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Bangli Raih Predikat 0pini WTP
untuk Pertama Kali

USAHA jajaran Pemkab Bangli
di bawah kepemimpinan Bupati
I Made Gianyar dan Wabub Sang .
Nyoman Sedana Arta membuahkan
hasil yang membbnggakan. Jumat
(2/ 6), berdasarkan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) atas Laporan
Keuangan Pemerintah (LKP),
Kabupaten Bangli meraih predikat
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).

Pemeriksaan LKP yang dilakukan
oleh BPK meliputi tiga bagian,
yaitu LHP atas laporan keuangan
pemerintah daerah tahun anggaran
2016, LHP atas sistem Pengendalian
intern dalam kerangka pemeriksaan
laporan keuangan pemerintah daerah
tahun anggaran 2016, dan LHP
atas kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dalam kerangka
pemeriksaan laporan keuangan
pemerintah daerah tahun anggaran
2016.

Bertempat di ruang rapat Bagian
Umum Sekda Bangli, Bupati Bangli,
I Made Gianyar, mengaku bangga
serta mengapresiasi atas prestasi
yang dapat diraih ini. Kata dia,
ini merupakan pertama kalinya
Kabupaten Bangli meraih predikat
WTP,

"Terimakasih saya ucapkan kepada
para pegawai, yangsudah bekerja
siang dan malam sebagai bentuk rasa
jengah kita bersama, sehingga untuk
pertama kalinya kita bisa meraih
predikat WTP," ucap Gianyar sepulang
menghadiri acara penyerahan Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) di ruang
Auditorium Kantor BPK Perwakilan
Prbvinsi Bali.

Meski baru pertama kali, Gianyar
menuturkan, peraihan prestasi WTP
ini adalah murni karena kerja keras
para pegawai dan keteguhan pihaknya
untuk tidak melakukan cata-cata
instan. Selain itu, menyikaFi banyaknya
prestasi WTP yang diperoleh pasca
tertangkApnya oknum 9PK Rl oleh

BUPATI Bangli, Made Gianyar didampingi Wabub Sang Nyoman Sedana Arta,
Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata dan Sekda lB Gede Giri Putra, saat
acara press convenerence di Ruang rapat Setda Bangli, Jumat (2/6).

KPK, Gianyar menegaskan bahwa
hal tersebut tidak akan membuat
pencapaian Pemkab Bangli mendapat
image buruk di masyarakat.

"Kita mendapat WTP karena kerja
keras. Jangan merasa kecil hati,
karena adanya oknum BPK yang
tertangkap. Sebab, dalam satu
ketempat pastilah ada orang jahat,
namun banyak juga orang yang
baik. Tertangkapnya mereka adalah
salah satu cara oemerintah untuk
menciptakan pemerintahan yang
bersih," tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bangli,
Ngakan Kutha Parwata mengharapkan
dengan predikat WTP yang diperoleh
saat ini tidak membuat jemawa.
Menurut dia, memoertahankan akan
lebih sulit daripada mendapatkan.
"Predikat yang diproleh sekarang
menjadi awal agar kinerja kita menjadi
lebih baik lagi. Selain itu, kekurangan-
kekuringan yang masih ada, kami
harapkan segera diperbaiki," ungkap
Kutha Parwata

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK,
dinyatakan seluruh Kabupaten/Kota di

J;

Bali memperoleh WTP. Meski demikian,
tanpa mengurangi upaya yangtelah
dicapai Pemda tersebut. BPK Rl secara
umum masih menemukan adanya
kelemahan System Pengendalian
lnternal (SPl) dalam penyusunan
laporan keuangan dan ketidakpatuhan
terhadap perundang-undangan yang
berlaku. Untuk SPI salah satunya
menyangkut, penatausahaan aset yang
belum tertib, serta masih terdapat
pengelolaan pendapatan daerah yang
belum memadai.

