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Setelah Buleleng Raih WTP Tiga'Kali Beruntun

Bupati Harap Ada Kenaikan Reward
SINGAMJA, NusaBali

Pemkab Buleleng untuk
ketiga kalinya secara berun-
tun meraih opini tertinggi
Wajar Tanpa Pengecualian
[WTP) dari BPK atas dalam
pengelolaan keuangan dae-
rah. Opini WTP tersebut
masing-masing atas audit
Laporgil Keuangan Pemer-
intah Daerah (LKPD) tahun
anggaran 2074, 2015, dan
2016. Pasca raih WTP ketiga,
Bupati Buleleng Putu Agus
Suiadnyana berharap ada
kenaikan dana intensifikasi
daerah atau dana Rakca se-
bagai reward, seperti tahun

Bersonhung ke ltol-l5 Kolun 5

lalu.
Opini WTP untuk Pemkab

Buleleng diserahkan oleh Ke-
pala BPK RI Perwakilan Bali,
Yulindra Tri Kusumo Nugroho,
kepada Bupati Agus Suradnyana
didampingi Ketua DPRD Bule-
leng Gede Supriatna di Audito-
rium l(antor BPK RI Perwakilan
Provinsi Bali di Denpasar, fumat
(2/6) pag. Penyerahan tersebut
dilakukan bersamaan dengan
predikat WTP untuk Pemkab
Badung Pemkab Tabanan, Pemk-
ab Jembrana, Pemkab Bangli,
Pemkab Klungkung Pemkab IG-
rangasem, dan Pemkot Denpasar.

Bupati Agus Suradnyana me-
nyebutkan, secara kualitas, opini
WTP yang diraih Pemkab Bule-
leng kali ini lebih baik dibanding
tahun lalu. Pasalnya, Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
LKPD tahun anggaran 2016 oleh
BPK kali ini tidak berisi kesala-
han adminisrasi. Yang ada hanya
berisi catatan tentang perbaikan
administrasi. "Secara kualitas,
tahun ini lebih baik Hanya ada
delapan catatan perbaikan, bu-
kan kesalaldn," tandas Bupati
Agus Suradnyana di Singaraja,
Minggu (al6).

Agus Suradnyana berharap
dengan torehan hasil WTP ter-
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Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (kiri) terima LHP berisi WTP dari
Ketua BKP Ferwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo, di Denpasar; Jumat (?6).

maksimal. "Saya berterimakasih
kepada rekan-rekan aparatur di
Pemkab Buleleng karena sudah
bekerja dengan baik. Mudah-
mudahan dengan opini WTP ini,
hta bisa kembali mendapat dana
intensifikasi daerah dari pemerin-
tah pusaL" papar Bupati Buleleng
yang mantan Ketua Komisi III
DPRD Bali (membidangi pemban-
gunan, infrastukhra lingkungn)
tiga kali periode ini.

Untuk diketahui, berkat pen-
gelolaan keuangan yang taat
prosedur dan aturan, Pemkab
Buleleng setahun lalu meraih An-
ugerah Dana Raksa dari Kemen -
terian Keuangan (Kemenkeu)
sebesar Rp 55 miliar. Anugerah
Dana Raksa tersebut diserah-
kan langsung oleh Presiden
fokowi kepada Bupati Buleleng
yang dijabat Plt I Made Gunaja
di Istarn NegaraJakarta, T Desem-
ber2016.

Anugerah Dana Raksa dib-
eraikan karena Buleleng dinilai
profesional dalam mengelola
keuangan daerah dengan baik.
Anugerah Dana Raksa ini juga
merupakan penghargaan ter-
tinggi tingkat nasional. Karena
penghargaan ini diberikan ke-
pada 38 kabupaten/kota dan
provinsi se{ndonesi4 termasuk
di dalamnya Pemkab Buleleng
dan Pemkab Jembrana. @ k19
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Bupati Harap Ada Kenaikan Reward
I baik kali ini, pemerintah pusat

akan memberikan reward beru-
pa dana intensifikast daerah
kepada Buleleng yang lebih
besar dibanding setahun lalu.
Kendati tidak serta merta acuan-
nya opini WTP, namun secara
perencanaan, ketepatan waktu
penyerahan APBD, pertanggu-
ngjawaban, dan kinerja aparatur
sudah sesuai dengan ketentunn
dan sangatmendukung.

