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Sumpah jabatan merupakan ikrar kesetiaan, komitmen, kesiapan dan kesanggupan atas nama
Tuhan bahwa jabatan yang dipangku akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan
penuh tanggung jawab. Demikian disampaikan Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora,
M.Si. pada acara pelantikan eselon II dan Eselon III yang bertempat di Gedung Umbu Tipuk
Marisi tanggal 14 Februari 2013. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kab. Sumba Timur,
PLT. Sekda, Asisten II, FORKOPIMDA, pimpinan SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan
undangan lainya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa dengan adanya sumpah jabatan tersebut maka pejabat yang
dilantik telah diikat oleh apa yang diucapkannya, karena sumpah yang diucapkan juga dituntut
mempunyai komitmen untuk dapat melaksanakan isi sumpah dengan segala konsekuensi yang
dipikul. Dengan demikian,,tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat ditandai dengan
kesetiaan, ketaatan, semangat berkorban, kejujuran dan kerelaan untuk melayani sehingga
dapat mencapai tujuan dalam menggerakkan roda organisasi pemerintahan. sebagai seorang
pemimpin, Bupati mengharapkan agar para pemimpin yang dilantik dapat memerankan tiga
predikat yakni, sebagai pekerja profesional yang harus memanfaatkan waktu seefisien dan
seefektif mungkin, sebagai guru agar dapat memiliki kemampuan untuk mengajarkan dan
mentranformasikan nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi kepada bawahannya, dan sebagai
pembelajar yang harus memimpin dan tetap membangun motivasinya untuk terus belajar.
Selain itu juga, melalui jabatan yang dipercayakan, diharapkan agar dapat membawa manfaat
bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang lebih baik lagi.
Adapun pejabat yang dilantik diantaranya adalah Domu Warandoy, SH sebagai asisten
administrasi, Drs. Khristofel Praing sebagai Kepala Dinas Kependududkan dan Pencatatan
Sipil, Yusuf Waluwanja, SH sebagai Kepala Dinas PPO, Franky Ranggambani, SSTP, M.Si
sebagai Kepala Kantor Kearsipan, Risparia Ranggambani, SH sebagai Sekretaris pada dinas
Pariwisata, Ir. Mikael Jaka Laki sebagai Sekretaris BAPPEDA, Stefanus Nggobi K. Romu, SE.
M.Si sebagai Sekretaris pada DPPKAD, Simon Labba Gadja, BA sebagai Sekretaris Dinas
Infokom, Syane Tamu Ina, ST. MT sebagi Inspektur Pembantu Wilayah I pada kantor
Inspektorat, Solfrina Susana Landjamara, S.Ip sebagai Kabid Mutasi pada BKD, Umbu Lili
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Pekuali, ST. MT sebagai Kabag Pembangunan dan Heo Gah Sebagai Sekcam Paberiwai. (Dhi)

Sumpah jabatan merupakan ikrar kesetiaan, komitmen, kesiapan dan kesanggupan atas nama
Tuhan bahwa jabatan yang dipangku akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan
penuh tanggung jawab. Demikian disampaikan Bupati Sumba Timur, Drs. Gidion Mbilijora,
M.Si.
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Asisten II, FORKOPIMDA, p
impinan
SKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan lainya.
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dalam menggerakkan roda organisasi pemerintahan.
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memerankan tiga predikat yakni, sebagai pekerja profesional yang harus memanfaatkan waktu
seefisien dan seefektif mungkin, sebagai guru agar dapat memiliki kemampuan untuk
mengajarkan dan mentranformasikan nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi kepada
bawahannya, dan sebagai pembelajar yang harus memimpin dan tetap membangun
motivasinya untuk terus belajar. Selain itu juga, melalui jabatan yang dipercayakan, diharapkan
agar dapat membawa manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi demi
terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi.

Adapun pejabat yang dilantik diantaranya adalah Domu Warandoy, SH sebagai asisten
administrasi, Drs. Khristofel Praing sebagai Kepala Dinas Kependududkan dan Pencatatan
Sipil, Yusuf Waluwanja, SH sebagai Kepala Dinas PPO, Franky Ranggambani, SSTP, M.Si
sebagai Kepala Kantor Kearsipan, Risparia Ranggambani, SH sebagai Sekretaris pada dinas
Pariwisata, Ir. Mikael Jaka Laki sebagai Sekretaris BAPPEDA, Stefanus Nggobi K. Romu, SE.
M.Si sebagai Sekretaris pada DPPKAD, Simon Labba Gadja, BA sebagai Sekretaris Dinas
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Inspektorat, Solfrina Susana Landjamara, S.Ip sebagai Kabid Mutasi pada BKD, Umbu Lili
Pekuali, ST. MT sebagai Kabag Pembangunan dan Heo Gah Sebagai Sekcam Paberiwai.
(Dhi)
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