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"Sebagai pemimpin, mari
bersama-sama menyatukan
persepsi danpemahaman serta
niat .bahwa 'kita punya ke
inginan yang sarna agar Cimahi
Iebih maju. Dengantim yang
hebat, kami percaya'apa yang
diwujudkan akan sesuai dengan
harapan masyarakat," katanya.
(Ririn NF)***

Cimahi.:
.Diakui Ajay, sekda meme

, gang peran sentral dalarn pem
binaan ASN. Apalagi, dua hari

, lalu.baru dilakukan rotasi ter-
hadap peiabateselon III-IV. Ia

Ii juga berpesan kepada para ke
pala SKPD agar menjaga ke

I kompakan bersarna .jajaran
ASN. '

i' CIMAHI, (PR).- nilai realisasi APBD.Yangjelas, Wali Kota Cimahi Ajay M
i Ponjabat (Pj) Sekda Kota Ci- waktunya singkat sekarang su- Priatna didarnpingi Kepala Ba-
I mah I harus bisa mengoptiroal- dim masuk semester II bahkan dan Pengelolaan Kepegawaian
I • -kun pcnyerapan anggaran, Hal trimester III. Bersama ternan .dan Sumber Daya Manusia

ltu dilakukan agar APBD Kota SKPD harus berupaya rnewu- Daerah Kota Cimahi Harjono
Cimahi terserap dan pemba- judkan optimalisasi penyerapan menyatakan, penempatan Sur-
ngunanterwujud hingga man- anggaran," katanya. yadi sebagai ~ Sekda Kota

. faatnya dirasakan masyarakat.. Smyadi masih dibebani tugas Cimahi karena dinilai meme-
Hal itu terungkap dalarn pe- lain sebagai Kepala Dinas Ke- nuhi kriteria.

lautikan Pj Sekda Kota Cimahi pendudukan dan Catatan Sipil Suryadi mengisi posisi ~
M Suryadi, di Aula Gedung A Kota Cimahi. "Jabatan ini bu- Sekda Kota Cimahi selarna tiga
Kompleks Pemkot Cimahi, Ja:: kan sekda definitif tapi Pj Sek- bulan, sesuai Peraturan Presi-
Ian:Raden Demang Hardjaku- 'da. Meskipun demikian, tugas den Nomor 3/2018 tentang
sumah, Rabu (1/8/2018). Sur- dantanggungjawab tetap sama Penjabat Sekda. Meski ditunjuk
yadi dilantik mengisi posisi Sek- . terutama membantu pimpinan menjadi Pj jabatannya sebagai
da Kota .Cimahi pasca- merealisasikan program pem- Kadisdukcapil Cimahi akan
purnabakti MYam. bangunan. Tugas saya di dua tetap berjalan seperti biasanya ..
"Anggaranharus dikawal ter- tempat, memang sudah menja- "Memang hatus ada 'yang

utama realisasinya. Pj Sekda ·di risiko ASN tak boleh me- dipilih untuk memenuhi keko-
'kewenangannya sarna dengan nolak perintah dan tugas dari songan jabatan setelah Pak
sekda definitif, juga menjadi .pimpinan, saya akan berusaha Yani pensiun, Pertimbangan
pengguna anggaran. Pak Wali tidakketeteran," tutumya. alas Suryadi ada di Baperjakat
menitipkan soal realisasi ang":··' Suryadi menyatakan akan .' Pemkot'Clmahi, tidak ada mu-
garan, tentu saya harus me- .mengadopsi program Sekda atan npa-apa kecuali memang
megang tanggungjawab.terse-. ~"Kota Cimahi terdahulu yang kompetensi mememihi syarat
but," kata Suryadi. ' .,.. , sudah- menetapkan standar dtsumplug semua aspek ter-
Sebelum dilantik; Suryadi dalam kinerja, "Kami bakal penuhi," katanya.

dan Yani rnelakukanserah.te-' . merieruskan program yang su- SUI)'lIdimerupakanASNde-
rima laporan ·keuangan. Soal dah terukur dan tinggal melan- ngan golongan VIC. Pada ja-
realisasi anggaran, dirinya be- jutkan. Terutama, mengan- batnn eselon II, Suryudl pernah
lum mengetahuipersentasenya, tarkanjajaran birokrasi sam- menjuhnt Sekertaris DPRD Ci-
"Baru terima Iaporan keuangan- pai sekda definitif terpilih," mahi, Aslsten Dueruh Cimahl,
dati Pak Yam, saya behim tahu .katanya. dan. Kopala. Dlsdukeapll

(-''':''.
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