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OISERAHKAN: Wakil Bupati Pessel Rudi Hariyansyah menerima
penghargaan.dari Kemenkeu Rl melalui Gubernur Sumbar Mahyeldi
didampingi Kepala Kanwil DPJb Sumbar, Pudyo Nugroho.

Raih WTP 5x Beruntun,
Pessel Terirna Reward

Painair, l)adek-Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) melalui Badan Pengelola
I(euangan l)aer:ah (BPI(D) berupaya untuk terus meningkatktrn prestasi dan
kinerjirhya clalam melaksanakan pembangunan bidang pemerintahan dan
Louilrlsirrr' 

" 
Braa R"h-fid,

Raih WTP 5x Beruntun, Pessel Terima...
Sanbungan dari hal. I

Selain memacu penyerapan
dana pembanguniln yang su'
dah dialokasikan lewat APIJI),
daemh inr juga sukscs nrr:nrla-
pat penghargaan atas capaian
Standar Laporan Keuirngan
Pemerintah Daerah 2020 dari
Kementerian Keu.rngan l{1.

Penghargaan yang diteii-
ma dariKemenkeu RI pada Se-

nin (25lr0) hiu itu, atas keber-
hasilan Pessel meraih opini
Wajar Tanpa Pen gecualian
(WT") lima kali berturut-tulut
(2of 6-2020)dari Badan Pemer-
ikba Keuangan (BPK) Rl, I,eng-
hargaap tersebut diserahkan
Gubemur Sumbar Mahyeldi
didampingi Kepala I(anwil
DPJb Sumtrar Henr i'uclyo Nu-
groho, kepada Pernkab Pessel
yang diterima Wakil Bupati
Pessel Rudi Hariyansyali, di
Auditorium Gubernruan-

Waldl Bupati l)essel lludi
Hariyansyah diclarrrpingi PIt
Kepala Badcin Pengekrlah Ke:
riangan Daerah (BPI(D) Pessel

Intan NoviaFatma usai mener
ima penghargaan itu mengata-
kan, apayangsudah diraih itu
hasilkeriakerasyarrpltlllaktrkan
selama ini. "Tidak urudah un-
tuk mendapat ojlini wrg
sebalr nrembutuhkan keseriu-
mn, usaha dan kerja keras dari
semua lini. Terutama, clalam
melakukan pengelolaan keua-
ngan dan aset Ali nrndulillah,
tadi kita sudah rnenerima pe-

DAPAT REWARD: Wabup Pessel Rudi Hariyansyah (dua dari
kanan) dan Pll Kepala BPKD Pessel lnlan Novia Fatma (dua

dari kiri).

trghargaan atas kcbcrhasilan
l)crnkab l\:ssri rneraih opini
W'l'l) lirnu l(ali beftlrut-turut
itr-li' katiulya.

Rudi juga bcrhtrap seluruh
perangkat daelah dalarn nren-
gelola keu:urgiur claera\selah.r
memegang prirrsil.r t&ursl)aran,
akuntabel, dan scsuai per.ltlr-
Lan perurtdanl4-undiurgm ber-
laku. Deng:ur demikian, lanjut-
nya, optri W'fP dari hasil pe-
rnerjksaan LKPI) akan tetap
dapat dipertahankan di rnasa
mendaiarg.

I3upali Pessel Rusma Yul
Anwar ketika dihubungi Sela-
sa (26110), juga berhanp agar
opini WTP yang telal.r diraih
seluna lima kali befturut-nmlt
ihr dapat tenrs dipcrtaharrkan,
bal*anlebih di tingkatkan lagi.
"fangan terlcna atas lllcstasi
yang sudah diriiih, tapt nrr.r.juk-

k:rniah l<escrirrsarr tlan kerja
keras dalam rncngetolirh keua-
ngan dan aset. Selx[ ke tloparr
saya juga menargetkan prurcak
dari usaha dan l<elja keras
dalanr rnengelolah keuangan
dan aset ini, tctap dilaih pada
tahun-tahrur berilrlrtirya. llah,
kan, bisa lebih clitingkatkan
lagil' harapnya pultr.

Bupmi jugtr mengucapkan
terima kasih hepada seluruh
s La ke ho I der s b eI'e4ir sarr a lne,
nyarnpaikan dan ntenlrrsun
Laporan IGuangan Pcrnerin-
lah Daerah (LKPD), sehingga
menclapat opini WIP lina
tahun belturut-tlrlut tcrnrasuk
tahur 202q.'A1as narna pener-
inta.h daerah saya rnengucap-
kan berterima kasih kepada
seluruh perangl(at daeralt,
bcrl<omitmen nreiaksanakan
purgololaan ke'ururgan dengan

baikj'ucapnya.
Plt Kepala BPKD Pessel,

Irrtan Novia Fatma menam-
bal*an bahwa Pessel hingga
tahun 2020 itu telah memper-
oleh opini WTP delapan kali
dari BPKRI.

"Karena l(emenkeu mem-
beril<an penghargaan bagi dde;
rah yang rnemperoleh WTP li-
rna kali dan l0 kali,,sehingga
Pcssel masrk pada kategori lima
t ahun berturuGtrruti jelasnlu,

Ditambahkannya bahwa
untuk mencapai opini WTP,
Pemkab Pesselmemang sudah
melakukan berbagai upaya
dalam mengelola keuangan
dan aset ag:u benar-benlu se-
suai yang diharapkm. "Salah
satu upaya itu adalah melaku-
kan penandatanganan nota
kesepakatan aicsi pencegahan
dan pemberantasan korupsi
dengan semua kepala per-
angkat daerah. Tirjuannp agar
scmua komponen dalam me-
laksanakan kEgiatan dan pro-
gram, saling berkoordinasi se+
ta sesuai dengan ketentuan
yang berlalc,r sebagaimana ara-
hanbupatii'trjamya.

Dia menjelaskan bahwa
langkah itu salah satu strategi
bagi Pessel melakukan pence-
gah4n dan pemberantasan ko-
rupsi, sesuai amanat Pasal 3
l)eraturan Presiden Nomor 55
tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan I(orupsi lang-
ka Panjang Tahun 2012-2025.
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