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Apel Kerja Pegawai BKD Kaltim Pasca Idul Fitri 1439 H

Setelah libur dan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1439 H/ 2018, Pegawai Pemerintah BKD Prov
Kaltim kembali ke rutinitas untuk masuk kantor pada Kamis tanggal 21 Juni 2018. Sebagai
kegiatan awal dimulai kembali aktivitas kedinasan, ditandai dengan pelaksanaan Apel Kerja
yang dilaksanakan pada halaman Kantor BKD Kaltim.

(Keterangan gambar : Bersalam-salaman antar pegawai di lingkungan BKD Kaltim usai
melaksanakan Apel Pagi dalam rangka halal bi halal idul Fitri 1439 H)

Apel kerja yang dilaksanakan ini disamping sudah menjadi kegiatan rutin juga sekaligus
mengecek langsung kehadiran pegawai pada hari pertama setelah libur dan cuti bersama idul
fitri tahun 2018. Sejak pukul 07.00, pegawai dan pejabat sudah mulai berkumpul dihalaman
Kantor BKD untuk mengikuti apel.

Apel Kerja kali ini dimana seharusnya diikuti oleh 66 pegawai, yang hadir sebanyak 62 orang,
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Pegawai yang tidak hadir pada apel kerja dengan keterangan tugas luar 2 orang, izin 2 orang.

Kepala BKD Kaltim Dra. Hj. Ardiningsih, M.Si mengharapkan agar para PNS khususnya di
lingkungan BKD Kaltim bisa bekerja kembali secara optimal dengan semangat yang baru
setelah libur yang cukup panjang, “kita sudah libur cukup panjang yaitu selama 10 hari jangan
ditambah lagi, kalau ada hal-hal yang mendesak segera lapor ke pimpinan untuk mendapatkan
izin dan rekomendasi, sesuai edaran Menpan kita wajib masuk hari ini seperti biasa, mungkin
nanti Gubernur akan melakukan sidak ke sejumlah OPD,” kata Ardiningsih saat diwawancara
usai melaksanakan Apel Pagi di Kantor BKD.

Apel kemudian dilanjutkan dengan acara halal-bihalal yang ditandai dengan bersalaman
dengan seluruh peserta Apel kerja, kemudian dilanjutkan dengan sarapan bersama.
(Nick/Bkdkaltim)
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