Untuk temuan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan perundang-
undangan, diantaranya terdapat
kelebihan pembayaran pajak gaji dan
tunjangan PNS. Selain itu terdapat
pengelolaan belanja yang tidak
sesuai ketentuan berupa pengelolaan
dan perta nggun$awaban belanja
hibah dan belanja transfer bantuan
keuangan tidak sesuai ketentuan. Oleh
karena itu, diharapkan seluruh daerah
segera menindaklanjuti rekomendasi
BPK tersebut selambat-lambatnya 60
hari setelah laporan hasil pemeriksaan
diterima. (advlmer)
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Tiga Kali Berturut - Turut, Gianyar
Raih Predikat Opini WTp

PEMERINTAII Kabupaten
Gianyar kembali meraih
opini Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dengan
predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) dari
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), untuk Laporan
Keuangan Daerah (LKPD)
Kabupaten Gianyar Tahun
Anggaran 2016. LHP
diserahkan oleh Kepala BPK
Perwakilan Provinsi Bali,
Yulindra Tri Kusumo Nugroho
diterima Wakil Buoati
Gianyar, Made Mahayastra
didampingi Wakil Ketua
DPRD Kabupaten Gianyar,
I Made Togog, Jumal, (2/6)
di auditorium Kantor BPK
Perwakilan Provinsi Bali.

Penyerahan LHP diberikan
kepada para Ketua DPRD
dan Bupati,/Walikota se
- Provinsi Bali, dimana
seluruhnya memperoleh
WTP. Dengan raihan ini,
Kabupaten Gianyar secara
berturut - turut mendaoat
predikat WTP dimana pada
LKPD Tahun Angaran 2Ot4
dan 2015juga mendapat
WTP dari BPK.

Yulindra Tri Kusumo
Nugroho menyampaikan,
LHP atas Laporan Keuangan
tersebut terdiri dari tiga
bagian yang tidak dapat
dipisahkan. Antara lain, LHP
atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2076yang
memuat Opini Pemeriksaan,
LHP atas Sistem
Pengendalian Intern dalam
Kerangka Pemeriksaan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2016, dan LHP
atas Kepatuhan terhadap
peraturan perundang *
undangan dalam Kerangka

Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun 2016.
Berdasarkan hasil
pemeriksaan, opini BPK atas
Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2016.Kabupaten
Gianyar adalah Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).

"Dari tingkat Provinsi
sampai dengan Kabupaten/
Kota, Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2016,
seluruhnya memperoleh
Opini Tanpa Pengecualian,"
kata Yulindra Tri Kusumo
Nugroho.

Wakil Bupati Gianyar,
Made Mahayastra
mengatakan, bahwa prdikat
Opini WTP yang berhasil
diraih Kabupaten Gianyar,
merupakan hasil kerja
keras semua pihak baik
eksekutif dan legislatif
serta dukungan masyarakat
dalam mewujudkan tata
kelola keuangan pemerintah
yang baik. Dengan raihan
WTP ini, diharapkan dapat
memotivasi semua oihak
untuk lebih meningkatkan
pengelolaan keuangan
daerah dan lebih

kepada masyarakat.
"Dengan berturut -

turut meraih WTP kita
tidak boleh cepat berpuas
diri. Tetapi menjadikannya
sebuah motivasi untuk lebih
meningkatkan tata kelola
keuangan dan pemerintahan
yang baik ke depannya.
Sehingga Gianyar menjadi
lebih baik lagi," terang
Mahayastra.

Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Gianyar, I Made
Togog, mengaku bangga
atas pencapaian yang
di raih Pemkab Gianyar.
Namun, dirinya berharap
dengan predikat opini WTP
tiga kali berturut - turut
ini membuat jajaran di
lingkungan Pemkab Gianyar
terlena. Tetapi dengan apa
yang diraih saat ini menjadi
motivasi untuk membangun
budaya pengelolaan
keuangan yang transaparan
dan akuntabel.

"Dengan raihan predikat
opini WTP, kinerja Pemkab
Gianyar dalam mewujudkan
tata kelola keuangan dan
tata pemerintahan dapat
terus ditingkatkan," kata
Made Togog. (adv)nle! ngkatKa n pelaya na n
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pengawasan kePaoa I
iah daerah," ielasnYa'

kepada Pemerin-

"s DARI HAIAMAN 8

wenangan dan Peraturan. lni
berimbas Pada beberaPa aset

yang dahulu aset Pusat di-
Lembalikan ke daerah, Pega-

wai daerah diambil ke Pusat'
"simpang siur ini maka admi-

nishisi b-elum Pas' TetaPi kan

ensgak ada kerugian negara

itu]inudah-mudahan 60 hari

ke depan kami selesaikan re-

komendasi BPK ini," ielasnYa'

