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menerima Penghargaan WTP

Karangasem Pe ankanOpiniWTP
AMLAPURA - Pemkab Ka-

rangasem berhasil memper-
tahankan OPini Wajar Tan-
pa Perkecualian (WTP) atas

Lapordn Hasil Pemeriksaan
(tHP) berdasarkan LaPoran
Keuangan Pemerintah Daer-
ah (LKPD) Tahun Anggaran
2016.

Paihgam Opini WTP itu
diserahkan Badan Pemer-
iksa Keuangan (BPK) RI Per-
wakilan Provinsi Bali kepada
Pemerintah Kabupaten Ka-
rangasem diterima Bupati
KarangasemIGAMasSu-
matri, fumat (21612017) pagi
di Aula Lantai I Kantor BPK
Perwakilan Provinsi Bali.
Bupati Mas Sumatri usai

menerima penghargaan men-
gatakan, opini WTP Pemkab
Karangasem ini merupakan
kali kedua yang diperoleh
di masa kepemimpinann-
ya. "Tentu ini patut disyuku-
ri. Sebuah kebanggaan bagi
daerah Karangasem karena
mampu mempertahankan
penghargaan dari BPK RI inii'
ungkap Bupati Mas Sumatri;

Meski demikian, Bupati Mas
Sumatri juga menegaskan
dengan diperolehnya peng-

hargaan ini, wajib bagi Ka-
bupaten Karangasem untuk
terus mempertahankann-
ya. "Dengan bekerja tetap ber-
pegang teguh pada peraturan
penyelenggaraan tata kelo-
la pemerintah yang bersih,
transparan, akuntabel dan
bermartabat, niscaya peng-
hargaan ini bisa kami pertah-
ankan terus, " ucapnya,

Bupati Mas Sumatri melan-
jutkan, opini itu diperoleh atas
komitmen dan kerja keras ja-
jaran Pemerintah Kabupaten
IGrangasem dalam mengambil
langkah-langkah serta upa-
ya konkrit perbaikan dalam
meningkatkan kualitas kerja,

terkait penyusunan dan penge-
lolaan keuangan daerah.

Pada kesempatan itu, Bu-
pati Mas Sumatri berterimak-
asih kepada semua OPD,
karena atas jerih payahn-
ya maka laporan. keuangan
Pemkab Karangasem tetap
mempertahankan pering'
kat opini WTP nya. "fangan
sampai kita terlona dengan
prestasi ini. Ini tanggung-
jawab kita bersama sebagai
tim kerja Pemkab Karangas-
em untuk bekerja lebih keras

-lagi, karena mempertahankan
sebuah prestasi lebih sulit
dari pada memperolehnya,"
tegasnya. (adv/tra)
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Masyarakat Sebagai Upasaksi Penyerahan Hibah

Bupati Giri Prasta Serahkan Pencairan Hibah np_! tVtitfg
MANGUPURA-BuPaIi Badung I

Nyoman Giri Prasta menYerahkan
pencairan dana hibah sebesar RP 3

Miliar kepada panitia pembangunan
Pura Desa lan Puseh, Desa AdatAm-
bengan, Desa Ayunan, Kecamatan
Abiansemal, Sabtu (3/6). Penyerahan

hibah itu disakqikan langsung oleh
masyarakat dan sekaligus menjadi
upasaksi sebagai bukti dana hibah
Pemkab Badung sudah cair kePada
krama Desa Adat Ambengan. Se-

lain itu Bupati secara simbolis juga

menyerahkan punia sebesar RP 50

juta untuk dpakara/aci Piodalan
di Pura Desa lan Puseh, Yang telah
dilaksanakan sebulan lalu.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD
Badung diwakili anggota DPRD
IB Sunartha, bersama I NYoman
Sania dan I Made Ponda Wirawan.

Iuga hadir Kabag Humas l\rtu Ngr.

