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Sigiid" (k"man) rnen-erima p-enghargaan dari Men-
teii Keuangan RI Bambang Brodionegoro'

Berkat WTP, Pemkab Tabanan

Terim a P en gha ryaanMenkeu

lang membuka kegiatan, Ketua BPK RI Harry AzharAzis'
ianleluruh pi-plttu.t l"*bag3 titggi nugala

Menteri Keuangan daiam sambutanr$'a men5'atakan.
penghargaan ini mempakan bentuk apre$iasi pemerintah
pusat kepada kementerian dan lembagal setingkat serta
pemerintah daerah yang mampu menyajikan laporan
keuangan dengan baik, khususny'a 5'adg mei:aih opiru
WTP dari BPK.

Penjabat Bupati Tabanan I Wayan Su
kapkan rasa syrlkur atas penghargaan
ini patut disyukuri. Sebuah kebanggaan
karenb menerima penghargaan dari pe
ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa dengafr diperolehnya
penghargaan ini, wajib bagi Pemkab fabanan untuk
mempertahankannya. Begitu juga opini fiTP yang telah
diraih sebelumnya. "Sepanjang semua pihak di Pemkab
Tabanan taat asas dan aturan. sa)ra yakJn penghargaanTabanan taat asas dan aturan. sa5ra tupttt penghargaan
ini bisa dipertahankan. termasul< opini WTP yang baru-
baru ini diperoleh," tukasnya.

Rakernas yang diselenggarakan Kemepterian Keuan-

Kerrangan Negara dan lfU No. 1 Tahuf 2004 tentang
Perbendaharaan Negara. pemerintah pusat oan pe-
merintah daerah harus menerapkan a$rntansi dalim
L;aporan keuangan. Khusus basis akuntar$i aktual harrs

KEBERIIASILAN Pemkab Tabanan dalam menya-

;itu" Lupot^n Keterangan lemerintah Daerah ['ICD)
'iJ""l"gg*an2oL4 tidail ha.tva berbuah opini Wajar
futpu piie"cualian @TP) yang diterima dari Badan

Pemeriksa 
-Keuangan (BPK) tahun ini Berkat upaya

L"*Uu"ufti pengeloiaan keuangan daerah yang dilalu-kan
secara teruslm"nut.ts, Pemkab Tabanan juga menerima
penghargaan dari Kementerian Keuanga" Rl' 

.' fl""gtl"saan itu diterima bersama 1a8 pgryka! laimya
se-Indoiesi.i yang juga berhasil menyajikan I'I(PD dengan

opini WTP dalam-Rapat KedaNasion?-l Akurtansi dan Pe-

laporat Kerungan Pemeriniah 2015 di Gedung Danapala,
Kantor Kemenierian Keuangan RI. Jumat t2l10) kemarin'
Selain untuk pemkab, penghargaan serupa juga diberikan
kepada 62 kementerian, 26 pemprov, dan 50 p^e^r-nkot yang

Iaporan keuangannya padalahun anggaran 2014 meraih
Virp am BPIi. Peng6argaan kepada Pemkab'Tabanan
diberikan iangsung oleh Menteri Keuangan RI R-ambang

Brodjonegoro t 
"puiu 

Penjabat Bupati Tab-anall Wayan

Sngaau dia"toping: Kabag Keuangan Pemkab Tabanan I
W.vr" a"t-tatui"tta fiUag Humas da-n Protokol Pem-

kab Tabanan I Putu Dian Setiawan. Pemberian penghar-

gaan disaksikan Menko P-eret<o1qn;ll p3rmin Nasution

gan merupakan kegiatan yang rutin digepr setiap tahun
sejak 2008 lalu. Sesuai UU No.i7 Tahufr 2003 tentang
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Mesti Se gera Dlqperasikan
Pelabuhan Kapal Pesiar Mangkrak

Arnlapura (Bali Poqt) -
Pelabuhan kapal pediar Ta-

nah Ampo, Manggis, $aran-
gasem yang mangkrafi mesti
segera dioperasikan. Bebab,
ratusan miliar invest$si ter-
tanam di proyek derrn{ga ini.
Malah pelabuhan irli dike-
luhkan karena pengliasilan
nelavan menurun. I