Setahun lalu, Pemkab Buleleng
menerima dana intensifikasi
daerah sebesar Rp 55 miliar dari
pusat setelah menduduki per-
ingkat 10 besar se-lndonesia
dalam pengelolan keuangan ter-
baik "Saya berharap kita bisa
mendapatkan pengharg:nn' dana
raksitgtau dana intensifikasi de-
aerah Lji," kaa Agus Suradnyana

"Kalag bisa lima besar, kita
bisa dapat Rp 65 miliar. Tentu
dana ini nanti bisa menambah
kemampuan fiscal daerah, untuk
mempercepat pembangunan di
Buleleng" lanjut politisi asal Desa
Banyuatis, Kecamatan Banjar,
Buleleng yang juga Ketua DFC
PDIP Buleleng 20 15 -2A20 in

Menurut Agus Suradnyan4
capaian hasil opini WTP dalam
pengelolaan keuangan tidak bisa
lepas dari hasil kerja keras ber-
sama aparatur sipil negara (ASN).
Mereka telah bekerja denqan
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Bupati Giri Prasta Serahkan

HibahRp3MPembangunan

Pura di Desa Adat Ambengan
MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman
Giri Prasta menyerahkan dana
hibah sebesar Rp 3 miliar kepdda
panitia pembangunan Pura Desb
lan Puseh, Desa Adat Amben-
oan. Desa Avunan, Kecama-
[an Abiansemal, Sabtu (3/6),
di Pura Dalem lan Pura Desa
Puseh, Desa Adat Ambengan.
Penverahan hibah ini disaksikan
masVarakat sebagai bukti dana
hibah Pemkab Badung sudah
cair. Bupati secara simbolis juga
menyerahkan punia sebesar Rp
50 juta untuk upakara/aci pioda-
lan di Pura Desa lan Puseh, yang
telah dilaksanakan sebulan lalu..

Acara tersebut dihadiri ang-
oota DPRD lB Sunartha bersama
i Nyoman Satria dan I Made
Ponda Wirawan, Kabag Humas
Putu Nqurah Thomas Yuniarta,
dari Diias Kebudayaan, Sek-
cam Abiansemal beserta Tripika
Kecamatan, Perbekel Ayunan I

Made Sugatra, Kepala BPD Bali
Cabang Mangupura.

Bendesa Adat Ambengan I

Made Ladra, atas nama krama
Desa Adat Ambengan menyam-
paikan terima kasih atas bantuan
hibah yang diberikan BuPati dan
Pemkab serta DPRD Badung
untuk pembangunan Pura Desa
lan Puseh Desa Adat Ambengan.
Ditambahkan, dana Rp 3 miliar ini
untuk pembangunan Pura Desa
lan Puseh. Pembangunan Pura
direncanakan selesai per 31 De'
sember 2017. Krama Desa Adat
Ambengan yang berjumlah 58
ayahan arep, dan 156 KK nanti
pada 2O September juga akan
melaksanakan upacara nYekah
massal untuk pertama kalinya.
Untuk itu dia mohon bantuan dari
Pemkab Badung.

Bupati Giri Prasta berkomit-
men membantu pembangunan
di desa adat termasuk kegiatan

lainnya. Diharapkan di pura
khayangan tiga, krama sudah
melaksanakan tri mandala, ada
utama mandala, madya mandala
dan niqta.mandala yang dileng-
kapi dapur dan toilet.

Bupati akan mengambil ke-
bijakan mulai tahun 2018, pe-
mangku kahyangan tiga akan
diberi gaji. Uhtuk meringankan
beban masyarakat desa adat,
pemkab juga lsudah mengambil
kebijakan nFmberikan dana
punia untuk upakara/aci setiap
piodalan di Pura Kahyangan
Tiga DesaAdat, termasukdi pura
Paibon. Khusus di Desa Adat
Ambengan, tidak hanya sebatas
ini memberikan bantuan, namun
Bupati siap akan mendukung se-
gala pembangunan di DesaAdat
Ambengan termasuk rencana
nvekah masal.' Mengenai penyerahan hibah
ini, Bupati mengatakan, hibah
sudah melalui mekanisme dan
sesuai dengan aturan yang
berlaku. Dana hibah sebelumn-
ya sudah mgsuk ke rekening
masyarakat ponerima. Dan PenY-
erahan dana iRi merupakan peny-
erahan secara simbolis sebagai
bukti kepada masyarakat telah
mendapat bantuan, selanjutnya
dalam pelaksanaannya nanti
masyarakat juga diharapkan
dapat mengontrol penggunaan
dana tersebut.

