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melakukan pemeriksaan atas
laporan hasil pemeriksaan (LHP)
ddn laporan keuangan Pemerintahdan laporan keuangan
daerah (LKPD). Selandaeran (LKPD). Selaniutnya BPK
merekomendasi layak tidaknYalayak tidaknYa

. Terkait bonusdaDat oelar WTP. Terkait bonus
wiP. oTana tersebut berasal dari

qaran sesuai target Per triwulan.
Sehinqqa secara tidak langsung,
kemaji-an pembangunan-di Karan-
qasem terus meningkat. Atas kerja
leras itulah. predikat WTP terus
bisa dioertahairkan.

WTP didapatkan setelah BPK

Dana Insentif Daerah (DlD) Yang
berasal dari penyisihan Penggu-
naan DAU (dana alokasi umum)
pusat 1-2 Persen setiap tahun.' 

Terpisah, Kepala Badan Penge-
lola Keuanoan dan Aset Daerah Ka-
ranqasemll Nengah Mindra, juga
ootimis meraih h-attfl?k Vtt-lP, tiga
tdhun berturulturut. "Selain dapat
WTP, bisa saja nantinYa. disertai
dapat bonus Yang nominalnYa naik
ditjandinqkan tahun lalu menjadi
Rp 60 miiiar," ielas Mindra. Sebab.
sdat meraih WTP tahun 2016 Yang
merupakan hasil Pemeriksaan
oenodunaan APBD tahun 2015'
bapit-bonus Rp 7 miliar. Sedang-
kan WTP tahun 2017 Yang meru-
pakan pemeriksaan Penggunaan
APBD tahun 2016 disertai bonus
Rp 35,25 miliar. "Kami tidak tahu
hiiung-hitungan tentang bonus itu."
katanya. @ k16
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Bupati Mas Sumatri Kej ar HattriclS

WTP dan Bonus RP 60 M
AMLAPURA, NusaBali

Bupati Karangasem, I Gusti AYu
Mas Sumatri, tengah berupaya
menqeiar tiqa tahun berturut-turut
( h a lth;fl V\tF P (Wajar TanPa Perke-
iualian) sekaligus mendaPatkan
bonus Rp 60 miliar. Pada tahun
2016 dah tahun 2017, Pemkab
Karanqasem telah daPat bonus
Ro 7 ftiliar dan RP 35,25 miliar.
WTP didapatkan setelah BPK
melakukan Pemeriksaan atas
laooran hasil Pemeriksaan (LHP)
ddn laporan keuangan Pemerintah
daerah (LKPD). SelanjutnYa BPK
merekoinendasi laYak tidaknya
dapat gelar WTP.

"'Bu-kan tidak mungkin tahun
2018 ini, yang meruPakan hasil
oemeriksabn keuangan daerah ta-
hun 2017 kembali meraih WTP. Jika
terwuiud berarli h aftn'ck, ditambah
bonu5 besar," ungkap BuPati Mas
Sumatri di kediamannya, Jalan
Jeruk Lingkungan Gede, Kelura-
han Subaqan, Kecamatan Karan-
gasem, Miiggu (1 51 4)..Agar ha ltrick
wTP tercapai, selurun Jajarannya
diinqatkari bekeria Profesional
dan-proporsional. SeraPan ang-

Bupati Karangasem,
I Gusti Ayu Mas Sumatri
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