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<p style="text-align: center;"><img src="images/stories/wakilmundukok.jpg" border="0"
style="border: 2px solid black;" /></p> <p style="text-align: justify;">Langgur,-- Rapat Paripurna
Istimewa dalam rangka penyampaian pengunduran diri Wakil Bupati Maluku Tenggara
Drs,Yunus Serang M.si, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
S.T.A Welerubun,SH bertempat di Ruang Sidang utama DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
Rabu 24 / 01.</p> <p style="text-align: justify;">�</p>
<p>S.T.A Welerubun dalam kata
pembukaan Rapat Paripurna Istimewa mengatakan sidang istimewa ini bertujuan untuk DPRD
mengumumkan serta mekanisme pengunduran diri sebagai wakil Bupati Maluku Tenggra Yang
juga telah mecalonkan diri sebagai walikota Tual pada pemelihan Kepala Daerah tanggal 27
juni 2018, Lanjut STA Welerubun mengatakan penyelenggaraan rapat paripurna di hari ini
berdasarkan pada ketentuan pasal 78 dan pasal 29 undang undang no.23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
berhenti atas permintaan sendiri, atau berakhirnya masa jabatan atau tidak dapat
melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau secara berturut-turut selama 6 bulan,
diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD
kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur atau wakil Gubernur serta para menteri
melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati dan atau Wakil Bupati atau Wali
Kota dan untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. �Peraturan KPU nomor 3 tahun 2017
tentang pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota
dan Wakil Wali Kota maka dalam rangka menghormati ketentuan di atas untuk kelancaran
penyelenggaraan pemerintahan pimpinan DPRD segera mengusulkan pemberhentian Yunus
Serang sebagai wakil Bupati Maluku Tenggara kepada Menteri dalam negeri melalui Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Berkenaan
dengan hal tersebut atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara
menyampaikan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih dan
setulus-tulusnya yang selama kurang lebih 10 tahun secara bersama-sama telah ikut serta
dalam mewujudkan Kabupaten Maluku Tenggara kearah yang lebih baik. Hadir pada
kesempatan tersebut Komandan TNI POLRI pimpinan Agama, para Raja, Pimpinan SKPD
serta masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.</p> <p>�</p>
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