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Demi WTP, Pemkot Inventarisir Aset

BENGKULt - Pemerintah

Kota (Pemkot) Bengkulu
melalui Bad;

Keuangan
rah (BPKAD

n Pengelolaan
an Aset Dae-

akan segera
melakukan inventarisasi aset
atau barang
(BMD). Ha

milik daerah

ini dikarena-
kan BPKAD tulah melakukan
sosialisasi pjersiapan awal
kegiatan inventarisasi BMD
dalam rangka mewujudkan
tertib. adminisrasi pengelo
laan BMD, kfemarin (11/03)
di ruang Hidayah Kantor
Walikota Bengkulu.

kendaraan opdrasional. Jadiketika Pem
kot ada tamu klkisus WIP, pemkotsudah
mempunyai mobil yang standar, karena
selama inibelum punya.Selainitu untuk
memperlancar proses operasional bagi
beberapa ormas yang butuh bantuan.

"Dengan adanya mobil dengan kapa-
sitas besar ini kita bisa memfasiliuisi
apabila ada tamu dengan jumlah yang
besar, seperti contohnya kemarin ada
tamu gubernurjawatengahdengan rom-
bongan.Kalau menggunakanmobildinas
walikota dan v'akilwalikotatidak cukup
karenahanya ;idadua kursi," katanya.

Kepala BidargAsetBPKAD KotaBeng-
kulu, Dedy Eriwan mengatakan, kalau
dirinya memi ita kepada seluruh OPD
ini untuk leb h tertib persoalan yang
berkenaan dengan aset. Karena ada
beberapa ase kendaraan yang belum
tercatat secari rinci, sebab selama ini

Wakil Walikota Bengkulu,
Dedy Wahyudi, SE, MM me-
minta, kepada seluruh OPD
untuk mempersiapkan semua
datadan dokumenyangdiper-
lukan oleh BPK karena BPK
sebentar lagi mulai melakukan
pemeriksaan di setiap OPD.

"Kita sudah mendapatkan
WTP. Untuk WTP ini meru-

pakan cerminan bagaimana
pengelolaan keuangan di
suatu daerah. Sebentar lagi
BPKakan melakukan pemer
iksaan.

Baca DEM. Hal 19

Yang diperiksa bukan hanya penge
lolaan keuangan tetapi juga aset. Aset
kita Rp 107 miliar itu belum jelas ke-
beradaaannya. Inikarenakitalalaidalam
pencatatandanpenghapusan," kata Dedy

Namun bilamasalah aset inimulaidibe-
nahi dan laporannya jelas, maka iayakin
pemkot masih bisamempertahankan
predikat WTP. BPK akan mendatangi
OPD-OPD, untuk data-datanya tolong
disiapkan. "Aset itusebenarnya kondisi
secara fisiknya banyak yang rusak parah.
Sepertimeubeler, mobil,motor.Kelalaian
kita lama karena tidakdilaporkan. Jadi
masing-masing OPD harus bisameya-
kinkan bahwa barangnyaadadanseperti
itu kondisinya," jelasnya.

Kemudian berkaitan adanya 8 mobil
dinasyangbaru inidipergunakan untuk

pencatatan yang dilakukan tidak tercatat
secara teiperinci.

"Seperti ditulis hanya kendaraan roda
4 atau roda 2 saja. Untuk secara ter-
perincinya tidak ada, contoh kerangka
mobilnya, tidakdicatatnyanomor mesin,
jenis kendaraan apa. Ini yang kita minta
kepada OPD untuk lebih rinci dan detail
dalam pencatatanasettersebut, sehingga
apabila nantinya kitamembuka simda su
dah terperincidengan jelas," ungkapnya.

Dia menambahkan, kalau sekarang
Pemkotjugasedang berupaya kerasun
tuk mendapatkan kembali WTP tersebut
dengansyarat-syaratyanglebihterperinci
lagi. "Kita memang mengimbau kepada
OPD untuk bisa bekerja sama dalam
melakukan invetarisasi aset-aset milik
KotaBengkuluinidan agar Bengkulubisa
kembali meraih WTP tersebut," Demikan
Dedy. (jee)


