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/>Sebagai momentum untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tatakelola Pemerintahan
yang baik dan perencanaan untuk meningkatkan kinerja di tahun 2016 serta memperkokoh
soliditas �bagi seluruh Pegawai Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Senin, 22 Pebruari 2016
bertempat di halaman depan Kantor Bupati Sumba Timur, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil
Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menyelenggarakan Apel Perdana
yang dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Timur terpilih dan �bertindak sebagai Inspektur
upacara juga dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur dan seluruh
Pimpinan bersama staf SKPD Lingkup Pemkab. Sumba Timur.</p>
<p>Dalam
sambutannya, Drs. Gidion Mbilijora, M.Si� Bupati Sumba Timur menekankan pentingnya
Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya dalam
melakukan Tugas Pelayanan Kepada Masyarakat dan Menghimbau kepada Para Pimpinan
SKPD secara berjenjang agar mengawasi dan memantau kinerja staf yang dipimpinnya dan
tidak segan-segan menjatuhkan hukuman atas ketidak disiplinan Aparat dalam menjalankan
tugas dan tanggungjawabnya. Bupati Sumba Timur Juga meminta Para Pimpinan SKPD untuk
memaksimalkan Kinerja SKPD dalam menyerap Anggaran untuk pelayanan kepada
masyarakat terutama Dana untuk Desa agar dapat segera dicairkan untuk dimanfaatkan bagi
pembangunan yang berfokus pada pembangunan yang dititikberatkan mulai dari desa.</p>
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/>Lebih lanjut, Pada tanggal 9 Desember� 2015 yang lalu� di kabupaten Sumba Timur telah
dilaksanakan pemilihan kepala daerah bersamaan dengan beberapa kabupaten/kota di
Indonesia yang dilakukan secara serentak. Dan Puji Syukur �pelaksanaannya berjalan dengan
lancar dan kondusif. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada semuanya, semoga kepala
dan wakil kepala Daerah terpilih nantinya dengan dukungan semua pihak dapat
melaksanakan� tugasnya dengan sebaik baiknya untuk mewujudkan Pembangunan dan�
kesejahteraan masyarakat Sumba Timur. Marilah semua komponen yang ada di Kabupaten
Sumba Timur ini untuk sama-sama bersinergi dan lupakanlah semua perbedaan yang ada,
karena itulah realitas dari suatu proses politik dalam pemilihan kepala daerah ujar Bupati
Sumba Timur. Bagi Para Pendukung hentikan bertepuk dada dan bagi yang beda pilihan
jangan menyesali tetapi mari kita bersama-sama membangun sumba Timur ini lebih baik dari
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