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taksanakan SPIP $ecara Efektif di Lingkungan SKPD
, , Padang Pariaman, Singgalang penilai SPII'. Selan;u tnya blrotcrasi di jajaran Peme-

Inspektorat Kabupaten minggu depan diadakan rintah Kabupaten Padang
;1 l Padarig Pariaman menye- workshop bersama Kepala Pariaman.
.illenggarakanrn'orkshopSis- OPD dan jajaran," ujar "Tujuanworkshop SPIP
;.,tem Pengendalian Intern Inspektur Henclra,Aswara untuk mencipiakan kesa-

Pemerintah (SPIPi yang diAulalnspektorat,Kamis maan persepsi dalam irn-
;,- dibuka Inspektur Hendra (5/1,1,). plementasi SPIP, dan mem
,r,Aswara dan dihadiri na- Ia sangat mengharap- berikan arah daiam pene-
i, rasumber dari Tim Ba- kan peran serta BPKP da- rapan SPIP sehingga SKPD

dan Pengar,vasan Keua- lam pengawalan pene- dapat semakin marnpu
.,,1 ngan dan Pernbangu,nan rapan SPIP, dan berharap melaksanakan fungsi, tu-
.., Provinsi Sumatera iJa- kegiatan workshop ini akan gas, dan tanggung jawab
"n rat. dapat membantu pene- terhadap bidang tugasnya

Pelaksanaan penyeleng- rapan SPIP secara el'ektif di masing-masing, serta mam
garaan SPIP yang diikuti lingkungan SKPD Peme- pu.mengantisipasi per-
seluruh pejabat fungsional rintah Kabupaten Padang rnasalahan yang akan tim-
auditor dan pejabat fung- Pariam?n. bul," tambah Hendra.

, . sional pengawas penye- Sebagai salah satu dae- Pemerintah Kabupaten
,'" lenggaraan urusan peme- rahyangtelahmencanang- Padang pariaman dalam''"'rintah daerah (JFP2UPD) kan zona integritas dalarn kurun waktu 10 tahuni selaku tim penilai. rangka mewuludkan refor- terakhir telah banyak men-

"Jadi, workshop ini di. masi birokrasi maka SPIP dapat penghargaan baik
' adakan untuk tim internal men.iadi fondasi utama aaii pemerintih pusat

i" Inspektorat selaku tim pelaksanaan reformasi maupun Pemerintah pro-

vinsi Sumbar, termasuk di
antaranya perolehan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian

{WTP) sebanvak 7 kali
dalam 10 tahun terakhir
dari BPK RI. (sol)

DONOR I Suster Sis dan Rezi petugas UTD pMt Kota Solok lagi
mengambil darah yan g didonorkan Korda Singgalang-Ketua
PWI Kota Splok. (oky Adhadi)