'Pencairan dana hibah ini
sudah berproses mulai dari KUA
dan PPAS, rancangan APBD,
ke$epakatan dengan DPRD,
melakukan verifikasi, Penan-
datanqanan NPHD dan panitia
sudatimenerima dhna di'reken-
inq di BPD. Dan secara simbolis
paiitia menarik uang. ini untuk
bukti kepada masy4rakat bahwa
dana ini sudah cair. Ndnti Pani-
tia menarik seguai. perirntukAn
pembangunan,' tegasnya. @ asa

BUPATI Nyoman Giri Prasta menyerahkan hibah Rp 3 miliar

oemOanqurian pura kepada krama Desa Adat Ambengan' Sabtu

is76i"dl p'trra Daiem lan Pura Desa Puseh, Desa Adat Ambengan'

Kecamatan Abiansemal.
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Kecamatan Abiansemal.
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Bupati Giri Prasta Serahkan

HibahRp3MPembangunan

Pura di Desa Adat Ambengan
MANGUPURA, NusaBali

^. .Blpati Badung I.Nyoman
Urfl Prasta menyerahkan dana
hibah sebesar Rp 3 miliar kepada
panitia pembanEjunan Pura besa
lan Puseh, Desa Adat Amben-
gan, Desa Ayunan, Kecama-
tan Abiansemal, Sabtu (3/6),
di Pura Dalem lan Pura Desa
Puseh, Desa Adat Ambengan.
Penyerahan hibah ini disaksikan
masyarakat sebagai bukti dana
hibah Pemkab Badung sudah
cair. Bupati secara simbolis juga
menyerahkan punia sebesar Rp
50 juta untuk upakara/aci pioda-
lan di Pura Desa lan Puseh, yang
telah dilaksanakan sebulan lalu.

Acara tersebut dihadiri ang-
gota DPRD lB Sunartha bersama
I Nyoman Satria dan I Made
Ponda Wirawan. Kabaq Humas
Putu Ngurah Thomas Yuniarta,
dari Dinas Kebudayaan, Sek-
cam Abiansemal beserta Tripika
Kecamatan, Perbekel Ayunhn I

Made Sugatra, Kepala BPD Bali
Cabang Mangupura.

Bendesa Adat Ambengan I

Made Ladra, atas nama krama
Desa Adat Ambengan menyam-
oaikan terima kasih atas bantuan
hibah yang diberikan Bupati dan
Pemkab serta DPRD Badung
untuk pembangunan Pura Desa
lan Puseh DesaAdatAmbengan.
Ditambahkan, dana Rp 3 miliar ini
untuk pembangunan Pura Desa
lan Puseh. Pembangunan pura
direncanakan selesai oer 31 De-
sember 2017. Krama Desa Adat
Ambengan yang berjumlah 58
ayahan arep, dan 156 KK nanti
pada 2O September juga akan
melaksanakan upacara nyekah
massal untuk Dertama kalinva.
Untuk itu dia m6hon bantuan <iari
Pemkab Badung.

Bupati Giri Prasta berkomit-
men membantu pembangunan
di desa adat termasuk keg!1tan

lainnya. Diharapkan di pura
khayangan tiga, krama sudah
melaksanakan tri mandala, ada
utama mandala, madva mandala
dan nista mandala ybng dileng-
kapi dapur dan toilet.

