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KI Sumbar Gelar Monev
iKeterbu kaa n I nformasi

DPRD Slgtbar, RS HB Saanin dan
RSUD Pariaman. Sementara tiga
insntasi vertikal yakni BPK Per-
wakilan Sumbar, Bawaslu Sum-
bar dan BPS Sumbar. Sedangkan
tiga daerah yakni Kabupaten Pe-
sisir Selatan, Kota Bukittinggi dan
Kota, Pa,riaman.

Sekwan DPRD Sumbar Raflis
menyatakan untuk inovasi DPRD
sangat leading dalam memberi-
kan akses informasi publik ke
masyarakat.

. "Kami punya delapan inovasi
dalam rangka memberikan ke-
mudahan akses informasi publik
dan meneba4 informasi yang k4.
mi produksi di semua plaform
media sosial;"ujar Raflis didanl,
pingi Lazuardi.

Semen'tara,'&S HB Saanin Pa-.
dang memaparkan kelebihan ko-
mitmen dan regulasi serta inivasi
memanlaatkan media daring da-
Iam membangun keterbukaan in-
formasi publik.

" Pelayana n kami m enyediakan
layanan playstore berbasis
android, dan melakukan upadate
informasi setiap pagi," ujar Direk-
tur HB Saanin Ernoviana.

Senada dengan dua OPD ting-
kat Pemprov Sumbar RSUD Pa-
riaman pun menegaskan komit-
men koordinasi dan inovasi di-
hadapan komisioner Kt Sumbar
dan pakar dari UNP dan Unand.

"Kuncinya keinginan untuk'
terbuka, RSUD Pariaman sudah
menerapkan sejak 2017 dan ter-
penting akses memperoleh infor-
masi publik bisa melalui email
dan website,"ujar Kabag TU RS-
'UD Pariaman Elnofrida.

Sementara untuk tiga instansi
vertikal, menurut Tanti, dalam
dua tahapan penilaian sebelum-'
n;ia persaingan Oilai sangat ketat,
kini bagaimana tigainstansi ter-

, $g,hr+{ ,mEmpu menekankan ko-
mitmen, koordinasi dan inovasi"
perrgelololaan'informasi pulilik
kepada panelis.

Kep4la Perwakilan BPK Sum-
bar yang hadir untuk kedua kali
dalam penilaian Komisi Informasi
Sumbar sebagai bukti nyata bah-
wa untuk informasi publik, BPK
terbuka.

"Tahun dulu Tnformatif, tapi
BPK tidak pernah berhenti untuk
inovasi untuk pengelolaan dan

pelayanan keterbukaan informa-
si publik, ada berbagai inovasi
dan improvisasi untuk ini kita la-
kukan." ujar Yusnadewi.

Sementara Kepaia BPS Pitono
memastikan keterbukan infor-
masi publik BPS berialan maksi-
mal memastika hasil kerja BPS
diketahui publik.

Sementra Bawaslu Sumbar
hadir Ketua Surya Efitrismen dan
Komisioner Bawasiu Nuhaida
Yetti.

"Bawasiu meyakinl keterbu-
kaan infromasi publik sangat
membantu penguatan kerja pe-
ngawasan Bawaslu, apalagi saat
ini Pilkada dan sturktur PPID
dulu. kota kabupaten Unit. PP.ID
kita sudah beridiri sendiri de-
-ngah atdsannya Korsek Bawaslu
kota dan kabupaten sendiri," ujar
Yetti.

Sementara untuk PPID Utama
Kabupaten Kota, hadir tiga peja-
bat penting hadir, Pjs Bupati
Pessel, Mardi, Sekdako Bukitting,
giYurn Karnova dan Pj Sekdako
Pariaman Ahmad Zakri terkihat
saling adu hebat di hadapan em-
pat panelis presentasi. ltos)

PADANG - SINGGALANG

Komisi lnformasi (Kl) Sumbar
laksanakan tahapan akhir Monev
menuj u Anuge!:ahiKeterbukaan
informasi Publik Komisi lnformasi
Sumbar 2020.

"Tahap akhir penilaian untuk
merebut prediket Informatif,
menuju informatif dan cukup in-
formatif atau kurang informatif,
Selasa sampai Kamis." ujar Ketua
Monev KI Sumbar Tanti Endang
Lestari, Rabu (11l11) di Hotel
Grand Zuri Padang

Sebanyak tiga Organi,asasi
Per4ngkat Daerah :(OPD).,,Tiga
lnstansi Vertikal dan tiga PPID
Utama Kota dan Kabupaten mem-
prersentasikan pengelolaan infor-
rnasi publik di hadapan empat
panelis.terdfi dari dua akdernisl
Eka Vidia Putra dan Syamsuri-
zaldi, serta dua komisioner KI
Sumbaf Adrian Tuswandi dan Arif
Yumardi.

Tiga OPD yang bersaing mere-
but prediket in[ormatif itu adalah