Ketua DPRD Bangli, Ngakan

Kutha Parwata sebagai Perwaki-
lan DPRD kabuPaten/kota me

neatatan, semua kabuPaten/

k8ta seBall sudah mendaPatkan

opini WTP, ini sebhgai Pelecut

oeneelolaan P€rnerintah, walau-

f*"pif,umiu selaku legislatif
'ut 

u"-teaP mmgawasi ialannYa
pemerinbhan.
'-S"b.l t*ttYu untuk LFIP BPK

--; 
i'"*i Profesional, kemudi-

an mekanismenYa kami me-

ialul pemeriksaan secara teliti

dan aiuntabel," uiamYa'

Mewakili buPati/walikota
se-Bali, dalam sambutannya

Bupati Jembrana, I Putu Artha

f.it"tii.. kasih kePada BPK

liut-tuPotun hasil-Pemerik-

r"* O-hPl BPK RI atas LKPJ

ZOtO fung U"rdasarkan Pada
pengenda"lian intemal' Kemu-

hiui iueu kePatuhan Perun-

a*gjufra*gu" dan Pemerik-

saan,keuangan'
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Kepak BP K P ersilakan,,,

enggak percaYa tanya auditor

da" pemau," uiar Nugroho di-

konfirmasi Tribun Bali selePas'

oettemuan di kantor BPK RI

i'erwakilan Bali, Jumat (2/6)'

Pemberian o'iini WtR ini

didasarkan Pada beberaPa

hal yakni kecukuPan Peng-
,tngkup*, kesesuaian dengan

stindir, kePatuhan Perun-
dang-undangan dan efektifi-

tas S"istem Pengendalian Inter-

nal (SPI). Dari masing-masing

komPonen dilakukan uji seca-

ra keseluruhan sehingga BPK

RI lavak memberikan laPoran

keu#ean WTP untuk selumh

kabupiten/kot1di?1t -,,

"Saat ini kami bersama-

sama mendaPatkan oPini ke-

uangan. Kami bersama-sama

men"in gkatkan a ku ntabi litas

keuanian daerah' Mewakili
pemeti.ttuh kabuPaten/ kota,
'rerima kasih kePada BPK te-

lah memberikan koreksi dan

Selepas Pertemuan, BuPati

Artha keti-ka disinggung ter-

kait aPakah ada buPatr/wali
kota vaure iual beli oPini WTP'

iu meneiiu tidak ada Yang

iual belioPini WTP. dari Peme-
'ritttan fuUuPuten / kota di Bali'

"Savh rasa kami enggak se-

perti ifu, kami di Pemda eng-

lut uau sePerti itu, kalau di

Buri yur.io .i'' gg*'d^'i1 b-"]l;

vang sudah digariskan aturan'

Luttii enegak berani melang-

sar," lelai Politisi PDIP'
"-tiiiutu[utnYa khusus di

Iembrana memang beberaPa

masih mendaPatkan temuan

*n t airi"auklaniuti kembali

*p"tti masalah aset' Aset ini

L.!.tupu masalah adminis-

l.tit"h, karena Peralihan ke-

K;d;.*p"f iain saYi enggak

+"hrr Karri eneeak berani aPatahu. Kami enggak aPa laporan P.tiuttgg*g iawaban

ll*g* daerih tahun20P
i.uiuu" J.ruPan Pemerintah
t "h,',naten/Ilota 

dan PemProvUUrlput"n / tota dan PemProv
;,- :,'-- -omneroleh WTP.il.iii'"g *"IP:'ol"\
5.J*gfun Pemt<au Bangli

mempEroletr onini w319, |1
ne;'P.ng".ua'lian (WDP)' Te-

t;i untuk laPoran keuangantuii *t'i laPoran tlllgil
aui* ZOfO semua mendaPat-

kanopiniWTP. (agw)
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Wawali Jaya Negara Terima piagam
WTP dan LHP TA 2016

