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Peringatan HUT Korpri ke 45, Gubernur Memberikan Ucapan
Selamat kepada PNS Provinsi Sumatera Barat
Rabu, 30 November 2016 14:36 WIB
Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat (KORPRI SUMBAR) - Gubernur
Sumatera Barat, selaku Penasihat Korpri Tingkat Provinsi Sumatera Barat, menjadi Pembina Upacara
dalam upacara peringatan HUT KORPRI Ke-45 yang dilaksanakan di Halaman Kantor Gubernur
Jl.Sudirman Padang, Selasa (29/11/16) pagi. Acara ini juga dihadiri sejumlah Bupati dan Walikota, Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Sekretaris Daerah selaku Ketua Korpri Provinsi, Asisten
dan Staf Ahli serta kepala SKPD,Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Barat. Selain itu juga hadir utusan dari masing-masing SKPD beserta undangan lainnya yang memenuhi
lapangan upacara di pagi yang cerah tersebut.
Dalam kata sambutannya mendahului pembacaan Pidato Presiden dalam rangka Hari Ulang Tahun Korps
Pegawai Republik Indonesia yang ke 45 tersebut, Gubernur Irwan Prayitno mengucapkan selamat kepada
seluruh Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sembari berpesan untuk
menjadikan momentum Hari Ulang Tahun Korpri ini untuk berbenah diri menjadi lebih baik lagi, menjaga
netralitas dan memupuk sikap profesionalitas dalam berkerja untuk memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat. Hal mana juga sesuai dengan tema yang telah ditetapkan dalam HUT Korpri kali ini yaitu
Bersama KORPRI Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara.
Sementara dalam butir-butir pesan Presiden yang dibacakan Gubernur Irwan Prayitno antara lain berisi
pesan-pesan untuk menyambut pesta demokrasi pemilukada serentak tahun 2017 mendatang sebagai
ajang ujian untuk menguji netralitas dan profesionalisme. Selain itu dalam kata sambutan Presiden itu juga
disebutkan pengabdian anggota KORPRI bukanlah kepada kepentingan kelompok dan individu melainkan
kepada negara, bangsa, dan rakyat. Presiden tidak lupa menyampaikan penghargaan tinggi kepada
segenap keluarga besar KORPRI yang sudah dan sedang mengemban tugas, tanggung jawab,
pengabdian kepada negara, bangsa dan rakyat di seluruh tanah air. Lebih jauh disebutkan bahwa tujuan
dari peringatan HUT KORPRI Ke-45 tahun ini adalah memantapkan fungsi organisasi KORPRI sebagai
perekat persatuan bangsa, serta mengajak anggota KORPRI di seluruh Indonesia untuk meningkatkan
kinerja terutama di bidang pelayanan publik.
Mengakhiri penyampaiannya sebagai Pembina Upacara dalam Rangka HUT Korpri ke 45 ini, Gubernur
juga berpesan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
untuk tidak melakukan pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Gubernur akan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku korupsi dan juga pungli.
Upacara peringatan HUT Korpri ini kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke Makam Pahlawan di Lolong
Padang yang dipimpin oleh Ketua Korpri Provinsi Sumatera Barat.