Bupati akan menqambil ke-
bijakan mulai tahun2018. pe-
mangku kahyangan tiga akan
diberi gaji. Untuk meringankan
beban masyarakat desa adat,
pemkab juga sudah mengambil
kebijakan memberikan dana
punia untuk upakaraiaci setiap
piodalan di Pura Kahyangan
Tiga DesaAdat, termasuk di p-ura
Paibon. Khusus di Desa Adat
Ambengan, tidak hanya sebatas
ini memberikan bantuan, namun
Bupati siap akan mendukung se-
gala pembangunan di DesaAdat
Ambengan termasuk rencana
nvekah masal.- 

Mengenai penyerahan hibah
ini, Bupati mengatakan, hibah
sudah melalui mekanisme dan
sesuai dengan aturan yang
berlaku. Dana hibah sebelumn-
ya sudah masuk ke rekening
masyarakat penerima. Dan peny-
erahan dana ini merupakan peny-
erahan secara simbolis sebaoai
bukti kepada masyarakat teiah
mendapat bantuan, selanjutnya
dalam pelaksanaannya nanti
masyarakat juga diharapkan
dapat mengontrol penggunaan
dana tersebut.

"Pencairan dana hibah ini
sudah berproses mulai dari KUA
dan PPAS, rancangan APBD,
kesepakatan dengan DPRD,
melakukan verifikasi, penan-
datanganan NPHD dan panitia
sudah menerima dana di reken-
ing di BPD. Dan secara simbolis
panitia menarik uang ini untuk
bukti kepada masy4rakat bahwa
dana ini sudah cair. Nanti pani-
tia menarik sesuai peruntukan
pembangunan," teglsnya. @ ara

BUPATI Nvoman Giri Prasta menyerahkan hibah Rp 3 miliar
pembangunan pura kepada krama Desa Adat Ambengan, Sabtu

iSlO),Oi prt" Dalem lan Pura Desa Puseh, Desa Adat Ambengan,

"{

L-
I nn t

r-'lr
\



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan I)rovinsi Bali

PEMERINTAH Kabupaten Karan- BPK Perwakilan provinsi Bali di
gasem. berhasil mempertahankan Denpasar, Jumat (2/6) pagi.
opini Wajar Tanpa Perkecualian Bupati MasSuri,ratiusa-i mener-
(WTP) atas Laporan Hasil Pemer- ima penqharoaan. menoatakan.
iksaan (LHP) berdasarkan Laporan opini'WT-P P6mkab Karinsaseni
Keuangan Pemerintah Daerah ini merupakan kali kedua yino di-
(LK|D) Tahun Anggaran 2016. peroleh di masa kepemimpinan-nya.
, Plag?m opini WTP itlr diserah- "lni patut disyukuri.' Sebu-ah
kan Badan Pemeriksa Keuangan kebanggaan bagi daerah Karan-
(BPK) Rl Penvakilan Provinsi_Bali, gasem-karena mampu memper-
diterima Bupati Karangasem lGusti lahankan penghargabn dari BPK
Ayu Mas Sumatri di aula Kantor Rl ini,'ujamya.

. Bupati Mas Sumatri menegas-
Kan dengan diperolehnya peng-
hargaan ini, wajib bagi Kabupaten
Karangasem untuk terus memper-
tahankannya.

"Dengan bekerja tetap ber-
pegang teguh pada peraturan pe-
nyelenggaraan tata kelola pemer-
intah yang bersih, transparan,
akuntabel, dan bermartabat, nis-
caya penghargaan ini bisa kami
pertahankan terus," tandasnya.

Bupati Mas Sumatri menam-
bahkan, opini itu diperoleh atas
komitmen dan kerja keras jaja-
ran Pemkab Karangasem d6l6m
mengambil langkah-langkah sena
upaya konkrit perbaikan dalam
meningkatkan kualitas kerja, ter-
kait penyusunan dan pengelolaan
keuangan daerah.

Bupati Mas Sumatri berterimak-
asih kepada semua OPD, karena
atas jerih payahnya maka laporan
keuangan Pemkab Karangasem
tetap raih opini WTP.

"Jangan sampai kita terlena
dengan prestasi ini. Ini tanggung
jawab kita bersama sebagaitim kerja
Pemkab Karangasem uriiuk bekefa
lebih keras lagi, karena mempertah-
ankan sebuah prestasi lebih sulitdari
pada-memperolehnya," tegasnya. @

Karangasem Pertahankan Opini WTp

o tST

BUPATI Karangasem IGA Mas Sumatri (kiri) menerima piagam opini
WTP dari BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat (2/6).
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Karangasem Pertahankan Opini WTP

BUPATI Karangasem IGA Mas Sumatri (kiri) menerima piagam opini
WTP dari BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali, di Denpasar, Jumat (?6)' '

Bupati Mas Sumatri menegas-
kan dengan diperolehnya peng-
hargaan ini, wajib bagi Kabupaten
Karangasem untuk terus memper-
tahankannva.

