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Denpasar (Bali Post) -
Pemkot Denpasar secara berkelanju-

tan terus berkomitmen menciptakan tata
pemerintahan yang bersih dan transparan.
Hal ini diwujudkan dengan penyusunan
Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA)

program dan inovasi Pemkot Denpasar.
"Saya mewakili pimpinan mengucap-

kan terima kasih atas kef a sama seluruh
OPD dan jajaran di lingkungan Pemkot
Denpasar atas suksesnya pelaksanaan
program kerja tahun 2017 dari pelaporan
keuhngan yang telah dilaporkan kepadd
BPK-RI. Semoga usaha yang maksimal ini

wakilan Bali di Kantor BPK-RI Perwakilan
dapat member
iugar" uiar Rai

hasil. yang maksimal

2017 sesuai aturan perundang-undangan
yang berlaku dan telah diserahkan kepadayangberlaku dan telah diyang berlaku dan telah diserahkan kepada
Badan Pemeriksa Keuangan @PK) RlPer-
wakilan Bali di Kantor BPK-RI Perwakilan
Bali, Renon, Denpasar, Kamis (2913) lalu.

Laporan Keuangan Pemkot Denpasar
TA 20L7 diserahkan Sekda Kota Den-
pasar AAN Rai Iswara rnewakili Plt. Wali
Kota Denpasar I G.N. Jaya Negara yang
diterima Kepala BPK-RI Perwakilan
Bali Yulindra Tli Kusumo Nugroho. Rai
Iswara berterima kasih kepada seluruh
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan
jajaran di iingkungan Pemkot Denpasar
atas suksesnya pehksanaan program dan
pelaporan penggunaan kas daerah Kota
Denpasar. Hal ini tak lepas dari kerja
sama.seluruh OPD serta masyarakat Kota
Denpasar yang senantiasa 

-mendukung

juga5" ujar Rai Iswara. I

Spmentara ftu, Kepala BBK-RI Per-
wakflan Bali Yulindra Tri Kdsumo Nu-
groho mengatdkan, setelah {ilaporkari
nantinya akan dilaksanakan dudit lebih
lanj$t sebelumpya nantinya fidapatkari
hasil r.n engenai kewaj aran pengquhaan kas
daerhh. Selain ltu, dalam upala menun-
jang maksimalnya pelaksanaan audit,
pihaknya berharap mendapat dukungan
seluruh instan$i terkait selama proses
audit berlangsurlg. "Kami berha:ap selama
proses audit seluruh kabupaten/kota se.proses audit seluruh kabupaten/kota se.
Bali dapat mcnyediakan dafa sesuai kebu-
tuhan dalam upaS'a menunjang kelancaran
proses audit." tegasnya. (kmbl2)
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