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Serahkan Laporan IV

DENPASA& NusaBali
Pemerintah Provinsi Bali op-

timis mampu mempertahankin
Opini Wajar Tanpa pengecualian
[WIP) atas pemeri]<saari Laporan
Keuangan Pemerintah Dierah
(!KPD) 2077 yang dilaksanakan
oleh BPK Rl Perwakilan Bali. pen-
egasan tersebut diutarakan Guber-
nur Bali yang diwakili Sekda provin-
si Bali Drs. Dewa Made tndra.M.Si
p_ada Acara Penyerahan Laporan
Keuangan Unaudited pemeiintah
Daerah Tahun Anggaran 20lT di
Ruang Pertemuan Kantor BpK RI
Perwakilan Rali, Kamis (29/3).

Lebih jauh Sekda Dewa Indra
mengatakan bahwa penyampai-
kan laporan keuangan merupak"n
kewajiban konstitusional'yang
harus dilaksanakan oleh selurufi
pemerintah daerah. "pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota se-
Bali berkomitmen penuh untuk
taat pada aturan dan menunaikan
kewajiban tersebut," ujarnya. Menu-
rut dia, kewajiban untuk menyusun
laporan keuangan bukan semata
bertujuan memenuhi kewajiban
konstitusi. Lebih dari itu, laporan
keuangan merupakan bentuk per-
tanggungawaban pemerintah ke-
pada rakyat. "Mela]ui penyusunan
laporan keuangan yang 6aik dan
memenuhi amanat UU, rakyatakan
yakin.dan percaya kalau uangyang
mereka setor dalam bentuk pajak
dikelola dan dipertanggungya'wib-
kan dengan baik oleh pemerintah,,,
bebernva.
Jadi bagian lain, Sekda Dewa

Indra juga mengajak seluruh Ka-
bupaten/Kota untuk berusaha
melaksanakan pengelolaan keuan-
gan dergan sebaik-bailcrya dan se-
l_uruh-lurusnya. Dia berlieyakinan,
Pemerintah lkbupaten/Kbh iuga
punya Komltmen untuk mengelola
keuangan daerah dengan bai[agar
Derrnanraat bag! upaya peningkatan
Keserahteraan rakyat di wilayah
maslng-masrng

Sementara ltu, Kepala BpK RI
Perwakilan Rl ffulindr,ifti Kusumo
{ug..ohg menyampaikan apresiasi
dan terima kasih atas komitmen
Pemerintah Provinsi dan Kabu-
paten/Kota untuk menyerahkan
Epofl tpu*gan Tahun Anggaran
2017. Selanjutnya, BpK Rfper-
wakilan Bali akan melaksanakan
audit dalam kurun waktu 30 hari.
"Pada bulan funi, hasil audit akan .
kami se-rahkal kepada lembaga
legislatif lntuk dii;dikan perti;-
bangan dalam penilaian laporan
pertanggungiawaban kepala dae-
rah. Lebih dari itu, hasil.iudit iusa
dapat dijadikan bahan evalusi bldh
lembag? eksekutifr' paparn),a. pada
bagian lain, Yuliandra juga meny-
rnggung pemberian opini dalam
proses audit sebagai penilaian
terhadap tingkat kewajaran lapo-
ran keuangan yang disampaikan
oteh entitas yang menjadi objek
pemeriksaan BPK Acara penyera-
han Laporan Keuangan Uirauiited
Pem-eri ntat Daerah -Tahun 

Angga-
ran 2017 dihadiri Bupati/Wali[da
se-Bali atau yang mewakiti dan
Pimpinan OPD terkail @
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