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Bersihkan BPK
dari Auditor Nakal

Sebagai masyara-kat. membaca kasu.s Kemente-
rian Desa yang lengkapnya disebut Nlenteri Desa.
Pembargunan Daerah Terfnggal dan Ttarumrgmsr
(Mendes PDTT1 saya menjadr prihatin. Temyata
selama ini semua bisa diperdagangkan. Pantas
saja, setelah pemeriksaan dan hasil audit oleh
Badan Pemeriksa Keuangan diumumkan, tetap
mja kasus kompsi mar"ak Paclahal lembaga yang
menjadi objek periksa dapat opini wajar tanpa
peneeculian (WIP).

Mestinya, sejal audit awal sernr.n kesalalnn
diungkap secara wajar jangan lagi ada kompromi
dengal pihak yang diperiksa. Badan Pemeriksa
IGuangan (BPIQ hendakai'a menjaga loedibilitas
Iembaganya, bukan malah menjadi pedagang sta-
tus. Jika kasus Kemendes ini terbukti ma.ka BPK
harus banyal berbenah. Jangan lagi pekerjalan
auditor yang bermenta.l pedagang. Mereka ha4rs
berkerja sesuai tugasnya sa-'rm profesional

Menurut saya ada baihrla r.rsulan Menteri Desa
dii-kuti yakni melakukan audit ulang terhadap
kementerian tersebut. Jila hasilnya memang
terjadinya pembahan status dengan imbalan uang
ma.ka tentu banrs ditindaklarrjuti. Iffgkah KPK
merungkap para ter*engka patut diap€siasi Tetapi
bila memarg terjadi kesal.ahan audit, mala status
png diperoleh Kemendes memalg Wajar Talpa
Pengecualian ma}a auditor BPK telah bekerja
dengan benar. Jadi, kasus suap itu terjadi karena
gratifikasi semdta.

Yangjelas, bagi kami warga negara Indonesia,
ka.sus ini mengindikasikan adanya kompomi atas
hasil pemeriksaan oleh arditor BPK lGjadian i4i
tentu akan membuat kredibilitas BPK dirasukar
Saya berharap scmtra perilaku kompmmi yang
menguntungkan pribadi-pribadi dengan meng-
gurukan kedudukan atau jabatar barus ditidak.
Saya berharap KPK tenrs melakukaa bal-hal ter-
h,iL h,,i n.4ri ini

Putu Subagia
Denpasqlllal!

Edisi

Hal

: Gttu, V Qur 2'tl
e

: Serlakan FolokoDi KTP atau SIM



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Fnqovinsi Bali

Bali Post

Bangli Raih WTP untuk Pertama Kalinya
Bupati Made Gianyar Apresiasi Kerja Keras Pegawai

KERJA keras seluruh pe-
gawai di lingkungan Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab)
Bangli untuk memperbaiki
kelemahan-kelemahan dalam
pengelolaan keuangan daerah
akhirnya membuahkan hasil.
Pemkab Bangli tahun ini ber,
hasil meraih opini Wajar Tanpa
Pengeeualian (WIP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPIQ
atas Laporan lGuangan Pemer-
intah Daerah Tahun Anggaran
2016. Atas keberhasilan ini.
Bupah Bangli I Made Gianyar
memberikan apresiasi terhaaap
seluruh pegawai yang telah
bekerja maksimal sehingga bisa
meraih WIP sebagaimana yang
diharapkanselama ini

Penyerahan Laporan Ha-
sil Pemeriksaan (LHP) atas
laporan keuangan pemerintah
tahun' 2016 dilakukan Kepala
Perwalrilan BPK Perwakilan
Provinsi Bali Yulindra Tri-
LHP ini diterima langsung
Bupati Bangli I Made Gianyar
dan Ketua DPRD Bangli di
auditorium lGntor BPKPeT-
wakilan Pmvinsi Bali, Jumat
(26) kemarin IJIP atas laporan
keuangan yang diserahkan

tersebut brdiri dari tiga bagian
yang tidak dapat dipisahkan
yakni LHP atds Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Tahun Ang3aran 2016 yang me-
muat opini pemeriksaan, LHP
atas sistem pengendalian intern
dalam kerangka pemeriksaan
laporan keuangan pemerintah
daerah tahun anggaran 2016
serta LHP atas kepatuhan
terhadap peraturan pehrndang-
undangan dalam kerangka
pemeriksaan laporan keuangan
pemerintah daerah tahw ang-
garan 2016.

