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TAMANSARI, (GM).- lah akan diusahakan untuk rne-
i

Untuk itu, Iwan minta kepada
Keberadaan Dinas Korninfo sa- nambah anggaran Dinas Komin- seluruh pejabat yang ada di Pem-

ngat penting terlebih di zaman fo," tegasnya, prov Jabar kornpak danbisa rnen-
yang saat ini serba cepat, internet Tidak miliki tujuan dukungnya dalam bekerja,
dan media sosial, Hal itu diakui Sebelumnya, M, lriawan rneng- "Saya ingin waktu yang sing-
oleh PJ Gubernur Jabar M.lria- hadiri pengajian rutin para peja- kat ini (selarna rnenjadi Pj.
wan saat menghadiri halal-bihalal bat eselon di lingkungan Perne- Gub.) yang saya kerjakan ber-
diDinas Kominfo, Jalan Taman- rintah Daerah Provinsi Jawa Ba- rnanfaat bagi rakyat Jawa Barat
sariBandung, Karnis (28/6), rat di Masjid AIMuttaqin Gedung di semua sektor. Kita sama-sa-
Sebelurnnya, Kadis Korninfo Sate, Jl. Diponegoro Kota Ban- rna, karena Saya tidak bisa be-

Jabar Hening Widiatmoko me- dung, beberapa waktu lalu. Pada kerja sendiri tentu didukung
nyatakan apresiasinya atas ke- kesernpatan ini, lriawan rneminta oleh semua pejabat yang ada,"
sernpatan PJ Gubernur mengha- agar semua pejabat eselon korn- tutur Iriawan.
diri acara halal-bihalal tersebut, pak dan bisa mendukungnya "Doakan saya, sernoga dalam
"Inihal pertama dan penting, dalam bekerja. I

amanah ini saya bisa dan diberi-
gubemur akhirnya rnengunjungi "Ini yang pertama kali bagi saya kan berkah, sukses, kemudian
Diskorninfo Jabar," jelasnya (berternu seluruh pejabat eselon tidak ada harnbatan. Kita harus
seperti dilansir dari J abar.go.id. Pernprov Jabar) setelah saya di- kornpak selalu bapak/ibu pejabat
Pada kesernpatan itu, Hening lantik menjadi Penjabat Guber- sekalian, kita ini keluarga besar

menceritakan kondisi kepegawa- nur J awa Barat oleh Mendagri Pernda Provinsi J awa Barat," pin-
ian dantupoksi Dinas Korninfo. (Menteri Dalam Negeri RI) atas tanya, (B.81)**

I I

Disebutkan, saat ini pegawai
I

nama Presiden RI," ujar lriawan '. !
mencapai 88 orang, kecil dalam

I Iriawan rnengatakan, bahwa di-
jumlah namun memiliki tugas rinya tidak memiliki tujuan ter-
yang besar dan berat. , tentu berada di Pernprov Jabar .
Seperti mengawal keandalan saat ini. Menjadi penjabat guber-

jaringan internet dan data, terma- nur adalah amanah yang
suk dalarn mengawal desk Pilka- diberikan oleh negara kepadanya.
da J abar yang sedang bertugas "Mari kita kerjasama bekerja di
hingga hari ini, Provinsi J abar ini. Saya berada di
"Kedepan berharap ada pe- sini (Pernporv Jabar) tidak ada

ningkatan anggaran untukrne- tujuan lain, Saya tidak ada beban,
ningkatkan kernampuan Dinas Saya tidak ada pamrih kepada sia-
Korninfo, terutama rnenyam- pa pun," kata lriawan.
bungkanjaringan dengan 155 lriawan yang akrab disapa
UPTD se-Jabar," jeJasnya. Kang Iwan Bule ini, ingin rne-
Menanggapi hal tersebut M. manfaatkan waktu singkat sela-

lriawan akan mernperhatikan pe- rna menjadi Pj. Gubernur Jawa
ningkatan kapasitas Dinas Korn- Baratsecara rnaksimal, lriawan
info termasuk dengan mengaju- ingin keberadaan dirinya di J awa
kan penambahan anggaran. Barat bermanfaat bagi rnasya-
"Ini sudah saya dengar.Insyaal- rakat.
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