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52 Kepala Desa di Kabupaten Anambas Tanda Tangani Pakta Integritas

BATAMTODAY.COM, Tarempa - Seluruh kepala desa yang ada di 
Kabupaten Kepulauan Anambas menandatangani pakta integritas 
antikorupsi, yang digelar di Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS), 
Tarempa, Minggu (23/7/2017). Penandatanganan pakta integritas ini 
merupakan komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi.

Penandatanganan pakta integritas ini disaksikan langsung oleh perwakilan 
Divisi Pencegahan dan Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Agung Kusnandar, Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris, 
Wakil Ketua II DPRD Amat Yani dan Inspektur Kabupaten Ody Karyadi.

Agung Kusnandar dalam sambutannya mengatakan, penandatanganan 
pakta integritas ini merupakan insiatif kepala daerah, di mana sebelumnya 
Gubernur Kepulauan Riau meminta bupati/walikota se-Kepri 
menandatangani nota kesepahaman dengan KPK.

"Ini merupakan komitmen untuk mencegah korupsi. Usai menandatangani 
pakta integritas ini, kepala desa harus mampu melaksanakan apa yang 
diucapkan, atau apa yang direncanakan harus sesuai dengan pelaksanaan. 
Sehingga desa terbangun sesuai kebutuhan masyarakat, dan bisa 
menciptakan desa yang mandiri," kata Agung.

Agung juga meminta para kepala desa mempelajari apa yang bisa dibangun, 
dan mana yang tidak bisa dibangun. Dalam Undang-undang atau peraturan 
tentang desa tertera pedoman penggunaan dana desa. "Banyak juga kepala 
desa melakukan korupsi karena tidak tahu aturan. Dan mudah-mudahan 
untuk Anambas hal itu tidak terjadi. Kami akan selalu mengawasi," ujar 
Agung.

Bupati Anambas, Abdul Haris berharap, usai melakukan penandatangan 
pakta integritas, para kepala desa mampu mengelola dana desa dan 
membangun desa untuk lebih baik lagi. "Penandatanganan pakta integritas 
ini sebagai komitmen untuk membentuk pemerintahan yang bersih, dan 
tanpa ada korupsi," tandasnya.

Bupati Abdul Haris juga berharap, agar KPK selalu melakukan pengawasan 
dan pencegahan di daerahnya, sehingga tidak ada lagi perbuatan kurupsi 
untuk memperkaya diri sendiri.
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Bupati Abdul Haris dan Agung Kusnandar 
menyaksikan penandatangan pakta integritas oleh 
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Perwakilan KPK, Agung Kusnandar, menyerahkan CD berisikan 
peraturan dan UU tentang desa kepada Bupati Kepulauan Anambas 

Bupati, Wakil Ketua DPRD, Inspektur foto 
bersama kepala desa asal Kecamatan Siantan.

Abdul Haris, Agung Kusnandar, Pejabat FKPD 
foto bersama para kepala desa.

Bupati Anambas Abdul Haris 
menandatangani pakta integritas.

Bupati Anambas Abdul Haris memberikan kata 
sambutan.

Bupati, Sekda, Wakil Ketua DPRD, Pejabat FKPD 
dan Perwakilan KPK foto bersama.

Devisi Pengawasan dan Pencegahan KPK RI, 
Agung Kusnandar memberikan pengarahan.

Perwakilan Cabjari Natuna di Tarempa turut 
mnghadiri penandatanganan pakta integritas.

Pimpinan OPD, Sekda, TNI-Polri turut hadir 
menyaksikan penandatnganan pakta integritas.

Ibu-ibu PKK saat menyaksikan penandatangan pakta 
integritas oleh kepala desa se-Kabupaten Anambas.

Suasana penandatangan pakta integritas oleh 
kepala desa se-Kabupaten Anambas.
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