Walikota
Padangsidimpuan
Lantik 9 Pejabat Eselon II

Walikota Padangsidimpuan Lantik 9 Pejabat Eselon II
PADANGSIDIMPUAN,
PAMARTANUSANTARA.ID
|
Walikota
Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution melantik sembilan orang
pejabat eselon II di aula kantor sekretariat daerah kota, Rabu
(30/10/2019).
“Mutasi dan pelantikan pejabat eselon II ini telah sesuai
prosedur, termasuk seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama
atau lelang jabatan yang dilaksanakan beberapa bulan
terakhir,” kata Irsan.
Mutasi jabatan atau pelantikan ini dilakukan dengan tujuan
peningkatan mutu kinerja aparatur Pemko Padangsidimpuan.

Utamanya mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yaitu Sidimpuan bersinar.
Sembilan pejabat yang dilantik itu, Hamdan Sukri Siregar
menjadi asisten administrasi umum pada sekretariat daerah,
Rahuddin Harahap menjadi asisten perekonomian dan administrasi
pembangunan.
Syafaruddin Harahap menjadi kepala dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (PMD), sebelumnya ia menjabat sekretaris
merangkap Pelaksana Tugas (Plt) kepala dinas di Organisai
Perangkat Daerah (OPD) tersebut.
Yusnal Efendi Daulay menjadi kepala dinas perhubungan,
sebelumnya ia kepala bidang sarana dan prasarana sekaligus
merangkap Plt. kadis perhubungan.
Ruslan Abdul Gani Harahap menjadi kepala dinas penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu, sebelumnya ia menjabat
kepala nidang perumahan rakyat pada dinas perkim.
Ridoan Pasaribu menjadi kepala dinas perdagangan sebelumnya ia
kepala bidang koperasi dan UKM pada dinas tersebut. Sulaiman
Lubis menjadi kepala badan keuangan daerah, sebelumnya ia
menjabat sekretaris pada dinas tersebut.
M. Jusar Nasution dilantik menjadi kepala badan perencanaan,
penelitian dan pengembangan daerah. Sebelumnya ia sekretaris
merangkap Plt. kepala badan di OPD tersebut.
Gempar Nauli Hamonangan Nasution menjadi staf ahli walikota
bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Sebelumnya ia
menjabat kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia.
Selain pelantikan, pada mutasi ini juga terjadi pemberhentian
tiga pejabat eselon II, yaitu Dori Padonna dari jabatan lama
sebagai kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan
menjadi pengelola fasilitas sosial dan umum pada dinas sosial.

Kastiana Hutabarat dari jabatan lama kepala dinas perpustakaan
menjadi analisis rencana program dan kegiatan pada dinas
pemadam kebakaran dan penyelamatan kota.
Fauziah Nasution dari jabatan lama kepala dinas ketahanan
pangan menjadi pengelola data perpustakaan pada dinas
perpustakaan kota. (Martin Gabe)

