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Semangat Miskiah Bantu
Tentara Di TMMD
Purbalingga – Pengerjaan fasilitas
umum berupa pembangunana
jalan makadam oleh anggota TNI
yang dilaksanakan secara terpadu
dan lintas sektoral bersama-sama
masyarakat Desa Karangjambu,
Kecamatan Karangjambu,
Kabupaten Purbalingga sudah
mulai terlihat hasilnya.
Keterlibatan warga dalam
kegiatan TMMD Reguler 101
wilayah Kodim 0702/Purbalingga
ini tidak hanya didominasi para
kaum pria saja, namun para ibu
rumah tangga juga turut serta
ambil bagian dalam penyelesaian
pekerjaan ini.
Salah satunya adalah Miskiah
(43) warga Rt 2 Rw I desa
setempat, dengan tidak canggung

ikut mengangkat cangkul untuk
meratakan tanah di jalan yang
sedang dikerjakan, Jumat (16
Maret 2018) lalu.
Membantu pengerjaan jalan
makadam dilakukan Miskiah
setelah selesai mengerjakan
kewajibannya sebagai ibu rumah
tangga.
"Daripada bengong dirumah,
mendingan ikut membatu buat
jalan," ucapnya.
Diakuinya, dengan adanya TMMD
ini dirinya menjadi merasa dekat
dengan tentara. Rasa kagum juga
diutarakan Miskiah kepada TNI
yang mau bekerja buat desanya,
meski mereka bukan penduduk
setempat.//

Pra TMMD Desa Pangadegan Dikebut, Alat Berat Diturunkan

Cilacap - Program Tentara
Manunggal Membangun Desa (TMMD)
Sengkuyung tahap I Kodim 0703/
Cilacap yang dipusatkan di Desa
Pangadegan, Kecamatan Majenang
terus digeber pelaksanaannya.
Kondisi cuaca dan kontribusi material
yang baik dan lancar mempercepat
penyelesaian sejumlah pembangunan

sasaran fisik pada kegiatan yang
dikomandoi Kodim 0703/Cilacap.
“Sejak dikerjakan melalui tahapan
Pra TMMD hingga kini, proses
pembuatan jalan Makadam, dengan
dukungan atau bantuan material
dan alat berat (Excavator) tentu
akan memperlancar pengerjaan
para anggota TNI dan Masyarakat

di lapangan,” kata Danramil 13/
Majenang, Kapten CTP. Rudi Dwianto,
Kamis (15 Maret 2018).
Diungkapkan Kapten CTP. Rudi Dwianto,
proses pembangunan pengerasan akses
jalan di Desa Pangadegan tersebut baru
mencapai hasil 25 % dari sasaran 1050
meter, sehingga sasaran yang harus
dikerjakan masih panjang. “Harus dikebut
pengerjaannya dengan harapan jalan
tersebut benar-benar selesai tepat pada
waktunya,” ucapnya.
Sementara itu, prajurit TNI selalu
bekerja sama dengan warga masyarakat
guna memberi contoh serta mempelopori
supaya giat bersemangat dalam bekerja di
lapangan agar pelaksanaan TMMD berjalan
lancar tidak terjadi keterlambatan.
Melalui program TMMD Sengkuyung
tahap I Kodim 0703/Cilacap,
harapannya mampu memberikan
teladan terkait Kemanunggalan
TNI-Rakyat yang tidak akan bisa
dipisahkan, terlihat masyarakat di
Desa Pangadegan antusias dalam
bekerja bersama TNI. //**v
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Banyumas Bertekad Raih Adipura Ke Lima
Purwokerto - Pemerintah Daerah
Kabupaten Banyumas melalui Dinas
Lingkungan Hidup (DLH), bertekad
mempertahankan dan meraih
penghargaan Adipura ke lima pada
tahun 2018. Hal ini didasarkan pada
penilaian tim tahap pertama (P1), nilai
Banyumas cukup tinggi yaitu 76.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas Suyanto,
mengatakan, saat ini Tim Penilai
Adipura Pusat sedangkan melakukan
penilaian tahap kedua (P2) di
Banyumas, walaupun masih melalui
beberapa tahap pihaknya optimis raih
penghargaan Adipura kelima.
“Dengan kesiapan yang cukup
selama ini, dan pengalaman telah
meraih penghargaan yang sama selama
4 tahun bertutut-turut, saya optimis
Banyumas mampu meraih pengharggan
Adipura untuk yang ke 5 kalinya,” ucap
Suyanto saat ditemui diruang kerjanya,
Jumat (16 Maret 2018).
Kesiapan dilakukan Dinas Lingkungan
Hidup, melibatkan lintas sektor, serta
keterlibatan aktif dari masyarakat.
Demikian halnya dengan kebijakan
Bupati dengan berbagai aturan dan
sering turun mengecek langsung di
lapangan, sehingga dari penilaian
pertama, Banyumas lolos dan dilanjut
ke penilaian ke dua
Sementara Humas DLH Subarkah
mengatakan, titik pantau pada P2
kali ini berada di 15 titik, terutama
segi pengolahan sampah. Titik pantau
meliputi tempat pembuangan akhir
sampah (TPA), pengolahan sampah