Thomas Yuniarta, dari Dinas Ke-
budayaan, Sekcam Abiansemal
beserta Tripika Kecamatan, Per-
bekel Ayunan I Made Sugatr4 KePa-

la BPD Bali Cabang MauguPur.a"
Bendesa Adat Ambengan I Made
Ladra, atas nama kama desa adat
Ambengan menyamPaikan teri-
ma kasih atas.bantuan hibah Yang
diberikan Bupati Badung dan Pe-

merintah Kabupaten Badung serta
DPRD Badung untuk Pembangunan
Pura Desa lan Puseh Desa Adat
Ambengan. DiharaPkan dengan
bantuan ini, apa Yang direncanakan

I pembangunan oleh krama daPat
berjalan dengan baik dan lancar. Un-

I tuk itu frama Oesa Adat Ambengan
I akan selalu mendukung Program

pembangunan yang dilaksanakan
r-

SERA,III(AN HlBAlt Bu'
patil$pman Ghi Prasta

menyerahkan hibah RP

3 Miliar untuk Fernbarr
gunan ftfia disaksikan

nsyaral<at lnibul<t
&na hhah sudah cair

kepada krama Deca

Adat AmbengEn, Sahr
(AQHuCiPwaDalem
lan Rrra Desa Rreh,
Desa Adat Ambengan.

Pemkab. Badung yang telah terbukti
dapat memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat. Ditambahkan, Peng-
gr.rnaan hibah Rp 3 miliar ini rmtirk
Pembangunan Pura Desa lan Puseh.
Untukpembangunan Pondasi srdah
dilakukan, dan pembangdttan Pura
direncanakan selesai 3I Desember
20I? nanti. Krama Desa Adat Am-
bengan yang berjumlah 58 ayahan

arep, dan 156 KK nanti Pada tanggal

20 September ini juga akan melak'
sanakan upacara nyekah massal
rurtukpertama kalinya tutukitu mo-

hon bantuan {ari Pemkab Badung.
Bupati Giri Prasta menl"adad bah-
wa, kebanyakan waku kama desa
adat habis di adat dan kegiatan
agama lainnya. Untuk itu BuPati
Giri Prasta berkomitnen membantu
pembangunan di desa adattermasuk
kegiatan lainnya. Hal ini juga sudah
menjadi salah satu dari lima skala
prioritas pembangunan di Badung
ya-kni pelestarian dan pengemban-
gan seni, adat, agamadanbudaYa di
Kabupaten Badung. "Sudah menladi
komitmen kami, pembanguqan
khayangan tiga desa adat menjadi
tanggungjawab pemerintah," jelas-

nya..Diharapkan di pura khayangan

tiga, kiama sudah melaksanakan
tri mandala, ada utama mandala,
madya mandala dan nista mandala
yang dilengkapi daPur dan toilet.
Selain pembangunan di khaYangan
tiga, sumber daya manusia di Pura
yalcri pemanghr iuga tak luput dari
perhatian. Bupati dkan mengambil
kebijakan mulai tahun 2018, Pe-
mangfu khayangan tiga akan'diberi
gaji. t€bihlanjutBupatiyangterrlenal
bares ini menjelaskan, unnrk merin-
gankan beban maqyarakat desa adat,

Pemkab juga sudah mengambil kebi-
jakan memberikan dana punia unnrk
upakara/aci setiap Piodalan di Pura

Ktrayangan Tiga Desa Adat, termasuk
di pura Paibon. Khusus di DesaAdat
Ambengan ini, tidak hanYa sebatas

memberikan bantuan, namun BuPati

siap akan mendukung segala Pem-
bangunan di Desa Adat Ambengan
termasuk rencana nyekah masal.
Mengenai pepyerahan hibah ini,
Bupati mengatakan, hibah sudah
melalui mekanisme dan sesuai den-
gan auran yang berlaku. Dana hibah
sebelurnnya sudah masukke reken-

ing masyarakat penerima. (drrt/adv)
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IembranaBeruntun Raih
NEGARA - Prestasi membanggakan di-

torehkan pemkab Jembrana. prestasi
tersebut yakni hattrik meraih opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan
Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi
Bali. Piagam WTP tersebut diserahkan
Iangsung Kepala BPK Perwakilan Bali,
Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada
Bupati Jembrana I Putu Artha serta Wakil
Ketua DPRD Jembrana I Wayan Wardana.
Capaian ini merupakan raihan ketiga kalin-
yaWTP ketiga kalinya saat kepemimpinan
Bupati I Putu Arttra beserta wakilnya I Made
Kembang Hartawan. Penyerahan laporan
hasil pemeriksaan keuangan Daerah tahun
2016 tersebut juga diikuti seluruh kabupat-
en/kota se-Bali bertempat di Gedung BPK
Perwakilan Bali, Denpasar, Iumat (2/6).