"Dengdn bekerja tetaP ber-
pegang teguh pada peraturan Pe-
nyelenggaraan tata kelola pemer-
intah yang bersih, transparan,
akuntabel. dan bermartabat, nis-
caya penghargaan ini bisa kami
pertahankan terus," tandasnYa.

Bupati Mas Sumatri menam-
bahkan, opini itu diperoleh atas
komitmen dan kerja keras jaja-
ran Pemkab Karangasem dalam
mengambil langkah-langkah serta
upaya konkrit perbaikan dalam
meningkatkan kualitas kerja, ter-
kait pehyusunan dan Pengelolaan
keuanqan daerah.

Budati Mas Sumatri berterimak-PEMERINTAH Kabupaten Karan-
qasem berhasil mempertahankan
6pini Wajar Tanpa Perkecualian
(WTP) atas Laporan Hasil Pemer-
iksaan (LHP) berdasarkan Laporan
Keuanoan Pemerintah Daerah
(LKPDiTahun Anggaran 2016.' 

Piaoam ooini WTP itu diserah'
kan Bidan Pemeriksa Keuangan
(BPK) Rl Perwakilan Provinsi Bali,
diterima Bupati Karangasem lGusti
Ayu Mas Sumatri di aula Kantor

BPK Perwakilan Provinsi Bali di
Denpasar, Jumat (2/6) Pagi.

Bupati Mas Sumafi usai mener-
ima penghargaan, mengatakan,
opini WTP Pemkab Karangasem
irii merupakan kali kedua yang di-
peroleh di masa kepemimPinannYa.' "lni patut disyukuri. Sebuah
kebanggaan bagi daerah Karan-
oasem karena mampu memPer-
iahankan penghargaan dari BPK
Rl ini," ujarnya.

asih kepada semua OPD, karena
atas jerih payahnyg maka laporanatas jerih payahnya maka laporan
keuangan Pemkab Karangasemkeuahgan P'emklo Karangasem
tetao r?iltooinllTL r,,. rorraheI 1 s-ql 
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i,!'l?^ i"-'l:.iidengan'prestasi ini. Ini talgguls
lgwap kjQ-bersama sebagaitim kelaiawalb kiti bersama sebagaitim kerja
Pemkab Karangasem untuk bekerja
lebih keras laoi. karena memDertah-lebih keras lagi, karena. memP9fth.
ankan sebualiprestasi lebih sulit dari
pada memper<ilehnya,' tegasnYa' @
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sEnmn4ppRe- pemerintah
Kabupaterifrtrngkung kem -
bali meraih opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTp) terhadap
Laporan Keuangan Daerah
(LKPD) untuk tahun anggaran
2016 dari Badan pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia
(BPK-RI) Perwakilan provinsi
Bali. WTP kali ini merupakan
raihan yang kedua kalinya
secara berturut turut sejak
tahun 2016.

Laporan Hasil pemeriksa-
naan (LHP) BPK atas LKpD
Pemkab Klungkung tahun
anggaran 2016 itu diserahkan
secara langsung oleh Kepala
BPKRI Perwakilan Bali, yulin-
dra Tri Kusumo Nugroho ke-
pada Bupati ICungkung I Nyo-
man Suwirta disaksikanWakil
Ketua DPRD Klungkung, Ida
Ayu Made Gayatri serta para
kepalp d,aerah dan ketua
DPRD se-Provinsi Bali, di
Aula Kantor BPK, Denpasar,
lumat (2/6).
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Klungkung Raih WTp Dua Kali

Membanggakan: Kepala BpK Rl penrvakilan gati, VutinOra fri fi':
sumo Nugroho menyerahkan Laporan Hasil pemeriksanaan (LHp)
BPK atas LKPD Pemkab Klungkung tahun anggaran 2016 kepada
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta disaksikan Wakil Ketua DpRD
Klungkung, lda Ayu Made Gayatri seda para kepala daerah dan ketua
DPRD se-Provinsi Bali, di Aula Kantor BpK, Denpasar, Jumat (2/6).