I Femkpt Fertmtuan6qan FredFkat wrp Lima Kali
Herturut-turnct bari BFK ffit

HASIL pemeriksaan Laporan Keuangan pemkot
DenpasarTahun Anggaran 2016 dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BpK) Rt perwakilan
Provinsi Bali dengan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTp). perolehan jni meniadi
keberhasilan Pemkot Denpasar rerpurtahankan
opini WTP lima kali berturut_turut sejak.tahun
2012. Penyerahan piagam WTp dan Laporan
Hasil Pemeriksanaan (LHp) Tahun Anggaran
2016 dilakukan pada Jumat (2/6) oleh Keoata
BPK Rl Perwakilan Bali yulindra Tri Kusumo
Nugroho diterima Wakil Walikota I GN Java
Negara bersama Wakit Ketua DpRD Koti
Denpasar Wayan Mariyana Wandira di kantor BpK
Rl Perwakilan Bali.

Penyerahan LHp dilaksanakan secara
Dersamaan yang menghadirkan Kepala Daerah
Kabupaten/Kota Se-provinsi Bal i yang dilanjutka n
oengan pengumuman opini BpK atas hasil
pemenksanaan keuangan daerah oleh Kepala
BPK Rl Perwakilan Bali yulindra Tri Kusumo
Nugroho. "Berdasarkan hasil pemeriksanaan.
opini BPK atas Laporan Keuangan TA 2016
pada sembilan kabupaten/kota yang seluruhnya
memperoteh WTB" ujar Kepala BpK Rl
Perwakilan Bali yulindra Tri Kusumo Nugroho
usar menyerahkan LHp kepada masing_masing
kepata daerah dan pimpinan DpRD. Lebih
lanjut dikatakan LHp atas Laporan Keuangan
tersebut terdiri dari tiga bagian. yakni LHp atas
Laporan Keuangan pemerintah Daerah TA. 2016
yang memuat opini pemeriksaan, LHp atas
Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka
Pemeriksaan Laporan Keuangan pemerinlah
Daerah dan LHp atas Kepatuhan terhadaD
peraturan perundang-undangan dalam kerangka
pemeriksaan Ia poran keuangan. Dem i efektif nya
hasil pemeriksanaa BpK, sesuai ketentuan dalam
pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004 mengharapkan
seluruh kabupaten/kota dapat menindaklaniuti
rekomendasi BpK selambatJambatnya enam
puluh hari setelah LHp diterima.

Wakil Walikota IGN Jaya Negara
menyampaikan ucapan terimakasih kepada
BPK Rl beserta j ajarannya yang selama ini terus
membimbing dan mengarahkan. Sehingga
pengelolaan keuangan, barang dan jasa serta
pelaksanaan program pembangunan di Kota

Tri Kusumo Nugroho, Jumat (2/6) di kantor
BPK Rl Perwakilan Bali.

Denpasar dapat terwujud sesuai dengan
peraturan perundang_undangan. Keberhasilan
Kota Denpasarjuga tidak terlepas dari kwalitas
sumber daya manusianya. Karenanya kedepan
Pemkot Denpasar tidak henti-hentinya memohon
bimbingan kepada BpK Rl dan jajarinnya
untuk.terus melakukan pembinaan, sehingga
keberhasilad ini bisa terus Oipertanankan dln
ditingkatka'n. Dikatakan dengan kebehasilan
meraih opini WTp ini dapat menjadikan semangat
bagi aparatur di pemkot Denpasar sehingga
nantinya dapat berimbas pada pelayanan publik
semakin meningkat dan pada akhirnya akan
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kota Denoasar.

Sementara Wakil Ketua DpRD, Wavan
Mariyana Wandira mengatakan DpR6 xota
Denpasar sebagai legislator bersama pemkot
Denpasar dengan prestasi WTp yang telah diraih
berturt-turut menunjukan keserrusan pemerintah
dalam pengelolaan keuangan. Sehingga WTp
tidak semerta-merta sebagai traOidn, namun
kedepan lebih ditingkatkan lagi mengacu pada
aturan-aturan yang ada, serta sesuai dengan
prograiT kerja pemkot Denpasar. ,,lni bentuk
Keseriusan Pemkot Denpasar dengan hasil WTp
sebagai prestasi bagi Kota Denpasar dalam
pengelolaAn keuangan daerah,, ujarnya. (adv)
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WAKII Walikota I GN Jaya Negara bersama


