
I t lu i z i a I r I urI ir I rz I r: l

KORAN

l-la lua rr

Padang El(spres

lrrqqq!fq
Pos Metro

r'r i rs 1 rs I u I rs..irr I zo I zr ln izt lrn i tsltt;l n I za i ze

HAL

II 815
I

L

I

I

I

rrl | ;r j

j-PADANG PARIAMAN - SINGGALANG

Bupati Padang Pariaman Ali
Mukhni meminta lnspekiorai
Lffituk mentndaklanjuti arahan
Presiden Rl Joko widodo yang

Ssampaikan pada Rakor Kegia-
n Aksi Nasional Pencegahan

upsi (ANPK) yang diinisiasi
KPK RI.

Walau sedang menjalani iso-
di Rumah Sakii karena Covid-

, BupatiAli ivlukhni ikuti Rakor
ng diselenggarakan secara

al diikuti seluruh menteri,
nur, bupati, walikota dan

pinan lembaga. Kegiatan ber-
gsung satu hari, belum lama
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OPD Dituntut
elaraskan VE se Presiden

1nI.
"Alhamciulillah. r,valati dika-

raniina cli Rumah Sakit, Bapak
Bupati Aii Mukhni juga ikut ke-
giatan ANPK via kanal yortrtube.

Tadi clia langsung perintahkan
Inspektorat segera ambil langkah
pencegahan korupsi sesuai ama-
nat Presiden Jokowi," kata In-
spektur Henclra Aswara.

Aclapun arahan presiden, kata
Hencira, ada tiga agenda besar
yang harus dir,mjudkan dalarn ak-
si pencegahan korupsi di Indone-
sia. Ketiga agenda tersebut adalah
pembenairan regulasi nasional.
ref,ormasi birokrasi. dan pening-
katan karnpanye literasi anti ko-
rupsi di tengah rnasyarakat.

Terkait reformasi birokrasi

bidaug perizinan, Hendra menga-
takan, Kabupaten Padang Paria-
rnan mellipakan salah satri dae-
rah terbaik di Indonesia dalam
pelayanan perizinan. Ini terbukti
adanya pengakuan dan penghar-
gaan yang diraih di tingkat nasio-
nal clan Provinsi Sumbar.

Sementara, tata kelola keua-
ngan negara, Hendra menegas-
kan, bahvra Padang Pariaman te-
lah meraih Opini lVajar Tanpa Pe-
ngecualian (\,\rTP) ketujuh dari
BPK RI pada tahun ini. Artinya,
Laporan Keuangan APBD sebesar
Rp1,4 triliun dapat dipertang-
gungjawabkan.

"Komitmen Bapak Bupati Ali
Mukhni sangat tinggi dalam
akunlabilitas dan 1.falrpa!'ans! pe-

ngelolaan keuangan daerah
ini menjadi ikhtiar dalam m,

bangun daerah," ujar mantan
pala Dinas Perizinar itu.

Hendra juga menyampai
arahan bupati, agar selu
Organisasi Perangkat Dae
{OPD) hingga nagari untuk be
ma-sama menyamakan visi
menyelaraskan langkah ur
melaksaqakan tiga agenda bt
tersebut han membangun pe
rintah yang efektif, efisien, int
tif, sekaligus bebas dari koru

"Terus berinovasi, tidak pr
li, rnanfaatkan teknologi ia
masi dan dekatkan diri kep
Nlah SWT. Seperti itu yang
arahkan Bapak BupatiAli Mt
ni," ujarnya mengakhlri. isor


