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Pemkab Lingga Gelar Apel Pasca libur
lebaran Idul Fitri 1440 H
Pasca libur lebaran Idul Fitri 1440 H, seluruh ASN, PTT dan THL Pemkab Lingga kembali aktif
bertugas seperti biasa, yang ditandai dengan digelarnya apel pagi ini.
Apel ini merupakan apel perdana setelah lebih kurang satu Minggu lamanya Pemkab Lingga
meliburkan aktifitas pemerintahan dalam rangka libur lebaran.
Terlihat sebagian besar pejabat baik itu eselon II dan eselon III, dan IV hadir dalam apel kali ini.
Selain itu, tampak hadir Setda Lingga, dan asisten Administrasi Umum, Siswandi, serta para ASN,
PTT dan THL di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lingga.
Berkenaan dengan kehadiran pegawai, sesuai dengan instruksi dari Kementerian PAN-RB, bagi ASN
yang berhalangan hadir pada hari pertama pelaksanaan pemerintahan ini, maka akan dikenakan
sanksi hukuman disiplin, karena melakukan pelanggaran kewajiban pasal 3 angka 17 pada
Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sebagai pembina apel, Wakil Bupati Lingga menyampaikan beberapa arahan. Salah satunya adalah
menyampaikan absensi seluruh Pegawai Negeri Sipil ke Kementerian PAN-RB sesuai dengan
instruksi dari surat edaran menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara No.
B/26/M.SM.00.01/2019.
“Seluruh OPD agar mempersiapkan kelengkapan administratif mengingat dalam waktu dekat akan
ada pemeriksaan oleh Ombudsman yang akan menyasar ke beberapa OPD yang menjadi target
pemeriksaan,” ujarnya.
Selanjutnya, beliau juga menginstruksikan kepada bagian Kesra Sekda Lingga untuk
mempersiapkan rapat, terkait persiapan keberangkatan jemaah haji yang akan dilaksanakan pada
tanggal 5 atau 6 Juli mendatang.
“Mengingatkan kepada seluruh ASN dan pegawai RSUD Encik Mariyam Kabupaten Lingga yang
sebentar lagi akan menghadapi kedatangan dari Tim Akreditasi yang akan menentukan masa depan
akreditasi rumah sakit tersebut,” ujarnya
Ia berharap agar pihak rumah sakit bisa tampil maksimal, mengingat status akreditasi tersebut
menentukan apakah kedepannya layanan BPJS Kesehatan masih layak diberlakukan atau tidak di
rumah sakit tersebut.
“Agar semua pegawai bisa bekerja dengan optimal dan seperti biasa memberikan pelayanan kepada

masyarakat luas,” harap beiau.
Selanjutnya, masih ditengah suasana lebaran, tak lupa beliau mengucapkan Selamat Idul Fitri, serta
menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin kepada seluruh pegawai yang hadir. Upacara
diakhiri dengan bersalam-salaman seluruh peserta apel dengan para pejabat dan pimpinan daerah.
Untuk diketahui, selain apel yang digelar di ibu kota Kabupaten, apel juga digelar di tiap-tiap
kecamatan di Kabupaten Lingga, yang dalam hal ini dipimpin oleh para camat setempat.
(Sumber MC Lingga)

