Gubernur Lantik 333 Pejabat Pimpinan Tinggi Dan Administrator

Samarinda, Kaltim : Sebanyak 333 Pejabat Eselon II dan III, atau yang sekarang dikenal
dengan Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Kaltim hari
ini dilantik dan diambil sumpah janji jabatannya oleh Gubernur Kaltim Dr. H. Awang Faroek
Ishak di Pendopo Lamin Etam, Jumat (30/12).

Gubernur Awang Faroek memberi apresiasi kepada tim Baperjakat dan BKD Kaltim serta pihak
terkait lainnya yang telah mengupayakan pelantikan ini dilaksanakan tepat pada waktunya
sehingga sesuai ketentuan Menpan dan Reformasi Birokrasi tentang pengisian jabatan
pimpinan tinggi, penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kaltim di tahun 2017 dapat
terlaksana dengan baik.

Sejalan dengan PP No 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, masih Awang dalam
sambutannya, ini adalah bagian upaya dari pemerintah dalam melaksanakan reformasi
birokrasi dikalangan ASN dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang harus didukung
dan disukseskan bersama.
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“Semoga dengan jabatan yang diembankan ini, saudara semua akan mampu menjalankannya
sebagai amanah dan pengabdian yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, tidak
hanya pada lingkup kerja masing-masing, tetapi lebih luas sebagai tanggung jawab pada
masyarakat, bangsa dan negara,” harap Awang.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Dr.Ir. Rusmadi, MS menyampaikan pada awal
Januari 2017 mendatang, mereka (Pejabat dilantik-red) sudah bisa melaksanakan tugas-tugas
pemerintah dan pembangunan, “kita harapkan melalui acara pelantikan ini semua pejabat yang
dikukuhkan hari ini, nantinya dapat bekerja secara professional untuk melaksanakan
tugas-tugas dengan target yang terukur dalam rangka mewujudkan visi kaltim maju 2018 sesuai
RPJM”,ucap Rusmadi kepada wartawan.

Menurutnya konsekuensi perubahan dari PP No18/2016 tentang pengukuhan ini minimal
dilaksanakan ada mutasi dan mengukuhkan kembali pejabat-pejabat di posisinya, kemudian
misalnya ada juga penggabungan 2 SKPD jadi 1.

“Hari ini yang dilantik ada 57 orang pejabat eselon II, 275 eselon III termasuk Sekda dikukuhkan
kembali, semuanya ada 333”,terangnya.

Hadir pada acara tersebut, Wakil Gubernur Mukmin Faisyal, Asisten, Undangan Eselon II dan
III, dan tokoh masyarakat.(Nick/BKDKaltim)
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