Lampung Timur – (LN) – Serah Terima Jabatan Camat Bandar Sribhawono, Camat Labuhan
Maringgai, Camat Pasir Sakti, Camat Melinting dan Wawaykry, dari Pejabat lama Kepada Pejabat
Baru.

Bupati lampung timur H. Zaiful Bokhari ST. MM, memimpin langsung serah terima lima camat
kecamatan kabupaten lampung timur di halaman Kantor Kecamatan Bandar Sribhawono, Rabu
28/08/2019 .

Pada waktu yang sama dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan ketua TP PKK kecamatan
yang baru dan yang lama, Bandar sribhawono, kec, Labuhan Maringgai, Kec, Pasir Sakti, Kec,
Melinting dan Kec, Wawaykry.
Acara pelantikan dihadiri oleh Bupati Lampung timur, para kepala dinas, Danramil, Kapolsek, kepala
sekolah dan guru, kepala desa dan perangkatnya, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain – lainnya
se-Kecamatan Bandararibhawono.
Mantan Camat Bandar Sribhawono Edi Gunarto SSTP. MSI yang mewakili lima camat yang lama
dalam sambutan perpisahan mengatakan” saya disini mewakili camat yang lama, kami berterima
kasih sudah diberi kepercayaan selama ini untuk memimpin dan melaksanakan tugas, saya sudah
bertugas 9 bulan 10 hari memimpin dikecamatan Bandar srbhawono, kiranya selama itu belum bisa
melayani masyarakat dengan baik saya mohon maaf, semoga dengan camat yang baru, kecamatan
bandar Sribhawono dan kecamatan yang lain lebih maju, saya titip bandar Sribhawono kepada
camat yang baru, tuturnya.
Camat yang baru yang diwakili oleh Sugiyanto S.IP untuk lima camat yang baru menyampaikan,
untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan di setiap kecamatan, kami mohon
dukungan dan kerjasama dari semua masyarakat, pemerintah desa dan semuanya, kami akan
berupaya semaksimal mungkin untuk semakin lebih baik lagi, ucapnya.
Bupati Lampung Timur H. Zaiful Bukhari ST. MM, sambutannya mengatakan” pergantian jabatan
dikalangan PNS sudah merupakan hal biasa, peristiwa tersebut akan terus berjalan sesuai dengan
kebutuhan organisasi dan penyegaran – penyegaran.
Lanjutnya, kepada camat yang baru, saya harapkan dapat meningkatkan kinerja melebihi kinerja
camat sebelumnya, saya berpesan kepada camat – camat yang baru adalah pelayan masyarakat,
pemerintah Lampung timur sudah menyiapkan ambulance dan pengobatan gratis untuk masyarakat
Lampung timur, saudara harus cepat berubah menyesuaikan dengan tugas saat ini supaya semakin
maju,

Jadilah camat yang luar biasa, bukan camat yang biasa-biasa saja, sehingga terlihat perubahan nyata
untuk setiap kecamatan yang dipimpin, tutupnya.
P:(Herman.S)