Ital itn disampaikdfr ang-
gota DPRD Karangflsem I
Gede Dana, JumatlK2/10)
kemarin di Karan$psem.
Gede Dana yang mhntan
Ketua DPRD Karangasem
ifr rnerrgaku priha[in, karena
pihaknya mendapatkan infor-
masi masyarakat di Labuan
bahwa sejak adanya dermaga
kapal pesiar yang menjorok
ke laut sepanjang 150,meter
itu, penghasilan nelayan set-
empat justru turun. NglaYan
jarang mendapatkan ilan.

Menurut Gede DanAf agar

warga Labr.ran dan sekitarnyi-
mendapatkan lahan pekerjaan
b;uu, dia minta Pemhab Karan-
gasem melakukan lobi ke pusat.
Tujuannya agar pelabuhan itu
dilanj utkan pernbangunannya
kemudian dioperasikan.

Dari catatan, pelabufran itu
dibangun tahun 2008. Ban-
gunan atau lantai dermaga
dibangun pusat, sementara
Pemprov Bali membangun
gedung-gedung untuk admin-
istrasi dan ruang tunggu pen-
umpang wisman. Sementara
Pemkab Karangasem lgem'
bebaskan la{an masyarakat,..,
untuk jalan lipgkar dan peng-
hotmikan jalan itu. Lebih dari
Rp 300 miliar anggaran sudah
tersedot ke sana. Namun
sndah tujuh tahun, pelabu-
han itu belum berfungsi alias
mangkrak. Demikian juga
bangnnan pasar seni pendu-
kungnya yang dibangun di

depan kuburan Desa Manlgis,
tetap mangkrak. Pelabutran
itu pernah tiga kali diuji coba
dengan minta kapten \apal
pesiar besar lego jangfuar
di tengah laut. Ribuan Sen-
umpang kapal pesiar y|ng
umumnya kalangan la{jut
usia itu dioper ke sekoci u4tuk
didaratkan melalui jemb{tan
ponton. Jembatan pontonlsu-
dah dibeli dua buah, dan {ed-
uanya sudah hancur karalan
dan menjadi besi rongsokqn.

Operator atau kapten kapal
tak berani langsung rnenyfn- ,

.,da-r, di lautai,derrnqCa {tq..
Selain lantai dermaga maFih
pendek hanya 150 meter, afus
dan ombak di LabuhanAn4uk
itu juga dikenal ganas. Peflu
lantai dermaga minimal il00
peter untuk bisa kapal pe-
siar besar bersandar di safa,
selain air laut juga mepti
tenang seperti air kolam a{ar

1"r..,-pong htrpai bisa naik
dan tulun dengan aman.

Di lain pihak, Bendesa Tanah
Ampo, Gede Suyadnya, men-
galiuiwarga nelayan di desanya
turlur drastis penghasilannya.
Padahal, 90 persen wrrrganya
nelagan, clengan memarkir
perd$u di sepanjang pantai
itu. IiJamun, sejak dibangun
delrnaga itu, hasrl tangkapan
nelayan ttuun dr astis. Setahun,
haul'sl satu kali Panen atau
menclapzrtkan ikan banyak.
Sementara duh.r, setahun, tiga
atau ernpat kali panen. Bahkan-
se,iiali melaut, seorang nelayan
bisa empat sampai lima ton
dapat il<an. "DuIu saat panen
rnelir4pah, nelayan sarlpai
rnengernbalikan lagi ilannya
ke laut, karena terlalu b:rnyak
dan tak ada yang mau mernbeli.
Kini sebalii<nya, jarang dapat
ikan banyak. Nelayan kami
rnen8efuli," katanya.

