat," terangnya.

la mengakui jika menda
patkan penghargaan dan
opini dalam bidang keuan
gan bukanlah yang mudah.
Hal itu hanya bisa diraih
dengan kemitmen Bupati
yangdidorongoleh seluruh
OPDsehingga memang bisa
menunjukan kinerja yang
sangat baik.

"Berkat komitmen Pak

Bupati dalam menciptakan
pemerintahan yang bersih,
kita berhasil meraih berb-
agai penghargaan dibidang
keuangan," ujar Fitriansyah.

la mengajak seluruh OPD
untuk ikut mempertah-
ankan semua penghargaan
yang dicapai Pemkab BU
dalam kurun empat tahun
belakangan ini. Kinerja
pengelolaan keuangan dan
belanja pembanguann yang
dilakukan Pemkab BU kini
menjadi perhatian banyak
pihak.

"Karena dengan penghar
gaan yang kita dapatkan,
kita harus bisa memper-
lahankan dan menjadci
contoh sebagai pemerintah
yangbersih clan patuh pada
aturan," pungkas Fitrian
syah. (qia/adv)


