Pemkab Lahat, ASN serta TNI dan POLRI Gelar Apel Gabungan
Dalam Rangka peringati HUT POL PP, SATLINMAS dan
DAMKAR Kabupaten Lahat 2019

Journalist: deddy, Tanggal: 08 Apr 2019
LAHAT - Pemerintah Kabupaten Lahat Gelar Apel Gabungan ASN, TNI dan POLRI dalam rangka
Peringatan
HUT SAT POL PP Ke- 69
HUT SATLINMAS Ke- 57
HUT DAMKAR Ke-100
Kabupaten Lahat Tahun 2019.
Selaku Pembina Apel Gabungan Wakil Bupati Lahat H. Haryanto.SE MM MBA, Senin (08/04/19) Pukul.
07.30.WIB Bertempat di Halaman Parkir Pemkab.Lahat
Hadir pada Apel Gabungan Dandim 0405 Lahat, Kapolres Lahat, Kepala Pengadilan Negeri,

Kakankemenag, Ketua Pengadilan Agama di wakili, Dansub Denpom Lahat, Sekda Lahat, Assisten, Staf
Ahli, Jajaran OPD, Ketua TP PKK Lidiya Wati Cik Ujang,Ketua GOW Sumiati Haryanto, Ketua Dharma
Wanita beserta anggota dan seluruh peserta Apel Gabungan.
Sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan di bacakan oleh Wakil Bupati Lahat H.
Haryanto. SE MM MBA mengatakan " Manusia akan memasuki agenda nasional yang sangat penting
menjadi puncak puncak indikator kualitas yang diharapkan demokrasi Indonesia yaitu pemilihan presiden
dan wakil presiden serta pemilihan legislatif seluruh aparatur dan komponen bangsa lain mempunyai
kewajiban untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan Presiden".
" Kita sama-sama kita jaga kualitas penyelenggaraan penyelenggaraan agar berjalan sesuai demokrasi luber
dan jurdil menjadi barisan terdepan dalam melawan rakyat demokrasi yaitu penyebaran ujaran kebencian
dan hoax agar semua pihak dalam mematuhi aturan dan berpolitik secara sehingga proses demokrasi ini
nantinya akan melahirkan pemimpin bangsa yang berkiblat kepada kepentingan masyarakat bangsa negara
Indonesia dan sebagai aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki kompetensi dibidang telah dibekali
dengan kecerdasan lapangan sesuai dengan kondisi geografis daerah berperan penting dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban umum dalam proses demokrasi". Jelasnya
" Ini mengawal proses sampai ke tingkat masyarakat dengan tetap menjaga keamanan fasilitas umum dan
objek lainnya namun begitu beratnya tugas aparatur sipil negara harus menjaga netralitas dalam proses
pemilihan umum ini seluruh aparatur sipil negara turut mempengaruhi berjalannya proses demokrasi sesuai
dengan ketentuan di berbagai daerah beban tugas pekerjaan yang ditanggung mendapatkan aspirasi yang
mudah daerah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat khususnya kebakaran bisa kita rasakan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang Sebagai
penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar undang-undang pemerintah daerah
kelembagaan pelanggaran jumlah Dari kompetensi aparatur negara harus sesuai dengan peraturan tidak
sesuai tidak selalu dilihat dan dihadapkan dengan kemampuan daerah atau kemampuan untuk menambah
pendapatan daerah kelembagaan pemadam kebakaran sebagai penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar lainnya sebagai sebuah tugas dan tanggung jawab pemadam kebakaran dalam
melayani melindungi masyarakat hanya akan dilaksanakan oleh semua dinas yang Mandiri di daerah
masing- masing". detail keteranganya.
Kemudian pada Peringatan HUT POL PP, HUT LINMAS DAN HUT DAMKAR juga diadakan Pelepasaan
Balon dan Simulasi di halaman parkir Pemerintah Kabupaten Lahat.
(Andespa Lahat )
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