Meski berhasil meraih opini
WTP, BPK tetap memberikan
sejumlah rekomendasi untuk
ditindaklanjuti Pemkab Ban-
gli selambat-lambatnya 60 hari
setelah LHP diterima: BPK
jUga tetap mendorong Pemkab
Bangli untuk terus melaku-
kan perbaikan-perbaikan yang
diperlukan seeuai rekomendasi,
untuk memperbaiki kelema-
han-kelemahan yang terjadi
dalam pengelolaan keuangan
daerah secara sistemik dan
kobsist€n termasuk dalam hal
ini penerapan basis akrual da-
lam pertanggungiawaban dan
l'.4#., l" i,. :' ,,,.: : ::.r:ir::i l::l'::j:lir:':I.i1:il::1r:.::i.+ir i:

pelaporan keuangan daerah
yang sudah diterapkan mulai
tahun 2015.

Bupati Bangli I Made Gi-
anyar didampingi Wakil Bu-
pati Sang Nyoman Sedana
Arta serta Sekda Baneli Ida
Bagus Giri Putra saat dltemui
siang kemarin, menyampaikan
rasa bangga seka-ligus bahagia
atas opini WIP yang berhasil
diraih Kabupaten Bangli ta-
hun ini. Terlebih opini WTP
diraih untu-k pertama kalinya
sejak BPK melekukan pemer-
iksaan keuangan pemerintah.
Sebelumnya, Kabupaten Ban-
glihanya berhasil meraih opini
Wajar Dengan Pengecualian
(wDP).

Menurut Made Gianvar.
keberhasilan yang diraih 

-Ka-

bupaten Bangli ini merupakan
bukti nyata dari hasil usaha
dan kerja keras seluruh pe-
gawai di lingkungan Pemkab
Bangli yang telah melakukan
perbaikan terhadap kelemahan-
kelemahan yang terjadi dalam
pengelolaan keuangan daerah
selama ini.'Tanpa kerja keras
pegawai tentunya opini WTP ini
tidak bisa kita raih," ujarnya.

Sementara itu. Ketua
DPRD Bangli Ngakan Kutha
Parwata dalam kesempatan
yang sama kemarin, mengu-
capkan selamat kepada Bupati
dan Wakil Bup'ati Bangli serta
jajarannya atas keberhasilan
IaPg diraih Bangli tahun ini.
Meriurutnya, predikat Wfp
yang diraih kali ini merqjii
kan buah kerja keras dan'se-.,

Edisi : ;oLAI,3 JuAi b0
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mangat pegawai selama ini.
Namun, Kutha Parwata

juga mengingatkan hal ini
bukan hasil akhir namun
merupakan awal untuk leb-
ih baik ke depan. 'lKarena
mempertahankan jauh lebih
sulit daripada meraih. Mudah-
udahan ke depan opini WTP

,iini bisa tetap dipertahanlan,"
katanya. (ad209)
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Gianyar Raih WTP
Tiga Kali Berturut-turut
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-Anscaran 20 16. Berdasarkan
haJiI pcnrerilsaan. opini BPK
atas LKPD Tahun Anggaran
2016 Kabupaten Gianyar
adalah WTP.

"Dari tingkat provinsi
sampai dengan kabuPaten/
kota, laporan keuangan ta-
hun anggaran 2016 seluruh-
nya memperoleh opini tanPa
pengecualian." kata Yulindra
Tri Kusumo Nugroho.

Wakil Bupati GianYar
Made Mahayastra menga-
takan predikat WTP Yang
berhasil diraih Kabupaten
Cianvar meruDakan hasil
kerja keras semua pihak,
baik eksekutil dan legislatif
sbrta dukungan masyarakat
dalam mewujudkan tdta
kelola keuangan pemerintah
yang baik. Raihan WTP ini
diharapkan dapat memoti-
vasi semua pihak untuk lebih
meningkatkan pengelolaan
keuangan daerah dan lebih
meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

PEMERINTAH Kabu-
paten (Pemkab) GianYar
Lembali meraih oPini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
berdasratkan LaPoran Hasil
Pemeriksaan (LHP) Badar
Pemeriksa Keuangan (BPK)
atas Laporan Keuangan Daer-
ah (LKPD) Kabupaten Gian-
yar Tahun Anggaran 2016.
i,HI' diserahkan Kepala BPK
Per,wakilan Provinsi Bali
Yulindra Tri Kusumo Nu-
eroho kepada Wakil BuPati
Gianyar Made MahaYastra
dida mpingi Wakil Ketrra
DPRD KabuPaten GtanYar
I Made Togog, Jumat (2/6)

kemarin, di Auditorium Kan-
tor BPK Perwakilan Provinsr
tsali.

