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3000 Warga Malteng Padati Pendopo Hadiri Syukuran WTP

PEMERINTAH Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) akhirnya meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP). Pemberian opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku tersebut atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2015.
SEBAGAI bentuk kebahagian atas raihan WTP, Pemerintah Kabupaten Malteng menggelar acara syukuran,
Minggu (19/6). Acara syukuran di Pendopo Bupati Malteng itu dihadiri hampir 3000 warga Kota Masohi dan
sekitarnya.
PNS di lingkup Pemkab Malteng, pimpinan SKPD, Majelis Taklim Gabungan (MTG) Kota Masohi dan
sekitarnya, serta masyarakat dari beragam profesi juga tumpah ruah menghadiri acara syukuran yang dirangkai
dengan buka puasa bersama tersebut.
Pelataran pendopo bupati tidak hanya dipadati ribuan masyarakat Muslim tapi juga non Muslim ikut hadir. Panitia
yang sedianya menyiapkan makanan dan minuman berbuka untuk 2.500 orang, namun membengkak sekitar 3000
orang.
Bupati Malteng Tuasikal Abua memanjatkan syukur atas raihan WTP yang baru pertama kali di raih Pemkab
Malteng. “Saya bersyukur, kita mendapatkan berkah dari Allah SWT dengan memperoleh penghargaan tertinggi
dari BPK RI dalam bentuk opini WTP pada 13 Juni 2016. Setelah selama tiga tahun sebelumnya, hanya bertahan
dengan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap LKPD,” ucapnya bangga.
Capaian WTP ini merupakan hasil kerja keras dan dukungan seluruh pihak. Penghargaan ini merupakan bukti
atas komitmen, kerja keras, dan kebersamaan PNS di lingkup Pemkab Malteng selama ini.
Selain membanggakan, prestasi ini, kata Bupati, sekaligus tantangan. Karena di satu sisi, dengan opini WTP
berarti tata kelola keuangan dan aset Pemkab Malteng telah terlaksana sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
Di bulan suci Ramadhan ini Bupati mengingatkan umat Muslim meraih kesempatan gemilang untuk mensucikan
diri, berbuat amal kebaikan, serta melakukan pertaubatan dari setiap kesalahan yang pernah diperbuat.
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“Untuk itulah, maka seyogyanya setiap aktivitas yang kita lakukan selama bulan Ramadhan, apapun jenis
pekerjaan kita, haruslah dilandasi oleh niat ibadah yang disertai dengan sikap kedisiplinan, ketaatan, keimanan
dan ketakwaan,” pesan Bupati.
Orang nomor satu di Kabupaten Malteng ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Maluku
Tengah, khususnya bagi umat Kristiani serta yang beragama non Muslim lainnya, atas segala toleransi dan rasa
kebersamaan yang diberikan, sehingga pelaksanaan puasa serta ibadah-ibadah lainnya yang dilaksanakan oleh
umat Muslim di bulan suci ini, dapat berjalan dengan baik, aman, lancar, dan penuh khidmat.
Bupati juga menghaturkan terima kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Maluku Tengah, atas
kinerjanya yang semakin hari semakin baik dan berprestasi. “Saya juga terima kasih kepada seluruh stakeholder
dan masyarakat di daerah ini, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyukseskan segala agenda
pembangunan daerah,” ujar Bupati.
Namun di sisi lain, PNS dituntut untuk harus lebih memaksimalkan potensi dan kinerja, agar dapat
mempertahankan prestasi yang telah diraih ini pada tahun-tahun yang akan datang.
“Saya yakin sungguh, dengan ketekunan, semangat, kerja keras, kebersamaan, komitmen dan doa kita semua,
Insya Allah kita akan mampu mempertahankan predikat WTP dan akan meraih penghargaan-penghargaan pada
bidang pemerintahan yang lainnya demi dan untuk kesejahteraan, kemajuan dan kejayaan Bumi Pamahanunusa,”
katanya optimis.
Selanjutnya, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada aparat TNI dan Polri atas dedikasi dan kerja kerasnya
dalam menjalankan tugas, menjaga stabilitas keamanan daerah. Sehingga seluruh masyarakat dapat
melaksanakan ibadah dan aktivitas keseharian dalam suasana yang aman, damai dan nyaman. (MG5)

