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Pen"F o,* Pessel Raih WITP Lima Kali Berturut-turut
Pain;r., ' -; Llang

{}crr'r,.: ;r ri;:it Kabupaten. Pesi-
sir''' 1/crnkab Pessel)me-
nerima- penghargaan dari Ke-
menterian Keuangan {Kemen-
keu) RI, atas heberhasilannya
meraih opini Wajar Tanpa Pe-
ngectralian (WTP) tahun 2020
dan WTP iima kaii berturut tu-
ru| (2016:2A2$.

Penghargaan tersebut dise-
rahkan Gubernrrr Sumatera
Barat, Mahyeldi kepada Wakil
'Bupati Pesisir Selatan," Rudi
Hariyansvah di auditorium gu-
bernuran, Senin {25l10). Hadir
bersama Wabup Rudi Hariyan-
syah, Plt. Kepaia BPI(D, Intan
Novia Fatma.

Wakil Bupati Pesisir Selatan,
Rudi Hariyansyah usai meneri-
ma penghargaan itu mengata-
kan, Pesisir Selalan memper-
oleh penghargaan atas keber-
hasilannya meraih opini WTP
dari Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) lima kaii berturut tu-
rut (2016-2020).

"Alhamdulillah, benar tadi
kita sudah menerima penghar-
gaan dari Kemenkeu RI vang

diserahkan gubernur atas ke-
berhasilan Pemkab Pesisir Se-
latan meraih opini WTP lima
kali berturut-turut (20 1 6- 2020),
" katanya.

Dalam kesempatan itu, wa-
bup mengucapkan terima kasih
kepada seluruh stakeholder,

yang bekerjasama menyampai-
kan dan menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD), sehingga mendapatkan
opini WTP lima tahun berturut
turut.

" Atas nama pemerintah
daerah saya mengucapkan ber-

terima kasih kepada seluruh
perangkat daerah yang telah
berkomitmen melaksanakan
pengelolaan keuangan dengan
haik," katanya lagi.

Wabup Rudi, berharap selu-
ruh perangkat daerah dalam
nrengelola \euangan daerah se-
lalu memegang prinsip transpa-
ran. akuntabel dan sesuai per-
aturan perundang-undangan
yang berlaku. "Dengan demiki-
an, opini WTP dari hasil pemer-
iksaan LKPD dapat dipertahan-
kan di masa mendatang," kat-
anya.

Sementara itu, PIt Kepala
BPKD, Intan Novia Fatma me-
nambahkan, Pesisir Selatan te-
lah memperoleh opini WTP se-
banyak delapan kali, namun
karena Kemenkeu memberikan
penghargaan, bagi daerah yang
memperolehWTP, lima kali dan
10 kali WTP, sehingga Pesisir
Selatan menerima kategori lima
tahun berturut turut. "Jika di-
hitung keseluruhannya, maka
Kabupaten Pesisir Selatan su-
dah delapan kali dapat.WTP
dari BPK," jelasnya. (zt4/marn)

PENGHARGAAN. GUbeTnUT
penghargaan dari Kemenkeu
Hariyansyah. (ist)

Sumatera Barat, Mahyeldi menyerahkan
Rl kepada Wakil Bupati Pesisir Selatan. Rucli


