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[SIARAN PERS]
Nomor: 041/RILIS/BKN/IX/2020
Quality Spending Jadi Kunci BKN Raih WTP Sebelas Tahun Berturut-turut
Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali mempertahankan capaian Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dalam pelaporan keuangan negara selama sebelas tahun berturut-turut.
Apresiasi WTP ini merupakan realiasi pencapaian BKN yang secara konsisten mempertahankan
akuntabilitas pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran negara. Pemberian
apresiasi WTP ini disampaikan secara simbolis oleh Menteri Keuangan RI pada Rapat Kerja
Nasional Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 melalui aplikasi daring,
Selasa (22/9/2020).
Untuk percepatan realisasi anggaran BKN di tengah tantangan implikasi pandemi Covid19, BKN menargetkan penggunaan anggaran yang tepat guna, tanpa mengesampingkan arahan
Presiden dalam percepatan belanja negara. Sejumlah strategi percepatan dan ketepatan
penggunaan anggaran dilakukan, mulai dari penyisiran program kerja BKN yang harus segera
ditindaklanjuti; menerapkan quality spending dalam realiasasi penggunaan anggaran, menjaga
akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran; dan pendokumentasian seluruh
penggunaan anggaran di lingkungan BKN sesuai standar pelaporan keuangan negara di lingkup
Instansi Pemerintah.
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Dalam pembahasan realisasi anggaran BKN beberapa waktu lalu, Kepala BKN sudah
menyampaikan bahwa pencapaian BKN meraih WTP selama sebelas tahun berturut-turut harus
tetap dijaga dan dibuktikkan dengan kepatuhan terhadap ketepatan penggunaan anggaran
negara, karena percepatan realisasi anggaran BKN juga merupakan bagian dari stimulus
pemulihan ekonomi yang belakangan menjadi perhatian khusus pemerintah.
Sebelumnya BKN telah menerima hasil laporan pemeriksaan keuangan (LHP) BKN Tahun
Anggaran 2019 dari Tim Auditor BPK pada 25 Agustus 2020, yang diterima secara langsung oleh
Wakil Kepala BKN, Kepala Biro Keuangan, dan Inspektur BKN.

$

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang
diterbitkan BSrE