Kepala BPK RI Perwakilan
Bali, Yulindra Tri Kusumo
Nugroho dalam kesempatan-
nya mengatakan sesuai pasal
20 UU No. 15 tahun 2014 dan

, demi efekifnya hasil pemer-
iksaan BPK, maka BpK meng-
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Berturut-turut

, harapkan kepada seluruh
pemerintah kabupaten/kota
menindaklanjuti rekomendasi
BPK. "Selambat-lambattva 60
hari setelah laporan hasil pe-
meriksaan diterima," ujamya.

Raihan cukup membang-
gakan bagi Provinsi Bali pada
acara tersebut. Sebab seluruh
kabupaten/kota se-Bali mem-
peroleh opini WTp yang sama.
Bupati Klungkung I Nyoman
Suwirta dalam kesempatannya
menyampaikan rasa banggan-
ya atas capaian itu. WTP yang

telah diraih secara berturut
turut menandakan integritaq
kredibilitas dan akuntabilitas
kerja telah meningkat dan se-
makin membaik. 'Atas peng-
hargaan ini, saya berharap
akan semakin memacu seluruh
jajaran di Pemerintah IGbupat-
en Klungkung untuk bekerja
yang lebih baik sesuai ketentu-
an dan perundang undangan
yang berlalu, serta meninda-
klanjuti beberapa catatan yang
direkomendasikan oleh BpKl'
tandasnya. (adv/ayu)
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Pemkab Jembrana Sukses
Raih WTP Tiga Kali Beruntun

NEGARA, NusaBali
Pemkab Jembrana kembali

meraih op4i Wajar Tanpa Pengec-
uafan (WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Penrvakilan Provinsi
Bali pada tahun 2017. Ini merupakan
opini WTP tiga kali berturut{urut

yang dib_ukukan duet kepemimpinan
Bupati I Putu Artha dan Wabup Made
Kembang Hartawan. Piagari WTP
diserahkan lanqsunq Kebala BPK
Peruakilan Bali,Yulin-dra Tri Kusumo
Nugroho kepada Bupati I Putu Artha
yang didampingi Wakil Ketua DPRD

Jembrana I Wayan Wardana di Ge-
{ung Bl_K_fenvakilan Bali, Denpasar,
Jumat (2/6).

Menurut Kepala BPK Perwakilan
Bali, Yulindra Tri Kusumo Nuoroho.
hasil pemeriksaan, opini gpK atad
Laporan Keuangan tahun anggaran
2016 semua kabupaten/kota-dJ Bafi
adalah WTP. "lni sekalious menan-
dakan seluruh Pemerinlah Daerah
se-Provinsi Bali laporan keuanoan
tahun 2016 seluruhnya VWP,' klata
Yulindra.

Sementara Bupati Artha berterima
kasih kepada Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Bali yang telah bersedia
memberikan koreksi dalam kewa-
jaran penyajian laporan keuanqan.
Bupati Artha yang didampingi Se=kda
Jembrana Made Sudiada mengaku
sangat bersyukur atas raihan WTP
ketiga kali untuk Jembrana ini. Apa-
lagi meraih opini WTP merupakan
clta-cita dan idaman setiap daerah.
'Raihan IVTP ini adalah beirkat kerja
keras seluruh komponen masyara-
kat Jembrana. Say'a mengucajrkan
terima kasih yang sebesar-ibesdrnya
kepada semua pejabat hingga ke
tingkatan terbawah di Pemkab Jem-
brana. Legislatif juga sudah melaku-
kan pengawasan terhadap Pemkab
Jembrana,'' upr Bupatj Artha. @ ode

Bupati Jembrana I Putu Artha didampingi Wakil Ketua DpRD Jembrana, ,' *";:tJ
wardana menerima piagam opini wrP dari Kepala BpK perwakilan Bali, yulindraTri
Kusumq Nugroho di Gedung BPK Perwakitan Bali, Denpasar, Jumat (2/6).
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Klungkung Raih WTp Dua Kali
Berturut-turut

harapkan kepada seluruh
pemerintah kabupaten/kota
menindaklanjuti rekomendasi
BPK. "Selambat-lambatnya 60
hari setelah laporan hasil pe-
meriksaan diterimai' ujarnya.

