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sudah diterimaPemko'Padang.
Diawali dengan Peng-

hargaan SAKIP Award pada
bulan Februari. Kemenpan- RB

menganugerahkan penghar-
gaan SAKIP 2019 prediket nilai
BB. Penghargaan dengan hasil
baik itu menunjukkan bahwa
tingkat efektifitas dan eflsiensi
penggunaan anggaran diban-
dinglan dengan capaiankiner-
ja. Dan lcralitas pembangunan
budaya kinerja birokrasi dan
penyelenggaraan Pemerinta-
han yang berorientasi kePada
hasil.

Menyikapi penghargaan
SAI{P Award tersebut, Wali
Kota Mahyeldi menegaskan,
penghargaan lang diraih bu-
kanberarti tidakada ruangun-
tuk perbaikan kedepannYa.
"Kita juga akan tingkatkan im.
plementasi Performance Ba-
sed Organization, termasuk
upaya menciptakan reward
dan punishment berdasar Pa-
da aspek kiner-ja. Serta terus
menerus memperbaiki tatake-
lola pemerintahan Yang lebih
baik dan lebih baik lagi di ma-
sa mendatangj' terang Mah-

yeldi.
Ia juga mengatakan, Pem-

ko Padang sudah melaktrkan
sejumlah perbaikan SAKIR
monitoring dan evaluasi kiner-
ja secara berkelanjutan dengan
meningkatkan kooordinasi
dan konsolidasi seluruh OPD.

Sehingga, perencanaan dan
pelaksanaan kinerja dapat di-
tingka&an secara efekif dan
efisien. '

"Meski di tengah pandemi
Covid- 19, kitahams tetap beker-
jadenganbaik Bahkanhamsbe-
kerja lebih baik k{gi demi me. m-
berikan pelayanan kepada
rrnslarakat Tidakadaistilahker-
jamenurun di masa pandemi
Cwid- 19 ini. Dan Covid- 19 ha-
rus dilawani' ulas Mahyeldi.

Selanjutnya, Wali I(ota
Mahyeldi juga menerima pe-
nghargaan Grand Ikadi
Award 2020 kat egoi The Mo st
Fauorite City Gouernment Fi-
gures Caringfor Da'wah dari
Ikadi Pusat. Diikuti, Public
Relations Indonesia Awards
(PRIA) 2020 Kategori TerPoP-
uler di Media Sub Kategori
Pemerintah Kota dari Ma-

ialah PR Indonesia.
Sedangkan, Kementerian

PPN/ Bappenas menga-
nugerahkan penghargaan'r
Pembangunan Daerah 2020 ,:

Kategori Perencanaan dan
Pencapaian Terbaik Tingkat
Kota. Dilanjutkan, Penghar-
gaan Opini WTP Yang ketu-
juh kali dari BPK RI.

Penghargaan Kinerja Ko-
perasi Terbaik l(ategori Kota
Tahun 2020 dari Gubernur
Sumatera Barat. Penghar- .:.

gaan dari BPD Sumatera Ba- !

rat atas prestasi Kota Padang :

dengan capaian resPonse
rate yang melebihi target
dalarn pelaksanaan Sensus
Penduduk (SP) online. "All-
hamdulillah, tahrn20 19 kiner-
ja kitajuga diapresiasi dengan
meraih sebanyak 24 Penghar-
gaan. Penghargaanyangditer-'
ima tidakterlepas dari dukrn- ,

gan dari semua pihak Dan hal
ituhartrsmenjadimotivasibagi,
kita sebagai aparaturpemerin-
tah untuk meningkatkan dan
memberikan pelayanan Yang
terbaik kepada masYarakati'
ujarMahyeldi. (eri)

Dirgahayu Ke-351 I(ota Padang

Duet Mahyeldi-Hendri Septa
Bertabur Prestasi Nasional

Padang, Padek-Pandemi Covid-I9 tidak menjadi
alasan bagi Pemko Padang untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan pri-
ma bagi mas.varakat. Bahkan, duetWali Kota Mahyel-
di dan Wakil Wali Kota Hendri Septa semakinkon-
sisten melakukan penguatan kinerja para aparatur
pemerintah di seluruh OPD.

" 
B"r" DreLHrn

Duet Mahyeldi-Hendri Septa Bertabuf...
Sambungan darihal. 1

Dibuktikan dengan dilak-
sanalcannya evaluasi Sistem
Akntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) di seluruh
OPD untr:k menciPtakan ma-
r-r4jemen kinerj a yang baik Hal

'. itp,mencakup pemmusan sa-
l,'saran pembangunanlebihber-
l'orientasi hasil dan sesuai de-
ngan kebutuhan masyarakat.

Refocusing prggram dan
kegiatan sesuai sasaran Pem-
bangunan; dan upaya cYo ss cut-
rflryprogram dan kegiatan se-

hingga teru'ujud sinergitas
(kolaborasi) antar-instansi. Ser-

ta, mendorong OPD unnrkme-
manfaatkan IT secara optimal
dan terintegrasi, sePern e-Plan-

ning e -budgeting dan e- s akiP.

Pada HUT ke-351 Padang
ini, kepemimpinan Wali Kota
Mahyeldi dengan Wakil Wali
Kota Hendri Septa juga telah
menyuguhkan berbagai Pres-
tasi dan apresiasi atas kine{a
Pemko Padang. Tercatat, sela-

, ma tahun 2020 hingga medio
Agustus' tuiuh. Penghargaan


