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KETUA DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi Datuak Bungsu dan Sekda Tanah Datar lrwandi,
bersama jajaran usai menerima opini WTP dari BPK Rl Perwakilan Sumbar. rsr

Kab.Tanah Dalar Raih Opini
WTP Kedelapan Beruntun

TANAIIDATA&HALUAN

- Kabupaten Tanah Datar
kemball meraih Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
kesembilan dan me4jadi yang
ke delapan kali secara berun-

tun, untuk Laporan Hasil Peme-
riksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Peme-
rintah Daerah (LKPD) Thlun anggaran 2019.

Opini WTP bagi Kabupaten Luhak Nan
Tuo diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK
RI Sumbar, Y.usnadewi, kepada Ketua DPRD
Tanah Datar Rony Mulyadi Datuak Bungsu,
didampingi Bupati Tanah Datar yang diwakili
Sekda Tanah Datar Irwandi, Asisten Adminis-

trasi Umum Helfy Rahmy Harun, Inspektur
Altri Suandi, Kepala Badan Keuangan Daerah
Adrion Nurdal, dan sejumlah pejabat Pemkab
Tanah.Datar lainnya Jumat (15/5), di Gedung
BPK Perwakilan Sumbar.

Dalam sambutannya, Yusnadewi membe-
rikan apresiasi atas kinerja Pemkab Tanah
Datar dalam mengelola keuangan dan aset
daerah. Terlebih, dari sembilan kali opiniWTP
yang diraih, delapan di antaranya diterima
secara berturut-turut setiap tahunnya. Raihan
tersebut dihilai telah membuktikan komitmen
dan upaya nyata Pemda serta DPRD terkait
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dalam terus mendorong perbaikan
pengelolaan keuangan daerah.

"Opini WTP yang diperoleh
untuk LHP tahun anggaran 2019
ini merupakan momenium terbaik
bagi Pemkab Tanah Datar. Opini
tersebut menjadi kebanggaan
bersarqa, bukan hanya bagi peme-
rintah daerah, tetapi juga bagi kami
dijajaran BPK RI yang punya visi
menjadi pendorong pengelolaan
keuangan negara melalui peme-
riksaan yang berkualitas dan
bermanfaat," ujae Yusnadewi.

Selain itu. BPK juga meng-
apresiasi Pemkab Tanah Datar
yang secara luar biasa dalam dua
tahap penerapan pelaporan keua-
ngan dan aset pemerintah, telah
menggunakan sistem. aktual,
sehingga opini WTP tetap diraih
di tengbh penerapan protokol
kesehatan Covid-19.

Kinerja Pemkab Tanah Datar
di bawah kepemimpinan Bupati
Irdinansyah Tarmizi dan Wakil
Bupati Zuldafri Darma, sebutnya,
dapat disebut sebagai yang ter-
baik di Sumbar. Akan tetapi perlu
diingat, bahwa BPK masih mene-
mukan sejumlah permasalahan
yang perlu ditindaklanjuti sece-
p:t:r.'rri. ;ltili; s:lr.iabal, l ;iml-.:?,tnya-

60 hari setelah LHP diserahkan.
Sementara itu, Bupati Tanah

Datar, diwakili Sekda Irwandi dan
Ketua DPRD Rony Mulyadi,
mengaku amat bersyukur atas
rahmat Allah SWT yang diberikan
kepada jajaran Pemkab Tanah
Data melalui opini WTP yang
sudah berulangkali.diperoleh
tersebut. dan masuk penerimaan
kedelapan kali secara berurut-
turut.

"Ini hadiah terindah untuk
pemerintah dan masyakakat Ta-
nah Datar di saat bulan Ramadan
I44I H. Semoga raihan opini
WTP ini.menjadi motivasi bagi
segenap jajaran pemerintahan
untuk meningkatkan kinerja,
walaupun saat ini kita dihadapkan
pada situasi pandemi Covid-l9,"
ucap kwandi.
, Secara khusus, Ketua DPRD

Tanah Datar Rony Mulyadi turut
menyampaikan ucapan terima
kasih kepada segenap jajaran
BPK, karena telah melakukan
pemeriksaan yang njelimet terha-
dap pengelolaan aset dan keua-
ng4n yang menjadi tanggung ja-
wab Pemkab Tanah Datar.

"Sehubungan dengan LHP
dari BPK Perwakilan Sumbar.

tentu akan kami tindalanjuti
bersama bupati,'? kata Rony.

Di samping itu dalam kesem-
patan terpisah, Bupati Tanah
Datar Irdinansyah Tarmizi turut
menyampaikan rasa terima kasih
dan apresiasi atas prestasi yang
diraih oleh Pemkab Tanah Datar
tersebut.

"Keberhasilan pemerintah
Kabupaten Tanah Datar mem-
peroleh opini WTP delapan kali
berturut'turut adalah prestasi
bersama, prestasi pemerintah
daerah, DPRD, dan berkar duku-
ngan masyarakat. Untuk itu kami
mengucapkan terima kasih," ujar
I rdinansyah.

Ucapan terima kasih, sam-
bung Bupati, juga disampaikan
kepada seluruh Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD) yang telah
bekerja keras sehingga Opini WTP
kembali diraih. "Buah ker.ja sama
dan komitmen yang kuat, kita
kembali meraii WTP untuk ke-9
kalinya. Opini pertama diraih
pada 2009 dan dapat kita perta-
hankan untuk kedelapan kalinya
secara berturut-turut dari 2012,
2013, 2014, 20t5, 20t6, 2017,
2018, dan 2019 ifi," katanya
menutup. (h/fma/adv.;
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