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------------------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang kami hormati:
 Penanggungjawab Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI perwakilan DIY, Ibu Yusnadewi, beserta seluruh
rombongan;
 Para Kepala SOPD di jajaran Pemda DIY;
Hadirin serta Saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada
hari ini kita dapat bertemu dalam rangka Pemeriksaan Interim
Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah
Daerah DIY Tahun Anggaran 2018, dalam keadaan sehat
wal’afiat.
Sebelumnya atas nama pimpinan Pemerintah Daerah DIY,
kami mengucapkan “Selamat datang dan terimakasih” kepada
Tim BPK RI perwakilan DIY yang telah melaksanakan
pendampingan dan pemeriksaan ke Pemerintah Daerah DIY.

Semoga pemeriksaan Interim ini dapat berjalan dengan baik dan
lancar, serta senantiasa kami akan membantu Bapak/Ibu sekalian
secara optimal.
Bapak/ibu sekalian yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa akuntabilitas dan
transparansi atas pengelolaan keuangan negara merupakan suatu
hal yang penting sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja
pemerintah, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan
negara kepada rakyatnya yang merefleksikan pola demokrasi
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Terkait dengan itu maka atas nama Pemerintah Daerah DIY,
saya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Badan Pemeriksa
Keuangan RI khususnya BPK Perwakilan Provinsi DIY atas
kesediaan mendampingi dan melakukan pembinaan kepada
Pemerintah Daerah DIY baik dalam bentuk pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja maupun pemeriksaan dengan
tujuan tertentu.
Dengan adanya pemeriksaan ini kami harapkan dapat
mendorong tata kelola keuangan daerah yang baik melalui
perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan Negara/daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang
baik.
Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,
Bahwa akhir dari pemeriksaan keuangan ini adalah
pemberian opini kewajaran dalam penyajian laporan keuangan.
Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini sudah memperoleh opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 8 (delapan) kali
berturut-turut mulai dari LKPD TA 2010 sampai dengan LKPD
TA 2017 kemarin merupakan prestasi dan kebanggaan bagi
Pemerintah Daerah DIY. Kami berharap untuk LKPD TA 2018 ini
kami dapat tetap mempertahankan opini WTP tersebut.
Pada kesempatan kali ini, BPK akan melakukan
pemeriksaan keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2018. Untuk itu kami akan berupaya
menyajikan data-data yang diperlukan sebagai bentuk
tanggungjawab kami dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selanjutnya mohon data-data, sarana dan prasarana pendukung
yang dibutuhkan dapat disampaikan kepada kami.
Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar
pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi
setiap langkah dan upaya kita semua. Amin.
Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 6 Februari 2019
WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM X

Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sambutan
PISAH SAMBUT
KOMANDAN PANGKALAN TNI AU ADISUTJIPTO
The Rich Jogja Hotel, 15 Februari 2019
-------------------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
 Yth. Bapak Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., MM;
serta Bapak Kolonel Penerbang Ir. Bob Henry
Panggabean, keduanya bersama Isteri,
 Yth. Para Anggota FORKORPIMDA DIY.
 Yth. Para Tamu Undangan dan Hadirin, serta
Keluarga Besar TNI Angkatan Udara yang
berbahagia,
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan
Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk
dapat hadir dan bertemu pada acara pisah sambut
Komandan Pangkalan TNI AU Adisutjipto, dalam
keadaan sehat wal’afiat.
Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang Saya
hormati,

Sebagaimana kita ketahui
bersama, pergantian
pejabat adalah suatu dinamika organisasi dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkaya
pengalaman
tugas,
memperluas
wawasan
dan
pengetahuan, serta keterampilan di bidang kepemimpinan,
manajemen, maupun pengembangan karier. Hal demikian
juga berlaku di Lingkungan Pangkalan TNI AU Adisutjipto.
Bagi yang akan berpisah, tentu sarat kenangan
selama bertugas. Sebagaimana seringkali dituturkan oleh
banyak mantan pejabat, Yogyakarta adalah ladang ilmu dan
pengalaman. Meski dalam lingkup wilayah yang tidak
terlalu luas, segala model permasalahan yang kompleks
ditemukan disini.
Semoga pengalaman suka-duka dalam menghirup
udara Yogyakarta dan merasakan kembali sejuknya air
yang bersumber dari Merapi dapat dijadikan bekal berharga
oleh Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., MM dalam
mengemban tugas baru. Izinkanlah Saya atas nama
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus dan
penghargaan yang tinggi kepada Bapak Marsma TNI Ir.
Tedi Rizalihadi S., MM yang telah memberikan yang
terbaik bagi Yogyakarta.
Sedangkan kepada Komandan Pangkalan TNI AU
Adisutjipto yang baru, Bapak Kolonel Penerbang Ir. Bob
Henry Panggabean, Saya yakin dan percaya, bahwa
harapan untuk melanjutkan kebijakan TNI Angkatan Udara
di DIY akan bisa dilanjutkan, mengingat beliau memiliki
segudang pengalaman di berbagai posisi ketugasan. Saya
juga berharap, agar beliau tidak segan-segan untuk
melakukan dialog, komunikasi dan koordinasi dalam rangka
menunaikan misi dan tugas kita bersama.

Dengan kesan dan harapan seperti itulah, hendaknya
kita semua menyambut baik acara
Pisah-Sambut ini,
sekaligus mengucapkan: “Selamat Datang” dan Selamat
bertugas di tempat yang baru. Semoga Tuhan Yang Maha
Kuasa berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya.
Dengan iringan ucapan bagi beliau berdua: “Selamat
bekerja dan bertugas, serta mengabdi bagi rakyat, bangsa,
dan negara semata”. Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
The Rich Jogja Hotel, 15 Februari 2019
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