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Apel Gabungan dan Pamitan Pj Gubernur Sumatera Barat
Kamis, 11 Februari 2016 21:29 WIB
Kantor Gubernur Sumatera Barat , Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia Propinsi Sumatra Barat
(KORPRI SUMBAR) - Apel Gabungan dan Pamit Pj. Gubernur Sumatera Barat
Padang, 11 Februari 2016
Bertempat di halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat di suasana pagi yang cerah, dilaksanakan apel
gabungan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah beserta Asisten dan Staf Ahli serta pejabat eselon II, III dan
IV dan Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Reydonnizar Moener selaku Pj
Gubernur Sumatera Barat yang juga Penasehat Korpri Provinsi Sumatera Barat memimpin apel gabungan
dan sekaligus pamitan kepada seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 12 Februari 2016 di Istana
Negara Jakarta akan dilaksanakan pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2015
yang lalu oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian berakhirlah masa kepemimpinan
Reydonnizar Moenek selaku Pj Gubernur di Sumatera Barat.
Dalam kata sambutannya Pj Gubernur Reydonnizar Moenek yang didampingi Isterinya menyebutkan
bahwa atas gagasan Sekretaris Daerah dan menyikapi kesibukan di akhir masa jabatannya sebagai Pj
Gubernur di Sumatera Barat dapat diselenggarakan apel gabungan dan sekaligus juga momentum untuk
pamitan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
Karena selama masa kepemimpinannya selaku Pj Gubernur selama lebih kurang 6 bulan dalam tugasnya
untuk menjamin effektifitas, harmonisasi dan stabilisasi penyelenggaraan pemerintahan di Sumatera Barat
dan khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah secara serentak, cukup banyak hal-hal
yang telah dilakukan bersama tidak hanya dari jajaran pemerintah daerah, namun juga kerjasama dan
dukungan semua lapisan masyarakat.
Dalam masa kepemimpinannya selaku Pj Gubernur di Sumatera Barat semenjak 15 Agustus 2015 yang
lalu, meskipun sebagai putra Minangkabau,ternyata banyak hal yang perlu difahami untuk menyelami
dinamika kehidupan masyarakat Minangkabau yang sangat demokratis dan egaliter. Banyak permasalahan
yang perlu dihadapi dalam dinamika kehidupan masyarakat Sumatera Barat, namun dengan proses
dialogis dan dukungan jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah, segala persoalan dapat diatasi dan
dengan hasil yang memuaskan.
Lebih jauh diuraikan oleh Pj Gubernur yang energik dan mudah senyum ini, bahwa disitulah peran aparatur
sebagai pamong, tidak hanya sebagai pe momong, juga harus pandai untuk ngemong dan ngomong,
dengan kata lain sebagai pamong kita harus pandai menjaga hubungan dengan masyarakat, memberikan
pelayanan sebaik-baiknya sebagai abdi masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan dalam fungsinya
untuk menjaga effektifitas, harmonisasi dan stabilisasi penyelenggaraan pemerintahan. Dan selain itu, kita
harus pandai ngomong untuk menginformasikan segala sesuatu yang telah dilakukan tersebut diketahui
oleh mayarakat secara luas.
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Di akhir kata sambutannya, Pj Gubernur berkumis lebat ini menyampaikan rasa terimakasih yang
mendalam atas kerjasama dengan jajaran Pemerintah Daerah Sumatera Barat,tokoh mayarakat serta
pimpinan dan masyarakat di seluruh Kabupaten dan Kota yang ada di Sumatera Barat, karena dalam
fungsinya untuk menjaga effektifitas,harmonisasi dan stabilisasi penyelenggaraan pemerintahan telah
berjalan dengan baik, bahkan di saat ada gejolak perekonomian di Indonesia dan dunia secara umum,
Sumatera Barat dapat merealisasikan penyelenggaraan kepemerintahan dengan baik dengan bukti
penyerapan anggaran APBD tertinggi di Indonesia. Selain itu, masih banyak pemikiran-pemikiran yang
belum terimplementasikan dalam waktu 6 bulan ini, dan karenanya sebagai putra Minangkabau,
PjGubernur ini berjanji akan selalu memberi dukungan dalam fungsinya sebagai Pajabat Kementerian
Dalam Negeri untuk membangun Sumatera Barat lebih baik di masa mendatang.
Dan kepada seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat Pj
Gubernur ini mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, karena sebagai manusia biasa tidak luput dari
kesalahan dan kekhilafan, dan setelah selesainya Apel Gabungan ini, Pj Gubernur beserta isterinya dan
didampingi oleh Sekretaris Daerah Dr. H. Ali Asmar, M.Pd. berkenan menyalami satu persatu peserta apel
mulai dari jajaran barisan Eselon III sampai kepada jajaran barisan eselon IV dan staf, bahkan ada yang
menyempatkan diri untuk berfoto bersama dengan Pj Gubernur dan isterinya ini.