Raihan cukup membang-
gakan bagi Provinsi Bali pada
acara tersebut. Sebab seluruh
kabupaten/kota se-Bali mem-
peroleh opini WTP yang sama.
Bupati Klungkung I Nyoman
Suwirta dalam kesempatannya
menyampaikan rasa banggan-
ya atas capaian itu. WTP yang

Membanggaken: Kepala BpK Rl penrakilan Bali, yulindra Tri KI
sumo Nugroho menyerahkan Laporan Hasil pemeriksanaan ([Hp)
BPK atas LKPD Pemkab Klungkung tahun anggaran 2016 kepada
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta disaksikan Wakil Ketua DpRD
Klungkung, lda Ayu Made Gayatri serta para kepala daerah dan ketua
DPRD se-Provinsi Bali, di Aula Kantor BpK, Denpasar, Jumat (2/6).

SEMARAPURA- Pemerintah
Kabupateiqhtrngkung kem-
bali meraih opini Wajar Tanpa
Pepgecualian (WTP) terhadap
Laporan Keuangan Daerah
(LKPD) unnrk tahun anggaran
2016 dari Badan Pemeriksa
Keuangan Republik lndonesia
(BPK-RI) Perwakilan Provinsi
Bali. WTP kali ini merupakan
raihan yang kedua kilinya
secara berturut turut sejak
tahun 2016.

Laporan Hasil Pemeriksa-
naan (LHP) BPK atas LKpD
Pemkab Klungkung tahun
anggaran 2016 itu diserahkan
secara langsung oleh Kepala
BPK RI Perwakilan Bali, Yulin-
dra Tri Kusumo Nugroho ke-
pada Bupati Klungkung I Nyo-
man Suwirta disaksikan Wakil
Ketua DPRD Klungkung, Ida
Ayu MEde Gayatri serta para
kepali'd,aerah dan ketua
DPRD se-Frovinsi Bali, di
Aula Kantor BPK, Denpasar,
Iumat (2/6).

Kepala BPK RI Perwakilan
Bali, Yulindra Tri Kusdmo
Nugroho dalam kesempatan-
nya mengatakan sesuai pasal
20 UU No. 15 tahun 2Ol4 dan

telah diraih secara berturut
turut menandakan integritas,
kredibilitas dan akuntabilitas
kerja telah meningkat dan se-
makin membaik. 'Atas peng-
hargaan ini, saya berharap
akan semakin memacu seluruh
jajaran di Pemerintah IGbupat-
en Klungkung untuk pekerja
yang lebih baik sesuai kdtentu-
an dan perundang undangan
yang berlaku, serta meninda-
klanjuti beberapa catatan yang
direkomendasikan oleh BPKj'
tandasnya. (adv/ayu)

, demi efektifrrya hasil pemer-
iksaan BPK, maka BPKmeng-
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SINGARAIA, NusaBali
Pemkab Buleleng untuk

ketiga kalinya secara berun-
tun meraih opini tertinggi
Wajar Tanpa Pengecualian
[WTP) dari BPK atas dalam
pengelolaan keuangan dae-
rah. Opini WTP tersebut
masing-masing atas audit
Laporpn Keuangan Pemer-
intah Daerah ILKPD) tahun
anggaran 2074, 2015, dan
2016. Pasca raih WTP ketiga,
Bupati Buleleng Putu Agus
Suradnyana berharap ada
kenaikan dana intensifikasi
daerah atau dana Rakca se-
bagai reward, seperti tahun

Bersonhung ke Hol-l 5 Kolon 5

lalu.
Opini WTP untuk Pemkab

Buleleng diserahkan oleh Ke-
pala BPK Rl Perwakilan Bali,
Yulindra Tri Kusumo Nugroho,
kepada Bupati Agus Suradnyana
didampingi Ketua DPRD Bule-
leng Gede Supriatra di Audito-
rium Ibntor BPK RJ Perwakilan
Provinsi Bali di Denpasar, jumat
(2/6) pag. Penyerahan tersebut
dilakukan bersamaan dengan
predikat WTP untuk Pemkab
Badung Pemkab Tabanan, Pemk-
ab jembrana, Pemkab Bangli,
Pemkab Klungkung Pemkab IG-
nangasenl dan Pemkot Denpasar.