Menurut Kepala BPK Perwakilan Bali,
Yu.lindra Tri Kusumo Nugroho hasil pemer-
iksaan, opini BPK atas Laporan Keuangan
TA 20f6 semua Kota/Kabupaten khusus-
nya Iembrana adalah WTP (Waiar Tanpa
Pengecualian. "Ini sekaligus menandakan
seluruh Pemerintah Daerah se Provinsi Bali
mulai dari tingkat Provinsi sampai dengan
Kabupaten/Kota, Laporan Keuangan untuk
tahun 2016 seluruhnya WTPi' ujarnya.

Bupati Jembrana I Putu Artha saat mem-
berikan sambutan mewakili Bupati/
Walikota se Bali menyampaikan terima
kasihnya kepada Kepala Perwakilan BPK
Perwakilan Provinsi Bali yang telah berse-
dia memberikan koreksi dalam kewajaran
penyajian laporan keuangan. "Kami mo-

Edisi :

Hal i Lct

TERUKUR: Kepala BPK Per
Yulindra Tri Kusumo Nugroho
hasil audit BPK dengan penilair
Bupati Jembrana I Putu Artha.

hon.maaf apabila dalam me
dampingan selama pemeril
yang kurang berkenan, sem
ketidaksengajaan kamii ujar

Usai acara didampingi Waki
Jembrana I WayanWardana dan
na Made Sudiada BupatiArtha
rasa syukumya atas raihanWTl
unruk Jembrana karena hal ter
kan cita - cita danidamansetia
han WTP ini adalah berkat kerjr

komponen masyaralcat |embn
gucapkan terima kasih yang sel

kepada semua pejabat hingga k
bawah di Pemkab Jembrana Se

terimakasih juga saya ucapkanl
yang sudah melak*an pengav
Pemkab Jembranai' ungkapryt

WTP

rla BPK Perwakilan Bali,
mo Nugroho menyerahkan
,ngan penilaian WTP kepada
I Putu Artha.

a dalam melakukan pen-
ma pemerikgaan ada hal
'kenan, semua itu karena
n kami," ujarnya.
mpingiWakil Ketua DPRD
Wardana dan Sekda lembra-
Bupati Artha mengucapkan
s raihan WfP ketiga kalinya
iarena hal tersebut merupa-
idaman setiap daerah. "Rai-
*r berkat kerja keras seluruh
ralcat Jembrana. Saya men-
<asih yang sebesar besamya
abat hingga ke tingkatan ter-

Jembrana Selain ihr ucapan
aya ucapkankepadalegislatif
ukan pengawasan terhadap

{'ungkapnya (adv/nom)
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menerima pen ghargaan WTP

Karangasern Pe ankanOpiniWTP
Bupati Mas

AMLAPURA - Pemkab Ka-
rangasem berhasil memper-
tahankan Opini Wajar Tan-
pa Perkecualian (WTP) atas
Laporan Hasil Pemeriksaan
(tHP) berdasarkan Laporan
Keuangan Pemerintah Daer-
ah (LKPD) Tahun Anggaran
2016.
P,ihgam Opini WTP itu

diserahkan Badan Pemer-
iksa (euangan (BPK) RI Per-
wakilan Provinsi Bali kepada
Pemerintah Kabupaten Ka-
rangasem diterima Bupati
KarangasemIGAMasSu-
matri, lumat (216/2017) pa$
di Aula Lantai I Kantor BPK
Perwakilan Provinsi Bali.
Bupati Mas Sumatri usai

menerima penghargaan men-
gatakan, opini WTP Pemkab
Karangasem ini merupakan
kali kedua yang diperoleh
di masa kepemimpinann-
ya. "Tentu ini patut disyuku-
ri. Sdbuah kebanggaan bagi
daerah Karangasem karena
mampu mempertahankan
penghargaan dari BPK RI ini,"
ungkap Bupati Mas Sumatri;

