
- - --berturut-turut. Tentu kita horus terus
berusohomenjaga ini," horopAher.
Pada29 Maret2018lalu, PemdaPro

vinsiJawa Barattelah menyampaikan
Laporan Keuangan TahunAnggoran
2017kepada BPK.Laporan itu terdiri
dari; (1)toporcn RealisasiAnggaran,(2)
Laporan Perubahan Soldo anggaran
lebih, (3) toporcn Operasional, (4)La
poran PerubahanEkuitas,(5) Neraca,
serto(6)LaporanArusKasdanCatatan
atas LaporanKeuangan.
Sementara itu, capaian Opini WTP ,

ini juga mendapatapresiasidari DPRD
Jawa Bora!. "Komi mengapresiasi
kerja keras seluruh Pemprov Jawa
Barat yang telah mempertahankan
OpiniWTPyang diperoleh Jawa Barat
dan kali ini yang ketujuh kalinya,"
tutur Ketua DPRDJawa Barat Ineu
Purwadewi Sundari usai portpurno.,
Ineu berharap efektifitas, akuntabi-

, lites, dan tronporonsi yang dijaga
dalam laporan keuangan ini horus
menjadi bagian penting dalam kese
harian pelaksanaan keuangan di
Jawa Bora!. Selcln itu, Ineu juga me
minto agor Opini WTPlnl harus terus
dipertahankan siapapun yang akan
memimpin Jawa Barat mendatang.
"Ke depan tentLi ini harus diperta

hankan. Tadi soya katakan di Porl-:
purna secara jelas, siapapun nanti
(Gubernur)yang memimpin ini horus
menjadi modal Jawa Barat dalam
memperoleh WTPuntuk setiap lopo
ran keuangannya," ucop-lneu, (adv)

. / -

Ditemui usai paripurna, Aher ber
syukur atas raihan OpiniWTPini. Hal
ini tidak lepas dari komitmen dan
kerja kerasnya bersama jajoran
Pemda Provinsi Jawa Barat.
"Kitabersyukurbisamemperlahankan

Opini WTPkali ini menjadi tujuh kali

"Catatan penting dalam pemeriksa
an (LKPD)tidak mungkin sempurna,
ada catatan penting tapi tidak ba
nyak mempengaruhi. Tapi apa yang
sciya lihat perigoruhnya tidak bisa
mempenqcruhi dalam laporan keu
angari secara keseluruhon," tutur
Moermahadi.
Untuk menindaklanjuti rekomen

dasi LHP,menurut Pasal 20 Ayat (3)
Undang-UndangNomcir15Tahun2014,
Moermahadi juga mengingatkan ba
hwa pejabat wajib menindaklanjuti
rekomendasi dalam LHP.
Denganmemberikan jawaban otou

penjelasan kepada BPKtentang tidak
lanjut atas rekomendasiLHP.Jawaban
atau penjelasan dimaksud disampai
kankepadaBPKselambat-lambatnya
60 hari setelah LHPditerima.
Hingga soot ini, Moermahadi men

gatakan di cntoro provinsi lain hanyo
Jawa Barat yang telah meraih Opini
WTPtujuh kali berturut-turut.
"Belum ada (provinsi lain), baru

Jawa Barat. Soya juga bilang tadi ke
POkGub. kalau langit itu ada tujuh
lapis, sampai lapis ketujuh PakGub.
pas habis pas tujuh itu," coop:?Mo
ermahadi disambuftawa Aher.

diri dari Sistem Penqendclton Intern
(SPI)dan temuan terkait Kepatuhan
terhadap Perundang-undanganyang
dimuat dalam Buku II LHP atas SPI
dan Buku III LHPatas Kepatuhan ter
hcdop Perundang-undangan.

menemukanbeberapa permasalahan
yangperlumendapatperhatiandalam
LKPDJabar TA2017.
Meskipun hal itu tidak mempenga

ruhi kewajaran atas penyajian lapo
ran keuangan. Temuan tersebut ter-
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BANDUNG - Laporan Keuangan
PemerintahDaerah(LKPD)TahunAng
garan 2017ProvinsiJawa Barat kem
bali meraih Opini Wajar TanpaPeng
ecualian (WTP)dari BadonPemeriksa
Keuangan (BPK)RI.OpiniWTPkali ini

, merupakan raihan ketujuh kalinya
secure berturut -turut sejak 2011.
Ketua BPK RI Moermahadi Soerja

Djanegaramenyerahkansecaralangs
ung LaporanHasil Pemeriksaan(LHP)
LKPDtersebut kepadaGubernurJawa
Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan
Ketua DPRDJawa Barat Ineu Purwa
dewi Sundari dalam RapatParipurna
Istimewadi GedungDPRDJawa Barat,
JL DiponegoroNo.27,Kota Bandung,
Senin (28/5/18).
"Berdosorkcn pemeriksaan yang

teloh dilakukanBPKatasLaporanKeu
angonPemerintahProvinsiJawaBarat
Ichun Anggaran2017.BPKmemberikan
OpiniWajarTanpaPengecualianatas
Laporan Keuangan TahunAnggaran
2017,"kata Moermahadidalam rapat
paripurnatersebut.
"OpiniWTPini merupakanOpiniWTP

yang ketujuh kalinya bagi Provinsi
Jawa beret," lanjutnya.
RaihanOiniWTPini,kataMoermahadi

sesuaidenganukurankinerjaakuntabi
litas yang diberikan KementeriahPAN
RBkepadaPemdaProvinsiJawaBarat.
NilaiakuntabilitaskinerjaProvinsiJawa
Baratmendapat nilai "A".
"Kinerja Lakip yang dibuat oleh

Kemenpan RBitu juga "A". Jodi, me-
mang progressnya itu sesuai semua
dengan yang disampaikan teman
teman (BPK),hasil pemeriksaannya
memang WTP,"ujornuo,
Pada kesempatan ini, Moermcihadi

juga menjelaskan bahwa BPKmasih

Bisa Pertahpnkan
Tujuh Kali WTP
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