Bupati Agus Suradnyana me-
nyebutkan, secara lmalitas, opini
WTP yang diraih Pemkab Bule-
leng kali ini lebih baik dibanding
tahun lalu. Pasalnya, Laporan
Hasil Pemeriksaan [LHP) atas
LIGD tahun anggaran 2016 oleh
BPK kali ini tidak berisi kesala-r
han administraslYang ada hanya
berisi catatan tentang perbaikan
administrasi. "S€ara kualitas,
taliun ini lebih baik Hanya ada
delapan catatan perbaikan, bu-
kan kesald*r," tandas Bupati
Agus SurafliFa di Singaiaja,
Minsigu (4I6J.

Agus Suradny4na berharap
dengan torehan hasil WTP ter-

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (kiri) terima LHP berisi WTP dari
Ketua BKP Ferwakilan Bali, Yulindra Tri Kusumo, di Denpasar, Jumat (?6).

malaimal. "Saya berterimakasih
kepada rekan-rekan aparatur di
Pemkab Buleleng karena sudah
bekerja dengan baik, Mudah-
mudahan dengan opini WTP ini,
kita bisa kembali mendapatdana
intensifikasi daerah dari pemerin-
tah pusat" papar Bupati Buleleng
yang mantan Ketua Komisi III
DPRD Bali (membidangi pemban-
gunan, infi'astruktur, lingkungn)
tiga kali periode ini.

Untuk diketahui, berkat pen-
gelolaan keuangan yang taat
prosedur dan aturan, Pemkab
Buleleng setahun lalu meraih An-
ugerah Dana Raksa dari Kemen-
terian Keuangan fKemenkeuJ
sebesar Rp 55 miliar, Anugerah
Dana Raksa tersebut diserah-
kan langsung oleh Presiden
fokowi kepada Bupati Buleleng
yang dijabat Plt I Made Gunaja
di Istana Negara Jakarta, 7 Desem-
ber 2016.

Anugerah Dana Raksa dib-
eraikan karena Buleleng dinilai
profesional dalam mengelola
keuangan daerah dengan baik.
Anugerah Dana Raksa ini juga
merupakan penghargaan ter-
tinggi tingkat nasional. Karena
penghargaan ini diberikan ke-
pada 38 kabupaten/kota dan
provinsi se-lndonesia termasuk
di dalamnya Pemkab Buleleng
dan Pemkab Jembrana. @ k19
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Setelah Buleleng Raih WTP'lTga-Kali Beruntun

Bupati Harap Ada Kenaikan Reward

Bupati Harap Ada Kenaikan Reward
baik kali ini, pemerintah pusat
akan memberikan reward beru-
pa dana intensifikasl daerah
kepada Buleleng yang lebih
besar dibanding setahun lalu.
Kendati tidak serta merta acuan-
nya opini WTP, namun secara
perencanaan, ketepatan waktu
penyerahan APBD, pertanggu-
ngjawabarl dan kinerja aparatur
sudah sesuai dengan ketentu4n
dan sangat mendukung.

Setahun lalU Pemkab Buleleng
menerima dana intensifikasi
daerah sebesar Rp 55 miliar dari
pusat setelah menduduki per-
ingkat 10 besar se-lndonesia
dalam pengelolan keuangan ter-
baik "Saya berharap kita bisa
mendapatkan penghargaan dana
raksaptau dana intensifikasi de-
aerah hi" kataAgus Suradnyana

"Kalau bisa lima besar, kita
bisa dapat Rp 65 miliar. Tentu
dana ini nanti bisa menambah
kemampuan fiscal daerah, untuk
mempercepat pembangunan di
Buleleng" lanjutpolitisi asal Desa
Banyuatis, Kecamatan Banjar,
Buleleng yang juga Ketua DPC
PDIP Buleleng 2OI5-2U0 iil.

Menurut Agus Suradnyan4
capaian hasil opini WTP dalam
pengelolaan keuangan tidak bisa
lepas dari hasil kerja keras ber-
sama aparatur sipil negara (ASN).
Mereka telah bekerja dengan
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