Penverahan LHP diber-
ika n liepada Para Ketua
DPRD dan BuPati-/!Vali Kota
se-Provinsi Bali, di mana
selurdhnya memPeroleh
WTP. Dengan raihan inr,
Kabupaten GianYar secara
berturut-turut mencLaPal
predikat WTP. SebelumnYa

meraih WTP kita tidak boleh
cepal berpuas diri. TetaPi
menladrkannya seDuan mo-
tiYasi untuk lebih mening-
katkan tata kelola keuangan
dan pemerintahan yang baik
ke depannya. sehingga Gian-
yar menjadi lebih baik lagi,"
terang Mahayastra.

Wakil Ketua DPRD Kabu-
paten Gianyar I Made Togog
mengaku bangga atas pen'
capaian yang diraih Pemkab
Gianyar tersebut. Namun
dirinya berharap denga n
predikat WTP tiga kali bertu-
rut-turut ini tidak membuat
jajaran Pemkab Gianyar
terlena. Apa yang diraih saat
ini harus menjadi motivasi
untuk membangun budaYa
pengelolaan keuangan yang
transparan dan akuntabel.

"Dengan raihan predikat
opini WTP, kinerja Pemkab
Gianyar dalam mewujudkan
tata kelola keuangan dan
tata pemerintahan dapat
terus ditingkatkan," kata

"Dengan berturut-turut Made Togog. (ad222)

ffi - w" ffiEiioit ci"nv"r Made Mahavactra
sac't menerima LHP BPK.
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Wawali Jaya Negara Terima Piagam WTP dan LHP TA 2016

Pemkot Pertahankan Predikat WTP Lima Kali Berturut-turut dari BPK-RI
HASIL pemerihsaan Laporan

Keuangan Pemkot Denpasar Ta-
hun Anggaran 2016 dari Badan
Perneriksa Keuangan (BPK) RI
Pervakilan Provimi BaIi dengan
predikat Walar Tanpa Pengecual-
ian (WIP). Perolehan rm menjadi
keberhasilan Pemkot Denpasar
mempertahan)ran opini WTP lima
kaL berturut-turut sejak tahun
2012. Penyerahan Piagam WTP
dan Laporan Hasil Pemelihsaan
(LHP) Tahun Arggaran 2016 di-
lakulan oleh Kepala BPK-RI Per-
wakilan Bah Yulinclra Tri Kwmo
Nugroho. diterima Wakil Wali
Kota IGN Jaya Negara bersama
Wakil Ketua DPRD Kota Den-
pasar Wayan N{ariyana Wandira
di Kantor BPK-RI Perwakilan
Bali. Jumat (2/6) kemarin.

Penyerahan LHP dilaksanakan
secara bersamaan ;'-ang menghad-
u'kan kepala daerah kabupater/
kota se-Provinsi Bali, yang di.
lanjutkan dengan pengumuman
opini BPK atas hasrl pemerilsaan
keuangan daerah oleh Kepala
BPK-RI Pervakilan Bali Yulindra
Tri Kusumo Nugroho. "Berdasar-
kan hasil pemerilsaan. opini BPK
atas Laporan Keuangan TA 2016

yang seluruhnya memperoleh pelaksanaanprogranpembangu-
WTP," ujar Kepala BPK-RI Per- nan di Kota Denpasar dapat ter-
wakilan BaiiYuludn TriKrrcumo wujud, sesrtai dengan peraturau
NugrohousaimenyerahkanLHP perundang-undangan.Keberhasi
kepada masing-masing kepala lan Kota Denpasar juga tidak
daerah dan pimpinan DPRD. terlepas dari kualitas sumber

Irebih lanjut dikatakan, LHP daya manusianya. Karenanya,
atas laporan Keuangan tersebut ke depan Pemhot Denpasar tidak
terdiri dui tiga bagran. Yakni, LHP henti-hentinya me minta bimt,-
atas laporan Keuangan Pemer- ingan kepada BPK-RI dan jaja-
intah Daerah TA 2016 yang me- rannya untuk terus melakukan
muatopinipemeriksaan,LHPatas pembinaan. sehingga keberhasi-
SistemPengendalianlntemdalam lan ini bisa terus dipertahankan
kerangka Pemeriksaan laporan dan ditingkatkan. Dikatakan,
Keuangan Pemerintah Daerah dengan keberhasilan meraih
danLHP atas Kepatulnn t€rhadap opini WTP ini dapat menjadikan
peraturan perundang-undangan semangat bagi aparatur di Pqm-
dalam kerangka pemeriksaan kotDenpasar,sehingganantinya
laporankeungm.Demiefektifirya dapat berrmbas pada pelayanan
hasil pemeriksaan BPK, sesuai publik semakin meningkat dan
ketentuan dalam Pasal 20 UU pada akhirnya akan mampu
Nomor l5Tahu2004 menghmtp- rneningkatkan kesejahteraan
kan seluh kabupaten/kota dapat masyarakat Kota Denpasar.
meninrlaklanjutirekomendreiBPK Sementara itu, WakilKetua
selambat-lambatnya enam puluh DPRDDenpasarWayanMariya-
hui setelah LHP diterima. m Wandira mengatakan. DPRD