terpadu (PST), bank sampah, pasar,
sekolah, perkantoran, ruang publik
seperti terminal, stasiun dan lainya.
Penilaian titik pantau meliputi
kebersihan, pengolahan sampah,
kerimbunan dan keserasian dan
pengolahan sampah karena titik pantau
merupakan penghasil sampah.
Karena sampah ada jenisnya,
yaitu sampah organik dan anorganik
pengolahan inilah yang menjadi kriteria
penilaian. Pada penilaian tahun ini, ada
titik pantau baru yaitu tempat ibadah
seperti masjid, gereja, klenteng dan
lainya.
Untuk mempertahankan

perngharggan, DLH menambahkan
beberapa inovasi yang akan menunjang
hasil penilaian, antara lain 1000
bank sampah yaitu adanya kewajiban
pengumpulan sampah oleh PNS, juga
adanya program Jempolan (jemput
sampah online).
Dengan inovasi tersebut, kita
berharap Banyumas lolos P2 dan
akan mengikuti tahapan Verifikasi.
Penghargaan bukanlah tujuan utama,
harapan kami adalah agar masyarakat
sadar akan kebersihan, mulai peduli
akan pengolahan sampah, merawat
lingkungan dan tidak membakar
sampah sembarangan.//

Perpustakaan Daerah Banyumas Miliki 59.313 Eksemplar Buku
Purwokerto - Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda)
Banyumas pada akhir Tahun 2017 memiliki koleksi sebanyak
59.313 eksemplar buku dengan 27.635 judul. Buku-buku
tersebut dengan beragam klasifikasi antara lain, filsafat
dan psikologi, agama, ilmu sosial, bahasa, ilmu murni, ilmu
terapan, kesenian dan olahraga, sastra, sejarah dan geografi
serta karya umum lainya.
Sekretaris Dinas Arpusda Ida Nyoman Sari mengatakan
pihaknya terus berupaya meningkatkan kunjungan ke
perpustakaan dangan cara aktif dalam mempromosikan
program gemar membaca, dan pada Tahun 2017 setidaknya
sebanyak 64.086 orang pengunjug.
Sementara Kabid Perpustakaan Parsono mengatakan
pengunjung dapat meminjam maksimal 2 buku selama
satu minggu tanpa dipungut biaya. Hanya saja untuk koleksi
buku referensi yang ada, tidak dapat dipinjam hanya boleh
difotokopi.
Untuk dapat melakukan pinjaman, harus mendaftar
menjadi anggota perpustakaan terlebih dahulu. Keanggotaan

