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MEMBANGGAKAN: wari Kota p_adang Hendrisepta menerima opiniwrp
dari Kepala BPK Rl perwakitan Sumbir yusnadewi, Jumat (2il51.

Padang Raih 9 Kali WTp
Wako Hendri Septa Bersyukur

Padang, Padek-Di bawah kepemimpinan Waii Kota padang Hendri Sept4Pemerintah Kota (pemko) paai"g t* rr""ti-trentirya mehrrirtin r"til;;
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pengecualian (wrp) aari naaan pemeril6a;ae;;c"Gr")
Rl Perwakilan Sumatera Barat (Sumbarj.
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Sambungan dai hal. t

Seperti diketahui, predikat
Opini WTP terkait Laporan
Hasil Pemerilsaan (LHp) atas
Laporan Keuangan Pemerin-
tah Daerah (LKPD) Tahun
Anggaran 2021 tersebut meru-
pakanlangkesembilan kalinya
diraih dengan delapan kali di-
sabet secara berturut-turut
padatiaptahunriya.

Bermula dari tahun 2012
dan setelahnya delapan kali
secara berturut-turut diraih
pada IXPD 2014, LKPD 2015,
IJQD 2016, LKPD 2012 serta
LKPD 2018, LI(PD 2019 dan
LKPD 2020 serta teranyar
LKPD2O2I.

" Alhamduli lkth,atas nama
pribadi dan Pemko Padangfita
bersy'uku meraih Opini WTp
yang kesembilan kalinya. Ca-
paian ini sangatluar bias4 ber-
katkerjakeras Pemko padangj'
tutur Hendri Septa bersama
Ketua DPRD Padang Syafrial
Kani usai menerima Opini
WTP dad (epala BPKRI per-
wakilan Sumbar Yusnadewi di
Kantor.BPK RI Perwakilan
Srunbrii:lrimat (zzts).

'-.'lMakadariitusayamengu-
capkan terima kasih terutama
kepada BPK RI Perwakilan
Sumbar yang kembali mem-
berikan kepercayaan dan
penghargaan dalam bentuk
predikatOpini \i\fIP lggi Pem-
ko Padangi' lanjtrtny'q 

-' i' :j'.:

'- ttestasl ini diperoleh dari
hasil pemeriksaan laporan
keuangan tahun anggaran 202 I

yang dilakukan secara objektif
dan profesional. Hendri Septa
juga menyampaikan terima
kasih dan apresiasi bagi selu-
ruh jajaranASN Pemko padang
yang telah bekerja .maksimal

dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat. Begitu
juga dalam mengelola dan me-
laporkan penggunaan ke.
uangan daerah secara baikdan
sesuai dengan sistem alcrnta-
bilitas.

"Intinya yang terpenting
adalah bagaimana kita selalu
menjaga laporah keuangan
dizusun dengan baikdan benar
serta memberikan pelayanan
terbaik bagi warga I(ota Pa-

'dang'tambahnya.
Lebih jauh Hendri Septa

mengatakan, meski sukses
meraih OpiniWIP untuk LHp
atas LKPD 2021, Pemko pa-
dang sesuai arahan BPK tetap
akan menindaklanjuti bebera-
pa catatan yang rnesti diperbai-
kike depan.

"ICta diberi waku sebulan
ke depan untukmenindaklan-
juti beberapa catatan dari BpK
RI Perwakilan Sumbar. Insya
Allah dapat kita tindakla4juri
dengan baik tenturya," tutur
orang nomor satu di Kota
Padang itu bersemangat.

Hadir mendampingi wali
kota Padang saat ini diantaran-
ya penjabat(Pj) Sekegris Kota
(Sekko) Padang Firiati, Asisten
Mministrasi Umum Didi Ar:
yadi, Kepala Inspekorat Syu-
handra, serta Kepala BPKAD
Budi Payan bersama jajaran.

Sementara itu, Ketua

DPRD Kota Padang Syafrial
Kani mengapresiasi penyerah-
an t F{P atas IXPD Kotapadang
tahun 2021 ini. Ia pun berharap
BPK RI Perwakilan Sumbar se-
lalu memberikan bimbingan
dan arahan terhadap pengelo-
laan keuangan Kota padang
sehingga WTP selalu diraih
Kota Padang.

" Kita patut bersy'uicur. LHp
atas LKPD Kota Padang meri-
ah Opini WTP sebanyak sem-
bilan kali dengan delapan kali
diraih secara berturut-turut.
Unttlk iru sebagai unsur DpRD
Kota Padang kami pun akan
senantiasa mengawal dan me-
nindaklanjuti hasil peme-
riksaan BPKj'katanya.

Sementara itu dalam sam-
butan dan arahanny4 Kepala
BPK RI Perwakilan Sumbaryu-
snadewi mengatakan, pemer-
iksaan laporan keuangan pe-
merintahdaerah ini berruiuan
untuk memberi opini tentang
kewajaran pengelolaan ke-
uangandaerah.

Memrrutnya, keberhasilan
Kotq Padang meraih opini
WTP B kali bertumt-turut me-
nurjukkan bahwa Pemko pa-
dangtelahberkomitmen untuk
terus melakukan perbaikan
dan kepastian dalam pe-
nyelenggaraan pengelolaan
keuangan.

Dalam penyeraharl Opini
WTP LHP atas LKPD tahun
2021 kali ini, selain Kotapadang
predikatyang sama juga diberi-
kan kepada IGbupaten Solok
dan Kabupaten Pasaman Ba-
rar. (eri/adv) 
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