Wakil Wali Kota IGN Jaya Kota Denpasar rebagai legisla-
Negara menyampaikan ucapan tor bersama Pemkot Denpasar
terima kasih kepada BPK'RI dengan prestasi WlP yang telah
beserta jajarannya yang selama diraih berturut-turut menun-
ini terus membimbing dan men- jukkan keseriusan pemerintah

PIAGAM \['TP - Walzil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negar<
bersana Wahil Ketua DPRD Rota Denpasar WaXan Mari
jrano Wandira menerima Piagant WTP d.ari Kepala BPK-R
Perwahilan BaIi Yulindra Tri Kusurno Nugroho di Kanto,
BPK-RI Penoahilan Bali, Jumot (2/6) henarin.

sebagai hadiah, namur ke depan bentuk keseriusan Pemkot Den
iebih dithgkatkan Iagr mengacu pasar dengan hasil WTP sebaga
pada aturan-atlrran yang ada. prestasi bagi Kota Denpasa

su1gl}""@c9_lobel_lg"arqga
pada aturan-atlrran yang ada. prestasi bagi Kota Denpasa
serta smai dengan plogram 491.ry C"E9].lqa1ke91ngqr
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Karangasem Pertahankan

PEMERINTAII Kabupaten Karangasem berhasil memoer-
tg.bankan Opini Wajar Talpa Peogecualian (WIp) atas LaDo;
flasrl Pemeri.ksaan (LHP) berdasarkan Laporau Keuinea[
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016- tni mien-
,adr caparan memba4gga}an Karangasem, mengulang pr€stasi
tanun-sebelumnp. l.tr€stasl ini sekaligue menegaskan, bahwa
peugelolaan keuangan Karangasem eemskin b;ik.

PiaSan Opini WIP itu diserahkan Badan pemerikea Keuaa-
g.a+ (BPIO RI Perwakjlaa hovinsi Bali kepada penerintah
:99yqate! Karangaaem. yang diterima Bupati XarangaseE
IGA Mas Suma*i J,,-at tzol pasi temana iU u"t" t""tii 

"rt"Kantor BPK Perwa-kilan p-"irui SaIi. Sup"a M^" S;-"t ,
ujai menerima penghargaan mengatakan opini Wtf eenkab
Karaflgaseu im melrpakaa kali kedua yang diperoleh di masa
[epemrmpuranrya. Dra meDga-ku sangat seDans dan banssa.
-. 

*fentu id patut disj'llkurt Sebuah kebanggaan bagi daiml
+a?lg9999.ka,Iena mampu mempertahankan penghargaan
dari BPK RI ini"' ujar Bupati Mas Sumam.
, ttleski..de-ll:ien. Bupati Mas Sumatri juga menegaskan

o€Dgan dperctehnya penghargaan ini wajib bagr Kabupaten
narar€asem untu-k terua mempertaha.Dkarux],?. garanJ|a, tentu
qerus-.Ee+qrus merulgkatkan kinerja penggunaan keuangan
ga9ran seburgga mampu terus mempert€Jrallannya. .Dengan
bekeyja. tetap berpegang t€€uh pada p€ratuan peuyil"oggariuo
-tata kelola pemenDta-b yaDg bersih. transparatr. a-kuntabel dan
berDartabat. nisca}? pengharyaan ini bisa kami pertalankan
@rus, ucapnya.

_ Dia me)anjutkan" opini itu dipemleh atas komitmen dan
kena ker_a8- jajaran PeDerintal Kabupaten Karaagaeem dalam
mengambil langkah-larykab serta upaya konloet perbaika_n
dalam_ menitgkatkan kualit€€ kerja, terkait penl,.usuDan daD
pgtrgglolaa! kcuangan daerah. Pada kesempatan itq Bupati
Mas Suqahi berterima kasih kepa.da semua bpO, farcna it "jerih payahnya maka l,apran keuangan Pe-lmb iGrangasem
im tetap dapat memperta.hankan pr€stasi peringkat -WTp-
nya.

Uangan sampai kita terlena dengan prestasi ini. IIi tanesurle
ab kita bersama sebagai tim keria Pemkah Ka*'-*-;;",;lawab kita bersama-sebagai rin ken;Pe;rkab Kr"algas;;fili

bekerja lebih keras lagi" karena memper{ahankan *Fual pr"stasi
lebih sulit daripada memperolehnya," tegasnya. (ad2l4j
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