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Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Denpasar Pertahankan WTp 3 Kali Berturut-turut
* Rai Mantra: JadiTantangan Mewujudkan Good Governance

KEPALA Perwakitan epX nl provinsi iiil
Arman Syifa menyerahkan penghargaan opini
WTP kepada Walikora tB Rai 

-Dha;nawtiava

Mantra yang didampingi Xetua DpiD
Denpasar lGusti Ngurah Gede, Wakrl KetLla
DPRD I Made Mutiawan Arya. Jumat (5/6), di
ruang pertemuan BPK Rl perwakalan Bali.

daerah inj sudah yang
ketiga kalinya secara bert-
urulturut sejak 2013. LHp
BPK diserahkan Kepala
Perwakilan BPK Rt provinsi
Bali Arman Syifa, di ruang
pertemuan BPK Rl per-
wakilan Bali, Jumat (5/6).
Laporan ini diterima Wali-
kota lB Rai Dhannawijaya
Mantra didampjngi Ketua
DPRD Kota Denpasar tcusti
Ngurah cede, Wakil Ketua
DPRD I Made Muliawan
Arya, dan kepata SKPD
Pemkot Denpasar

"Dari hasil pemeriksaan
keuangan Pemkot Den-
pasar yang telah kami
lakukan selama dua bulan
dantahun ini kembali mem-

Walikota Rai Mantra mengucapkan
terimA kasih kepadd BpK Rl perwakitan
Bali yang telah rnelakukan oemeriksan
keuangan Pemkot Denpasar, yang
khun ini kembali memberikan oDini
WTP Walikoia Raj Mantra menyadari
perolehan VWP ini menjadj tantangan
yang sangat berat ke depan, dengan
arahan dari BPK Rl perwakitan Bati
dapal terus memberikan bimbingan
untukperbaikan ke depan yang harus
ditindaklanjuti. Dengan slogan Good
Governance sebagai slogan yang
sangFt berat untuk dicapai yang
disesuaikan dengan situasi dan konqisi
pemetinlahan saal ini, dengan funtutan
transparansi yang akuntable, yang
sangat sulit dipenuhi tanpa didukung
dengan kapasitas dan support dari
yarE DeNewenang. 'Dari opini ini kita
harus bisa m€njadi yang lebih baik
oengan pembenahan dan Derbaikan
sistern yang harus terus drtingkatkan,"
ujar Rai Mantra.

Kdua DPRD Kota Denpasar I cst
Ngurah cede meogaiakan OPRD yang
memiliki tugas fungsi pokok dalam
psngawasan di Pemkot Denpasar
dengan hasil pemeriksanaan ini daDat
sebaggi acuan untuk oembenahan
diri.'i^rdah-mudahan perol*lanWTp
Ini dapat menjadi tindaklanjut penb-
enahan diri, dan akan terus rnelakukan
koordinasi untuk melakukan oem-
benahan kedepan," ujamya. @

DENPASAR, NusaBati
Pemkot D€npasar di bawah kepe-

mimpinan Walikota lB Rai Dhar_
mawijaya Mantra dan Wakil Walikota
IGN Jaya Negara berhasil mem.
pertahankan prestasi dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHp) Badan
Pemeriksaan Keuangan (BpK) Rl
Perwakilan Provinsi Bali atas Ke-
uangan Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2015 ini dengan opini Wajar
Tanpa Penge@alian (WTp} ODiniWTp
ini atas hasil pengelolaan keuangan

berikan opini WTp,', ujar
Arman Syifa. '

Arman Syifa mengatakan, peme_
riksanaan keuangan yang dilakukan
selama dua bulan di pemkot DenDasar
merupak€n hasil dari prestasi dan
keia keras seluruh aparatur pemkot
Denpasar. Sehingga dari hasil ini
nantinya dapat sebagai bahan ma-
sukan kepada DPRD Kota Denoasar
dengan fungsi pengawasannya,
serta dapat menjadi masukan per-
baikan kualitss laporan keuangan di
masa yang akan datang. I