Dia mengaku tak tahu
kenapa kini di laut itu pacek-
lik i[an. Dia menduga, ke-
beradaan dermaga itu menja-
di salah satu sebab. Soalnya,
nelal'a11.t*" tak berani terla-
lu dekat dermaga menangkap
i-kan membawa perahu. Selain
takut perahunya fibenturkan
ombak atau arus laut ke tiang
dermaga karena arus dan
onrbak ganas, jaring atau
pancing juga bisa tersangkut
di tiang dermaga. "Dulu ada
warga kami yang jatuh dari
lantai dermaga saat naik
sepeda. Ternyata pria yang
pintar berenang itu, hendak
meircari batu ke darat dengan
naik sepeda, guna dipakai
melepaskan pancingnya yang
tersangkut di tiang termaga.
Namun'apes, dip tercebur ke
laut dan sampai kini mayat-
nya tak pernah ditemukan,"
tandas Suyadnya. (013)
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Pentkot Denpasar Raih
Penghargaan Kemenkeu

Raih Predikat WTP 3 Kali Berturut
KEBBRHASILAN,Pemkot Denpasar dalam

pengelolaan keuangpn daerah yang transparan,
bersih dan akuntabbl mendapat apresiasi dari
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Sebelumnya, Pemkqt Denpasar mendapat Pre-
dikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 3 kali
berturut turut dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) RI Perwakilan Ilali karena dinilai telah
berhasil dalam pengelolaan keuangan daerah
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Ini sekaligus mendapat apresiasi dari Badan

Pemeriksa Keuangan (IIPK) Republik Indonesia
ProvinsiBali. Penyerahan Penghargaanini diserah-
kan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Bambang
Permadi Soemantri Brodjonegoro, Jumat (2 / I0).
Pemkot Denpasar telah meraih opini WTP dalam
IaporanKeuangan Pernerintah DaerahTahun20l4
di gedung Dhanapala Kemenkeu RI, yang diterima
langsung Pj. Walikota A;\ Gede Geriya.

Penyerahan penghargaan ini dalam rangka
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun
2015 yang dihadiri 50 Walikota dan 150 Bupati
Seluruh lndonesia. Dari Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah ([,KPD) Tahun 2014 lalu
Denpasar kembali meraih WTP yang diserahkan
Kepala BPK RI Perwakilan Bali Arman Syifa.

Tentu dari penilaian ini BPK RI Perwakilan
Bali menilai pengelolaan keuangan Pemerintah
Kota Denpasar layak mendapatkan penilaian
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena telah
mencapai kemajuan yang signifikan, dengan

komitmen dan upaya Pemerintah t<otL Oen-
pasar menerapkan pemerintahan yang lbersih,
transparan, dan akuntabel dan muaranj'a ada-
lah berjalannya sistem pemerintahan yang di-
harapkan mampu mensejahterakan rakyatnya.

Pj. Walikota Denpasar A.A Gede Geriya usai
menerima penghargaan didampingi Kabag
Keuangan Setda Kota Denpasar I Made Widra,
Kepala Inspektorat Kota Denpasar I.B $idhar-
ta Putra menyampaikan ucapan terirriakasih
kepada seluruh jajaran di Lingkungan {emkot
Denpasar yang telah bekerja dengan bail{ dalam
mertgelola keuangan daerah.

Nlenurut Pejabat asal Gianyar ini, keberhasilan
Pemerintah Kota Denpasar Kota Denpasar ini
juga tidak terlepas dari kerja keras birikrasi dan
aparatur di Pemkot Denpasar yang didukung
kualitas SDM yang semakin meningkat. Oleh
Karena itu Gede Geriya mengharapkan kedepan
penghargaan ini hendaknya dipakai motivasi
dan penyemangat untukbekerja lebih baiklagi,
setringga upaya mempercepat kesejahteraan
masyarakat akan dapat tercapai. (adv) 
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Ti$a Kali Berturut-turut Raih WTP

Pemkot Dap at Pengh argahtt

dari Kemenkeu RI
KEBERHASILAN fe-er-

intah Kota (Pemkot) De{npasar
dalam Pengelolaan KerPangan
Daerah yang transparanl bersih
dan akuntabel, mendap4t apre-
siasi dari Kementerian K$irangan
(Kemenkeu) Republik Infl onesia
@I). Sebelumnya, Pemkot Den-
pasar mendapat Predikai Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) tiga
kali berturut-turut dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPI9 RI
Perrryakilan BaIi, karena Pemkot
Deilpasaf dinilai telah berhasil
dal'am pengelolaan keqangan
daerah yang sesuai dengAh Pera-
turan perundang-undangan.

