
BATAMTODAY.COM,   Daiklingga   -     Pemerintah   Kabupaten    Lingga 

menggelar  apel  peringatan  hari  Kartini ke 139 di lapangan kantor Bupati 

Lingga,  Senin  (23/4/2018).  Apel  ini disejalankan dengan peringatan hari 

Otonomi Daerah ke-22 pada tanggal 25 April mendatang. 

"Pada  bulan April ini kita memperingati dua momen hari besar bersejarah, 

yaitu  hari  Kartini  pada  21  April  dan  juga  peringatan Hari Jadi Otonomi 

Daerah.   Untuk   itu   Pemerintah   Kabupaten   Lingga    menyelenggaran 

peringatan  dua  hari  bersejarah  ini  dalam  satu rangkaian upacara pada 

hari ini," ujar Nizar.

Di perayaan Hari Kartini ia berharap peran wanita harus terus ditingkatkan 

dalam pembangunan daerah khususnya di Kabupaten  Lingga.  Begitupun 

kedepan, dimana diskriminasi kerja terhadap pegawai perempuan dapat di 

hilangkan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Barisan peserta apel yang dipimpin oleh 
petugas wanita dari pemkab Lingga

Nizar saat menhormati kibaran sang 
saka merah putih

Wakil Bupati Lingga, M Nizar saat ingin 
memasuki lapangan upacara

Pasukan pengibar bendera saat 
mengibarkan bendera peringatan hari 

Kartini dan Otonomi Daerah

Sekda Lingga, Juramadi Esram turut 
hadir pada pelaskanaan Apel (Tengah) 

Para Kartini dari Pemkab Lingga yakni istri 
Bupati Lingga (Kanan paling ujung) dan istri 

Wabup Lingga (Kanan kedua)
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Wabup Lingga, M Nizar menyerahkan sedikit bingkisan 
kepada penerima usai pelaksanaan upacara

"Saya  harap  dapat  dihilangkanlah,  karena  setiap  orang  memiliki  hak-haknya.  Perpaduan  kerja  antara  Laki-laki  dan  perempuan  akan 

menciptakan  etos  kerja  yang  dinamis,  kreatif  dan  Inovatif,  dan  tetap  menjaga nilai-nilai agamis yang menjadi batas hukum halal, haram 

dan lain sebagainya," ujar Nizar.

Pemkab  dikatakannya  akan  terus  mendukung  penuh  bagi  pegawai  perempuan  yang  ingin  berkarir,  berdedikasi dan berhikmat kepada 

Negara, Bangsa, Daerah dan masyarakat agar terbentuknya generasi Kartini handal di era digital saat ini. 

Kemudian pada peringatan Hari Otonomi daerah ke-22, Wakil Bupati Lingga menyampaikan beberapa poin yang disampaikan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Ada pun tema yang diangkat dalam peringatan hari  Otonomi Daerah pada tahun 2018 

yakni Mewujudkan nawa cita melalui penyelenggarana otonomi daerah yang bersih dan demokratis.
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