berlaku selama satu tahun, dan dapat diperpanjang.
Keanggotaan juga hanya berlaku untuk warga Banyumas, hal
ini untuk menghindari buku tidak kembali.
Parsono mernambahkan untuk pelayanan Perpustakaan
dilayani dari pukul 07.30 sampai dengan 18.00 setiap hari,
kecuali Hari Minggu dari pukul 09.00 sampai dengan pukul
15.00, sedangkan Hari Besar/Libur Nasional tutup.
Selain memberi layanan menetap di kantor, Perpustakaan
juga ada layanan keliling dengan menggunakan layanan 3
Unit Mobil dan 2 Unit Motor untuk melayani masyarakat yang
jauh dan tidak terjangkau oleh layanan di kantor. Mobil dan
motor perpustakaan keliling ini beroperasi sesuai dengan
jadwal dan permintaan masyarakat.
Walupun fasilitas cukup bagus, rata-rata pengunjung setiap
hari sekitar 183 orang di tahun 2017, dan untuk tahun 2018
meningkat sekitar 200 pengunjung.
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Kasatlantas Purbalingga Sabar Sopir Angkutan
Purbalingga - Bertempat di Terminal kota, Kasatlantas Polres Purbalingga gelar acara Sabar
(sarapan bareng) sopir angkutan. Acara digelar
dalam rangka Operasi Keselamatan Lalu Lintas
Candi 2018, Kamis (15 Maret 2018).
Kasatlantas Polres Purbalingga AKP Sukarwan, SH, MM mengatakan, diadakannya
sarapan bareng sopir angkutan kota ini bertujuan untuk memudahkan dalam memberikan
kiat-kiat bagaimana mengemudikan kendaraan
dengan baik dan benar, dan minimal para sopir
ini merasa dekat dengan Polisi khususnya Polantas Purbalingga.
Selain memberikan arahan kepada sopir
angkutan, pada kesempatan itu Satlantas juga
memberikan hadiah kepada tiga orang sopir
yang berhasil menjawab pertanyaan tentang
aturan lalu lintas yang tidak boleh dilanggar
oleh pengguna jalan.
Acara sarapan bareng ini ditutup dengan,
pembagian sembako oleh Kasatlantas kepada
para sopir angkutan dan tukang becak.//ipung

Gelar Sosialisasi Keselamatan,
Kasatlantas Bagikan Helm Dan Permen

Purbalingga - Tokoh Punakawan turut
mengiringi acara sosialisasi keselamatan berlalu lintas Satlantas Polres
Purbalingga. Acara yang digelar dalam
rangka Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2018 ini berlangsung di Jalan
Usman Janatin, Purbalingga, Kamis (15
Maret 2018).

Kasatlantas Polres Purbalingga AKP
Sukarwan, SH, MM pada kesempatan
itu mengatakan, kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan media
Punakawan dan wayang tersebut
dimaksudkan agar masyarakat khususnya pengguna jalan tidak merasa
terganggu dan tertarik untuk menden-

garkan arahan-arahan
yang diberikan.
Kasatlantas juga
mengatakan, dengan
adaya kegiatan ini diharapkan masyarakat
menjadi patuh dan
tertib dalam berlalu
lintas.
Selain memberikan
pengarahan kepada
para pengguna jalan
kususnya roda dua,
Kasatlantas juga
membagikan helm
kepada pembonceng
kendaraan roda dua
khususnya anak
- anak yang tidak
mengenakan helm.
Sementara bagi
pembonceng anakanak yang tertib
menggunakan helm,
Kasatlantas memberikan hadiah berupa
permen dan buku

tulis.
Acara sosialisasi yang digelar bersama Dishub dan TNI ini cukup mendapat perhatian dari para pengguna jalan
yang melintas. //ipung
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Maju Cawapres 2019,
Cak Imin Dialog Dengan
Nelayan Cilacap