Meski demikian, Bupati Mas
Sumatri juga menegaskan
dengan diperolehnya peng-

hargaan ini, wajib bagi Ka-
bupaten Karangasem untuk
terus mempertahankann-
ya. "Dengan bekerja tetap ber-
pegang teguh pada peraturan
penyelenggaraan tata kelo-
la pemerintah yang bersih,
transparan, akuntabel dan
bermartabat, niscaya peng-
hargaan ini bisa kami pertah-
ankan terus, " ucapnya.

Bupati Mas Sumatri melan-
jutkan, opini itu diperoleh atas
komitrnen dan kerja keras ja-
jaran Pemerintah Kabupaten
Karangasem dalam mengambil
langkah-langkah serta upa-
ya konkrit perbaikan dalam
meningkatkan kualitas kerja,

terkait penytrsunan dan penge-
lolaan keuangan daerah.

Pada kesempatan itu, Bu-
pati Mas Sumatri berterimak-
asih kepada semua OPD,
karena atas jerih payahn-
ya maka laporan keuangan
Pemkab Karangasem tetap
mempertahankan pering-'
kat opini WTP nya. "fangan
sampai kita ter'lola. dengan
prestasi ini. Ini tanggung-
jawab kita bersama sebagai
tim kerja Pemkab Karangas-
em untuk bekerja lebih keras

- lagi, karena mempertahankan
sebuah prestasi lebih sulit
dari pada memperolehnya,"
tegasnya. (adv/tra)

Edisi

Hal

: a ,t, 5 TUti ,LO0

t6_

M i1#;#n#:eww,g'ffi
| " t,it?.*lahrir.i,

-!

*



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Pc.rwal<ilan Prc,vinsi Bali

lltzuC,nur [$efl[

Masyarakat Sebagai Upasaksi Penyerahan H

Bupati Giri Prasta Serahkan Pencairan Hibah Rp
MANGUPURA-Bupati Badung I

Nyoman Giri Prasta menyerahkan
pencairan dana hibah sebesar Rp 3
Miliar kepada panitia pembangunan
Pura Desa lan Puseh, Desa Adat Am-
bengan, Desa Ayunan, Kecamatan
Abiansemal, Sabtu (s/0). lenyerahan
hibah itu disak$ikan langsung oleh
masyarakat dan sekaligus menjadi
upasalai sebagai bukti dana hibah
Pemkab Badung sudah cair kepada
kama Desa Adat Ambengan. Se-
lain itu Bupati secara simbolis juga
menyerahkan punia sebesar RP 50
juta untuk upakara/aci piodalan
di Pura Desa lan Pusetr, yang telah
dilaksanakan sebulan lalu.

Pemkab. Badung yang telah terbukti
dapat memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat. Ditambahkan, peng-
gunaan hibah Rp 3 miliar ini unruk
Pembangunan Pura Desa lan Puseh.

Untr.rkpembangunan pondasi sudah
dilakukan, dan pembangrtnn Pura
direncanakan selesai 3l Desember
2017 nanti. Krama Desa Adat Am-
bengan yang berjumlah 58 aYahan
arep, dan 156 KK nanti pada tanggal
20 September ini juga akan melak-
sanakan upacara nyekah massal
unnrk pertama kalinya, untukitu mo-
hon bantuan Cari Pemkab Badung.
Bupati Giri Prasta menyadari bah-
wa, kebanyakan waku lrama desa
adat habis di adat dan kegiatan
agama lainnya. Untuk itu Bupati
Giri Prasta berkomitrnen membanur
pernbangunan di desa adat termasuk
kegiatan lainnya. Hal ini juga sudah
menjadi salah satu dari lima skala
prioritas pembangunan di Badung
yakni pelestarian dan pengemban-
gan seni, adag agama dan budaYa di
Kabupaten Badung. "Sudah menjadi
komitmen kami, pembangunan
khayangan tiga desa adat menjadi
tanggungjawab pemerintahi' jelas-

nya. Ltiharapkal
tiga, kiama su
tri mandala, a(

madya mandalr
yang dilengkal
Selain pemban
tiga, sumber di
yalni pemangk
perhatian. Bup
kebijakan muJ
'mangku khayat
gaji.lcbihlanju
bares ini menje
gankanbebanr
Pemkabjugasu
jakanmemberil
upakara/aci set

