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SAMBUTAN  
Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 

Di Lingkungan BPCB Sulawesi Selatan 
  
Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera buat kita semua…. 
 
Yang sangat Kami hormati: 
Inspektur I, Inspektorat Jenderak Kemendikbud, yang menyaksikan secara Daring 
Ibu Setditjen Kebudayaan, yang menyaksikan secara Daring 
Para Direktur di Lingkungan Ditjen Kebudayaan, yang menyaksikan secara Daring 
Para Kepala UPT di Lingkungan Ditjen Kebudayaan, yang menyaksikan secara Daring 
Yang Kami banggakan dan cintai semua Staf BPCB Sulawesi Selatan 

Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat yang 
dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Pencanangan 
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Sulawesi Selatan dalam keadaan sehat wal afiat. 

Bapak-Ibu yang kami hormati, 

Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi 
Selatan yang berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi serta 
melayani dengan sepenuh hati. Atas prestasi tersebut, pada hari ini tanggal 15 Juni 2020 saya 
mencanangkan Zona Integritas bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. 

Dengan sederet upaya yang akan kita lakukan bersama, yaitu agar kita dapat meraih prestasi 
Wilayah Bebas dari Korupsi, saya himbau kepada seluruh pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Sulawesi Selatan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi dan 
akuntabilitas, dengan langkah perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta komitmen pelayanan 
yang cepat dan baik, dan juga program pencegahan korupsi yang telah ditetapkan harus terus 
diimplementasikan.  

Bapak-Ibu yang kami hormati, 
Saya berharap dengan Deklarasi Bersama melalui Pencanangan Zona Integritas ini, bukanlah 
menjadi slogan semata, melainkan bukti nyata, keseriusan dan komitmen dari segenap 
Aparatur Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, kita wujudkan tercapainya tata kelola 
pemerintahan yang baik dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, 
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik. 
 
Demikian sambutan kami, semoga Allah SWT memberikan kekuatan dan kemampuan untuk 
melaksanakan ini semua. Amin.   
  
Wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu’alaikum warahmatulahi wabarakatuh… 
 

 Makassar, Senin, 15 Juni 2020 

Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan 