Cilacap - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa
(PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berdialog dengan
nelayan Cilacap, di TPI Pandanarang, Kelurahan Cilacap,
Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Kamis (15
Maret 2018).
Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan Cak Imin di
Cilacap setelah mendampingi Ketua Umum PBNU Prof. Dr.
KH Said Aqil Siradj meresmikan Kantor Pusat Koperasi NU
Cilacap.
Dalam dialog itu, Cak Imin yang siap berlaga di Pilpres
2019 mendatang sebagai Cawapres mendengarkan dan
menerima aspirasi para nelayan. Berbagai aspirasi diungkapkan nelayan mulai dari peraturan dan kebijakan Kementerian
Kelautan dan Perikanan tentang penangkapan hasil laut
terutama ukuran udang lobster yang diperbolehkan untuk
ditangkap, bantuan pemerintah dalam meningkatkan kemakmuran dan pendapatan nelayan, serta aturan penempatan
tenaga kerja asing (China) yang bekerja di PLTU Cilacap.
Menurut nelayan, PLTU Cilacap banyak mempekerjakan
tenaga kerja dari China, padahal pekerjaan tersebut bisa dikerjakan oleh masyarakat Cilacap. Hal ini tentunya menambah
daftar panjang pengangguran dan menggusur tenaga kerja

lokal.
Usai berdialog dengan para nelayan, Cak Imin menuturkan,
para nelayan mempunyai problem-problem yang komplek.
Ada yang bisa ditangani dengan cepat melalui subsidi dan
bantuan. Ada juga yang harus ditangani secara sistemik
dengan mengatur industri dan strategi kesejahteraan para
nelayan.
“Dalam jangka pendek bisa meningkatkan anggaran bantuan untuk kelompok-kelompok nelayan. Yang kedua merubah
dan menyempurnakan keputusan-keputusan Kementerian
dan keputusan Presiden supaya bisa memberi percepatan
kemakmuran dan pendapatan nelayan,” ujarnya.
Cak Imin menilai problem dari dua hal itu yang paling
utama ialah pengangguran. Generasi anak-anak nelayan
setelah lulus sekolah harus ditindaklanjuti dengan lapangan
pekerjaan yang memadai. Untuk meningkatkan kemakmuran
keluarga, para nelayan harus ditingkatkan pendapatannya
dengan teknologi dan subsidi-subsidi karena keterbatasan
mereka.
“Insya Allah dengan modal itu, saya mulai sekarang.
Sebetulnya dari kemarin-kemarin juga selalu berkoordinasi
dengan Kementrian Kelautan dan juga kepada Pak Menko
Luhut Binsar Panjaitan ini akan semakin intesif kita lakukan,”
ungkapnya.
Terkait dengan persoalan tenaga kerja dari China yang ada
di Indonesia, menurut Cak Imin, tenaga asing tetap diperbolehkan tetapi tidak boleh merugikan. “Saya dikira dipermudah
bukan dalam arti merugikan. Dipermudah itu prosedur dan
penempatannya untuk investasi, tetapi jangan menggusur
tenga-tenaga kerja kita,” ucapnya.
“Mengenai tenaga kerja asing di PLTU Cilacap. Saya akan
minta kepada Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan cek
sekaligus melakukan audit. Apakah sesuai dengan aturan
atau tidak. Yang penting harus ditegakan aturan, agar para
nelyan disekitar sini mendapat keuntungan dari investasi
adanya PLTU,” pungkasnya. //Wd.

KPU Kota Banjar Umumkan Daftar Pemilih Sementara Pilwakot Banjar
Banjar - KPU Kota Banjar mengumunkan
jumlah daftar pemilih sementara (DPS)
pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Banjar, Jawa Barat, masa bhakti
periode 2018-2023.
Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi pemilih hasil pemuktahiran dan
penetapan DPS yang digelar KPU Kota
Banjar di Aula Kantor Kota Banjar, sebanyak 144.125 jiwa ditetapkan masuk
sebagai DPS Pemilihan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Banjar, Jawa Barat,
Jumat (16 Maret 2018).
Rapat pleno tersebut dipimpin
langsung oleh Ketua KPU Kota Banjar,
Dani Danial Mukhlis, S.pdi, dan diikuti
Panitia Pemungutan Suara (PPS), PanitiaPemilihan Kecamatan (PPK), Pan-

