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*WTP tak Berguna Tanpa Keseiahteraan Masyarakat
Tanah Datar, Singgalang

Wakil Bupati Tanah Datar
Richi Aprian menegaskan, opi-
ni Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang diperoleh dari
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), tidak akan berguna bila

: tak diiringi dengan peliksanaan
' pembangunan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

Richi mengatakan hal itu.
I Senin ,(25/10), saat menerima
' penghargaan dari Kementerian
" Keuangan RI . melalui Kantor
. Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Negara Sum-

'' bar, atas perolehan opini WTP

, untuk Laporan Keuangan Pe-
'merintah Daerah (LKPD) Tahun
' 2020, sebagaimana dikutip dari
keterangan pers Bagian Pro-

'tokol dan Komunikasi Pimpinan
: (Prokopim) Setda Tanah Datar,

Rabu (27/10).

. Penghargaan serupajuga di-
^ terima gubernur Sumbar, bupati
'dan walikota se-Sumatera Bar-
I 

at yang berhasil menerima opi-
'niWTP atas LKPD Tahun 2020.
FKegiatan diserangkaikan den-

, gan penandata rrganan nota
' kesepakatan Sinergi Pemanfaa-
' tan Bersama Data dan lnforma-
I si serta Diseminasi Kajian Fiskal

] Regional, Triwulan ll Tahun
',202"1 

, antara Kanwil Perbenda-

iharaan Negara dengan Pem-

..prov Sumbar.

Wabup usai menerima plakat
penghargaan itu mengatakan,
prestasi yang diraih cukup
membanggakan. Apalagi yang
diterima kali ini, sebutnya,
merupakan WTP untuk kelima
kalinva berturut-turut setiap
tahun.

"Ini harus jadi penyemangat
bagi Pemkab Tanah Datar un-
tuk membangun. Target kita,
bagaimana nanti raihan opini
WTP ini, seiring dengan pen'
ingkatan pembangunan dan
kesejahteraan masyarakat," ka-
tanya.

Kepala Kanwil Ditjen Per-
bendaharaan Negara Provinsi

Sumbar Heru Pudyo Nugroho
dalam arahannya mengatakan,
BPK memberi opini atas LKPD
tahun 2020, setelah melakukan
pemeriksaan, analisis, dan au-
dit keuangan. Tujuan pemberi-
an opini itu, katanya, memberi-
kan pendapat atas kewajaran
informasi keuangan yang dise-
lesaikan pemerintah daerah
dengan baik.

Dengan memperoleh opini
WTP, ujarnya, maka BPK men-
yatakan laporan keuangan me-
menuhi kriteria kesesuaian den-
gan standar akuntansi pemerin-
tah, kecukupan pengungkapan,
kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, dan efek-
tifi.tas sistem, pengendali inter-
nal yang diberlakukan di mas-
ing-masing entitas.

Menurut Heru, ada L7 pe-
merintah kabupaten kota yang
memperoleh WTP lima kali ber-
turut-turut, termasuk Kabupat-
en Tanah Datar dan Pemprov
Sumbar. Ke-17 pemerintah
daerah itu, tuturnya, memper-

' oleh piagam penghargaan dari
,, per.nerintah pusat atas capaian

opini BPK pada LKPD 2020
tersebut.

Berhasilnya pemerintah dae-
rah mendapat opiniWTP 2020,
jelasnya, merupakan capaian
terbaik dan membanggakan,
karena sepanjang tahun 2020
itu seluruh pemerintah daerah
berhadapan dengan situasi ru-
mit dan kebijakan relokasi ang-
garan yang besar untuk menga-
komodir. penanganan Covid- 1 9.

Dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas secara inovatif
dan kreatif, menurutnya, perlu
dilakukan strategi dan komuni-
kasi yang masif dalam mempub-
likasikan laporan keuangan,
menggunakan semua bentuk
platform teknologi digital, seh-
ingga masyarakat mengetahui
apa saja yang dilakukan peme-
rintah daerah, terutama dalam
hal mengelola keuangan nega-
ra. (2l|l

PENGHARGAAN - Wabup Tanah Dataf Richi Aprian foto bersama jajaran,

usai menerima piagam penghargaan atas raihan opini WTP lima tahun
berturut-turut dari BPK. Penghargaan juga diberikan pemerintah pusat
untuk Pemprov Sumbar dan sejumlah kabupaten kota.(musriadi musanif)


