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Gubernur Kepri HM. Sani memberikan sambutan pada acara pembukaan LKS SMK tingkat Provinsi Kepri di Hotel Sahid 
Bintan.

Hari Pertama Kerja, PNS Kepri Halal bi Halal dengan Gubernur

, Tanjungpinang - Hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran 
Idul Fitri 1435 H, ribuan PNS Pemerintah Provinsi Kepri dari seluruh SKPD 
melaksanakan halal bi halal dengan Gubernur HM. Sani dan Sekretaris Daerah Robert 
Iwan Loriaux, serta seluruh kepala SKPD, Senin (4/8/2014).

Halal bi halal yang dilaksanakan usai apel pagi di halaman kantor gubernur, tidak 
dihadiri Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, karena yang bersangkutan sedang 
berada di Jakarta untuk keperluan partai politik.

Dalam sambutannya, Gubernur HM. Sani mengatakan rasa bangganya atas semua 
kerja keras dan ketulusan dari seluruh PNS, bekerja dengan hati dan semua dilakukan 
berdasarkan hati. "Mari kita tingkatkan kinerja pelayanan kita ke depan. Nasehat Raja 
Ali Haji, aib orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangke. Nasihat ini artinya, 
kita dituntut untuk selalu mawas diri. Dan pada momen halal bi halal pagi ini, mari kita 
rajut hal yang baik untuk membentengi diri kita, hingga kinerja kita lebih termotivasi," 
kata Sani.

Sani juga berpesan kepada para PNS agar menggunakan waktu yang dimiliki dengan 
baik. Pada saat ini, kata Sani, Provinsi Kepri dapat berbangga, karena seluruh provinsi 
mengatakan Kepri merupakan provinsi terbaik di Indonesia.

"Semua capaian tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan ketulusan semua pihak. 
Makanya saya selalu katakan working, learning and good relationship by heart. Hal ini 
sangat penting, mengingat saat ini banyak sekali aturan-aturan baru yang harus kita 
ikuti. Dan harapan saya semua personil PNS Kepri dapat bekerja dengan baik dengan 
memperhatikan aturan-aturan yang berlaku," ujarnya.

Mengenai tingkat kehadiran PNS di Kepri pada hari pertama kerja, Sani mengatakan, dari laporan SKPD yang diterima, 
tingkat kehadiran pegawai pada hari pertama masuk kerja mencapai 97 persen. Gubernur HM. Sani juga mengaku bangga 
dengan tingkat kehadiran PNS pada hari pertama masuk kerja, serta secara langsung dirinya dapat bersilaturahim. (Narasi & 
Foto: Charles Sitompul/BATAMTODAY.COM)
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Gubernur Kepri Muhammad Sani saat memberikan 
sambutan dan amanah.

Gubernur Kepri HM. Sani, Sekda Robert Iwan Loriaux, dan sejumlah kepala SKPD 
serta PNS Pemprov Kepri foto bersama usai acara halal bi halal.

Kepala Disparbud Guntur Sakti beserta kepala SKPD 
lainnya.

Sekdaprov Kepri Robert Iwan Loriaux dan sejumlah kepala 
SKPD saat mengikuti apel pagi hari pertama masuk kerja 
usai libur Lebaran.

Suasana pelaksanaan apel pagi di lapangan upacara 
Kantor Gubernur Kepri di Dompak.

Sejumlah pegawai dari masing-masing SKPD saat mengikuti 
apel pagi hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran.

Para pegawai di lingkungan Pemprov Kepri menyalami 
Gubernur dan Sekdaprov dalam acara halal bi halal.

Para pegawai di lingkungan Pemprov Kepri saat 
melakukan halal bi halal dengan Gubernur HM. Sani.

Sejumlah pegawai dari masing-masing SKPD saat mengikuti 
apel pagi hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran.

Sejumlah kepala SKPD saat mengikuti apel pagi hari 
pertama masuk kerja usai libur Lebaran Idul Fitri 1435 H.

Gubernur Kepri Muhammad Sani saat memberikan 
sambutan dan amanah.

Para staf dan kepala SKPD serta pegawai di lingkungan 
Pemprov Kepri saling salam-salaman dalam rangka halal bi 
halal.

Suasana pelaksanaan halal bi halal ribuan PNS Pemprov Kepri 
dengan Gubernur HM. Sani dan Sekda Robert Iwan Loriaux.

Suasana pelaksanaan halal bi halal ribuan PNS Pemprov Kepri 
dengan Gubernur HM. Sani dan Sekda Robert Iwan Loriaux.

Gubernur Kepri HM. Sani memberikan sambutan pada acara pembukaan LKS SMK tingkat Provinsi Kepri di Hotel Sahid 
Bintan.
Gubernur Kepri HM. Sani, Sekda Robert Iwan Loriaux, dan sejumlah kepala SKPD 
serta PNS Pemprov Kepri foto bersama usai acara halal bi halal.