KhayanganTige
di pura Paibon.
Ambengan ini,
memberikanba
siap akan men
bangunan di D

termasuk ren(
Mengenai peJ

Bupati menga
melalui mekan
ganaturanyanl
sebelumnya su
ingmasyarakat

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD
Badung diwakili anggota DPRD
IB Sunartha, bersama I Nyoman
Satia dan I Made Ponda Wirawan.
Iuga hadir Kabag Humas Putu Ngr.
Thomas Yuniarta, dari Dinas Ke-
budayaan, Sekcam Abiansemal
beserta Tripika Kecamatan, Per-
bekelAyunan I Made Sugatra, KePa-

la BPD Bali Cabang Mangupur.a,;
Bendesa Adat Ambengan f Made
Ladra, atas nama krama desa adat
Ambengan menyampaikan teri-
ma kasih atas.bantuan hibah yang
diberikan Bupati Badung dan Pe-
merintah Kabupaten Badung serta
DPRD Badung untuk Pembangunan
Pura Desa lan Puseh Desa Adat
Ambengan. DiharaPkan dengan
bantuan ini, apa yang direncanakan
pembangunan oleh krama daPat

I Pctrruqrtburrqrr v.!rr Nuurs sqrg!

J berjalan dengan baik dan lancar. Un-
tukitu lcama Desa AdatAmbengan

L akan selalu mendukung program

I pembangunan yang dilaksanakan
I

{lGN HIBAH: Bu-
yoman Giri hasta
rahkan hibah Rp
rr untuk Pemban
rRra disaksikan
rakat Ini buki
ribah sudah cair
a krama D€sa
\mbengan, Sabtr
tluCiPura Dalem
ra Desa Puseh,
MatAmbengan,

pura khayangan
melaksanakan

rtama mandala,
n nista mandala
apur dan toilet.
an di khayangan
nanusia di pura
ga tak luput dari
kan mengambil
ahun 2018, pe-
r tiga akan'diberi
pati yangterkenal
an, untukmerin-
'arakat desa adat,
mengambilkebi-
lanapuniaunruk
Piodalan di Pura
iaAdat,termasuk
rsus di Desa Adat
lk hanya sebatas

rn,namunBupati
ung segala pem-
Adat Ambengan
r nyekah masal.
ahan hibah ini,
rn, hibah sudah
: dan sesuai den-
laku. Danahibah
masuk ke reken-
erima. (dwt/adv)
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ibah

3 Miliar

-n 

SEMHIGNHIBAH:Bu-

FI oat lrvornan Grn ftasra
J,, ..{ menyerahkanhibahRP
k..... | 3MiliaruntukPemban

Jtr gunanRtradisaksikan

W*.G., I maslamkat|nibuki
W,l::.W:ti;t I dana hibah sudah cair

ry|,.lff;ffiffm*
WW,,A F/6) laluCi Pura Dalem

WIBffiffiN*
nya. Diharapkan di pura khayangan
tiga, kiama sudah melaksanakan
tri mandala, ada utama mandala,
madya mandala dan nista mandala
yang dilengkapi dapur dan toilet.
Selain pembangunan di khayangan
tiga, sumber daya manusia di pura
yalni pemangku juga tak luput dari
perhatian. Bupati akan mengambil
kebijakan mulai tahun 2018, Pe-
mangku khayangan tiga akan'diberi
gaji. lcbih lanjut Bupati yang terkenal
bares ini menjelaskan, unruk merin-
gankan beban magyarakat desa adat,
Pemkab juga sudah mengambilkebi-
jakan memberikan dana puniaunruk
upakara/aci setiap Piodalan di Pura
Ktrayangan Tiga Desa Adat, termasuk
di pura Paibon. Irtrusus di Desa Adat
Ambengan ini, tidak hanYa sebatas