Penilaian pengelolaan leuan-
gan Pemkot Denpasar yaqg telah
menerapkan pemerintahan Yang
bersih, transparan, dan a$unta-
bel, mendapat apresiasi dhri Ba-
dan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Republik Indonesia Provinsi
Bali. Penghargaan diserahkan
langsung oleh Menteri Keuangan
RI Bambang Permadi Soemantri
Brodjonegoro, Jumat (2/10) ke'
marin, kepada Pemkot DenPasar
di Ctedung DhanaPala Kemenkeu
RI, yang diterima langsqng Pj.

Wali Kota A.A. Gede Geriya.
Penyerahan penghargaan ini
dalam rangka Rapat Kerja Na-
sional (Rakernas) Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah
Tahun 2015 yang dihadiri 50
wali kota dan 150 hupati seluruh
Indonesia.

Dari Laporan Keuangan Pe-
merintah Daerah (u(PD) Tahun
2014 lalu, Denpasal kembali
meraih WTP yang diserahkan
Kenala BPK RI Perwakilan BaIi
Arman Syifa. BPK RI Perwakilan
Bali menilai, pengelolaan keuan-
gan Pemerintah Kota Denpasar
layak mendapatkan penilaian
Wajar Tanpa Pengecualian flilTP)
karena telah mencapai kemajuan
yang signifikan. Dengan komit-
men dan upaya Pemerintah Kota
Denpasar menerapkan Pemerin-
tahan yang bersih, transParan,
dan akuntabel, dan muaranya
adalah berjalannya sistem Pemer-
intahan yang diharapkan mamPu
menyejahterakan rakyatnYa.

Pj. Wali Kota Denpasar A.A.
Gede Geriya usai menerima
penghargaan didampingi Kabag
Keuangan Setda Kota DenPasar I

I

Made Widra, KePala IhsPektorat
Kota DenPasar I.B' Sidharta
Putra, menYamPaikan ucapan
terima kasih kePada seluruh
jajaran di lingkungan Pemkot
bLtput"t Yang telah bekerja

densan baik datam I mengelola
[""i"gu" daerah se{ta BtK Rt
beserti iaiarannYa Yfng selama
ini terus membimbirf, dan men-

earahkan sehingga $engelolaa-n
f".tu.tgut. baring lan 

jasa di

iud sesuai dengan Peraturan-nerundang-undangan. Menurut
oeiabat aial GianY4r ini, ke-
Lerhasilan Pemeriltah Kota
Denpasar ini juga tidfk terlePas
dari kerja keras bir6krasi dan

Kota DenPasar dafat terwu-

ap^.utti di Pemkot.Denrffl:
;;;;d;d"i""s kuafitas 

-sDM

yang se4akin meninjkat.
dleh Karena itu, Geriya

mengharapkan ke c

hargaan ini hendak
n peng-
dipakai

untukmotivasi dan
bekerja lebih

oo"i. bi.u*ping itu.'kerja sama
aan blmbinean dari qPK RJ dan
iaiarannya daPat ten$ ditingkat-
tan. Keberhasilan ini Senambah
sederet prestasi Yang t{lah mamPu
diraih Pemerintah Kot$ DenPasar'
baik berskala daera$. regional,
maupun nasional.'Keberhasilan
ini juga tidak terlePas dari Peran
serla ieluruh elemen masYarakat

upaYa mempercePat fesejahter-
aan- masyarakat akarf- daPat ter-

di Kota DenPasar dalam ikut ber-
partisipasi mempercepat Proses
pembangunan." ujarlA.A- Gede

Geriya. (ad177) 
|
I

PENGHARGAAN - Menheu Bombang Permodi Soemontri
Brod'i one g oro *""v i'iiid ii p e ngnar g ggn hep ado P emkot

Denposoryong orr",i;;"f;;;;;;i pi7.w"ti Kota A'A' Gede

A""';f;; &"c"i"is oiii"ii\" Kitninkeu RI' Jumot (2/10)

kemarin.
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