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PARIAMAN. SINGGALANG
ngan E-Goverment, Peme-
riks'tan ini dilakukan rr '-
tuli meni-lai efektivitas ti -

ngelolaan SPBE dr,larn Pe-
nyeibnggar4ari p'rnerin-tah
Tahun Anggaran 2019 s-d'
2020 (Sen'rester rr) pada

Pemerin1ah Kota Yan g diia-
kukan dalam jangka wakttl
35 hari yang terbagi atas
L5 hari dilakukan secara
daring (online) dan 20 hari
kunjungan IaPangan.

"Dalam pelaksanaannYa
kita akan melihat masing-
masing pemerintah daerah
dalam melakukan Peren-
canaan, pengembangan.
dan pemanfaatan aPlikasi

pli. wat ikota Partaman,
Mardison Mahyuddin
meng ikutiVidcon dalam
rangka entry meeting
untuk pemeriksaan kinerja
atas efekti vitas Penge-
lolaah Sistem Pemeri'ntah

Berbasis Elektronik (SP.BE)

dalam,penYelenggaraan
admihis trasi Pemerintah
di lingkungan Pemerintah
Kota Panaman, yanS'

diselenggarakan Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK)

Perwakilan Provinsi
Sumbar, belum lanrd ini.

layanan SPBE, serta me-
laksanakan monitoring
dan evaluasi SPBE secara
terencana, periodik atas
domain kebijakan, tata
kelola, dan layanair SPBE
sesuai pedoman yang ber-
laku" ujar Yusnadewi.
, , Sementara itu, PIt, Wali-

kota Pariaman,. Mardison
Mahyuddin menyarnbut
baik kegiatan yang dise-
len$garakan oleh BPK Pro
vinsi Sumatera Barat ini.

Secar:a pendahuluan Pe.
merintah Kota Pariaman
sudah melakuka.n pemerik-
saan dan patuh dengan atur
an yang feiah ditetipkan.
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SpBE, pemko Pariaman Patuh'pada Atur0ll

M'ardfson Mahyuddin

' KePiila"(B?K)'Provinsi
Sumatera Ba.rat, Yusna-
dewi mengatakan, sesuai

dengan Instrgksi Presiden
Nsmor 3 Tahun 2003 ten-
tang Ke,bijakar'i dan Stra-
tegi Nasional Pengemba-

"Salah satu contoh, yai-
tu pembuatan data centgr
yang belurn dilaksanakan,
karena menimbang peq-
syaratan$ya sribuah dh,e-
iah harus bebas bencana
s e suai undang:undang yang
betlaku, dan jugar.Peme-
rintah Kota Pariaman su-
dah membentr:k Master Plan
E-Govennent serta melaku
kan perencanaan sebelum
atr:ran itu keiuar", terangnya.

Untuk kedepannya akan
perbaiki dan dilakukbn
hal-hal yang lebih konkret
dalam melaksanakan ke:
giatan penaeriksaan ke-
uangan ini. (503)