memberikan bantuan, namun BuPati

siap akan mendukung segala Pem-
bangunan di Desa Adat Ambengan
termasuk rencana nyekah masal'
Mengenai pe5ryerahan hibah ini,
Bupati mengatakan, hibah sudah
melalui mekanisme dan sesuai den-
gan aturan yang berlaku. Dana hibah
sebelumnya sudah masuk ke reken-

ing masyarakat penerima. (dwl/adv)
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Iembrana Beruntun Raih WTp
NEGARA - prestasi membanggakan di_torehkan pemkab Iembranil fr"lt"ritersebut yakni hanrik meraih 

"pi;iW;i;;Tanpa pengecualian (wTp) alri f 
"J,""l"T"I*.u Keuangan p"r*utif u" prodnri

Dan. ptagam WTp tersebut diserahkan
J3lgry"g Kepala BpK perwakilil;;
Yulindra Tri Kusumo Nugroho k"J#;Bupati Iembrana r puru ertia;;;"rir"k;
Ketua DpRD Iembrana I Waya., Wara"ii.Capaian-ini merupakan raih"i, t",ig;[Jil_
ya WTpketiga kalinya ,uut t"p"*iliilun
Bupati I putu Artha beserta waicilnyJ.il;;
Kembang Hartawan. p""V"rut 

"ri 
i"p"r""

hasil pemeriksaan keuangan Daerah tahun
:: 1 9 ^t^erse 

b: t j uga diiku ti"ser rr"r, t"L 
" 

o ""en/kota se_Bali bertempat di Ceaung6pi
e31v3tita1 jali, Denpasar, Iumat filal.'Menurut Kepala BpK perwakitan naf,Y,u.lindra Tri Kuiumo Nugroho f,"rilolrn"ij
f:g,opini BpK utu, rZpo*n,i;;"";#
TA 2oI6.semua Kota/Kabrp;;; kfi,.#

l{tJt:i;xT,ii?:xx#,ff"s"?x.;Hli!seluruh pemerintah Daerih," pr"rinrii']ii
llllg:.i g:gkat provinsi 

:"*p"i l"rJ" 
"KaDupaten/Kota, Laporan Keuu.rgun unLk,*:: r-,o,r-u r,"luruhnya Wrpi ;j;;;;."-^

. tjupatr,embrana I puru Arthaiuafm"rn_

.l:{if"" sambutan -"-"kili;;t;;;) )Walikota se Bali menyampaikun t".ri_u j
kasihny.a kepada tcepaia perwarutan npi iPent'akilan provinsi bali yang telah ;";;_ ;dia memberikan koreksi a"f"- t"."1""* ;penyajian laporan keuangan. "ru_irno_ i

hon maaf apabila dalam melalarkan pen_
oampingan selama pemeritsaan;fi;
I"lQ $r*S berkenin, semua iru karena*999..!*qt1an kqnii r,"_t;. - ^..lrrq

- 
usai acant didampingi wilit xerua opnoIembranalW-ajanwirairraa*S"UulurrrUral

31fgf ryr"d", Bupati artha mengri;;k;
rasa syularmya aas raihan WIp k"ug" k^fi;;
Sft lem9rana lcarena hal tersebf_;;;;r:
Sn Sk gita dan idaman setiap daerah.,,Iiai_

311{m ini aaahh be*at kei; kd;;;
:.Try.:rT maryarakat lemUriura Sap men_gucap,kan terima lcasih pr.rg sebesar d"*"r;
I?"9" fgq pejabat hingfr k" ;;;ffi ;r:bar^rahdi pernl€blembrana 

Selain itu;;;
-tT*t{hi"g o5r uopr"n rueua"rrdtd;
1anS.zudah melalokan pingawasan terhadap
Pemkab lemb*;, .-dopip?"c")i#i"
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