Gubernur Sulbar : OPD Jangan
Ada Perjalanan Dinas
Mamuju Sulbar.Berita Nasional.ID — Gubernur Sulbar Ali Baal
Masdar menghimbau seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), untuk tidak melakukan perjalanan dinas luar daerah jika
tidak terlalu penting, sehingga semua kegiatan yang telah di
programkan tahun ini dapat berjalan dengan baik.

Gubernur Sulbar . ABM saat pimpin rapat koordinasi
Hal itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi pelaksanaan
program 2019, bersama seluruh pimpinan OPD lingkup Pemprov
Sulbar, di ruang pertemuan lantai 2 Kantor Gubernur Sulbar,
Jumat 29 Maret 2019.
“Apapun itu undangannya usahakan tahun ini jangan ada yang
keluar daerah dulu. Tolong dianalisa dulu undangannya, jika
tidak terlalu penting tidak usah dihadiri,”tandas Ali Baal.
Tidak hanya itu, Ali Baal juga menginginkan, setiap kegiatan
yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan sesuai aturan yang
ada, termasuk juga terhadap seluruh jenis pengadaan, semuanya
sudah terdaftar di ULP.
“Tolong pada April nanti semuanya harus sudah ada di ULP dan
pada pertengahan bulan itu juga saya akan panggil lagi rapat
untuk menanyakan program yang ada sama bapak, sudah sampai di
mana pelaksanaannya,” tutur Ali Baal.
Selain kedua hal tersebut, Ali Baal juga menyinggung masalah
penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LKHPN), dimana Ia menegaskan, hal itu harus segera
disampaikan, dan selesai paling lambat 31 Maret.
“Semua yang kita miliki daftar saja, lebih banyak yang
disampaikan itu lebih bagus, supaya tidak membebani pikiran
kita”ucap Ali Baal
Melalui pertemuan itu, pria yang akrab disapa ABM ini
berharap, setiap pimpinan OPD melakukan pengawasan terhadap
bawahannya di unit masing-masing dan menciptakan tim kerja
yang baik.
Sementara Asisten II Bidang Pembangunan Pemprov Sulbar Hamzah,
juga mengingatkan, seluruh OPD dapat mempersiapkan dan
memastikan program di 2019 ini, betul-betul diyakini bisa di
mulai, mengingat triwulan pertama tinggal beberapa hari lagi.
“posisi kita saat ini tidak lama lagi masuk di triwulan kedua,
jadi kalau kita tertinggal atau dibiarkan saja berlalu, maka
apa yang kita targetkan tahun ini bisa tidak tercapai,”kata
Hamzah.
Namun, Hamzah menuturkan, jika sudah ada program yang sudah
dilaksanakan, baik fisik maupun progres keuangan, diharapkan
laporannya dapat disampikan, agar bisa terpantau. Agar target
2019 dapat tercapai, Hamzah berharap, setiap OPD dapat
melaksanakan seluruh program di tahun ini sesuai jadwal yang
sudah ditetapkan.