waslu, perwakilan tim kampanye dari
masing masing calon Walikota dan Wakil
Walikota, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, perwakilan unsur Forkompinda
Kota Banjar dan para tamu undangan
lainnya.
Usai rapat, Ketua KPU Kota Banjar,
Dani Danial Mukhlis, S.pdi, menuturkan,
tujuan dari rekapitulasis sesuai PKPU
Nomer 14 tahun 2017,tetang rekapitulasi untuk menentukan jumlah pemilih
sementara yang mempunyai hak pilih
dalam Pilkada Serentak Tahun 2018.
“Proses pemutakhiran data itu sendiri
telah dilakukan oleh para Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) sejak
20 Januari hingga 18 Februari 2018.
Hasilnya disusun oleh PPS, dan telah

direkap pada 5-7 Maret lalu. Sementara
untuk rekapitulasi tingkat Kecamatan
oleh PPK dilaksanakan 9 Maret lalu,”
terangnya.
Sesuai hasil rekapitulasi yang dilakukan KPUD Kota Banjar,maka
telah ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), dengan jumlah
sebanyak 144.125 jiwa, terdiri dari
pemilih laki-laki sebanyak 71.113 jiwa
dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 73.012 jiwa. “Pemilih tersebar di
25 Desa dan Kelurahan, di 332 TPS,
4 wilayah Kecamatan se-Kota Banjar,”
pungkasnya. //Heru.
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Sumpiuh Miliki Taman Edukasi Pemerintahan
Banyumas - Kecamatan Sumpiuh,
Kabupaten Banyumas layak menjadi
Kecamatan Adibuana Bakti, pasalnya
mereka mempunyai banyak kreasi
dalam menjaga kebersihan, menjaga ke
pengelolaan lingkungan dan sampah.
Salah satunya adalah Taman Edukasi
Pemerintahan.
Secara berturut turut Kecamatan
Sumpiuh memperoleh Anugrah
Adibuana Bakti dari Pemerintah
Kabupaten Banyumas, yaitu tahun
2017 dan 2018 pada upacara
peringatan Hari Jadi Kabupaten
Banyumas, penghargaan itu karena
dinilai memiliki komitmen dalam

menjaga kebersihan dan kelestarian
lingkungan.
Camat Sumpiuh Abdul Kudus
mengatakan, Taman Edukasi
Pemerintahan semula dibangun
dengan gotong royong karyawan
kecamatan Sumpiuh. Namun setelah
mendapat kunjungan dari masyarakat
khususnya anak-anak, akhirnya banyak
masyarakat yang membantu mengirim
bunga untuk ditanam di taman itu.
Diberi nama Taman Edukasi
Pemerintahan, karena taman ini
dibangun didalam pusat pemerintahan
kecamatan Sumpiuh. Taman ini juga
sebagai pembelajaran anak-anak PAUD,

TK dan SD khususnya untuk mengenal
pemerintahan dari dekat.
Ada beberapa fasilitas yang tersedia
di taman ini, diantaranya adalah taman
bermain, Gubug Wiifi Corner, gubug
Kesehatan, gubung perikanan dan
gubug tani.
Kudus juga mengatakan, dengan
dibukanya taman edukasi untuk umum,
semakin memberi kebebasan warganya
berkunjung kepusat pemerintahan,
dan tentunya masyarakat jadi turut
membantu menjaga dan memiliki
kantor pemerintahan kecamatan.

Dharma Wanita Banyumas Berlatih Sulam Ngapak
Purwokerto - Sedikitnya seratus anggota Dharma Wanita
Persatuan se Kabupaten Banyumas mengikuti pelatihan
Sulam Ngapak di Pendopo Sipanji Purwokerto, Rabu
(21 Maret2018) lalu. Sulam ngapak merupakan produk
kerajinan baru yang dibuat dengan ciri khas seperti batik
dan memiliki pakem banyumasan.
Ketua Bidang Ekonomi Dharma Wanita Kabupaten
Banyumas Yulis Sri Nugroho, mengatakan pelatihan
bertujuan untuk menambah ketrampilan anggota dharma
wanita, dan diharapkan dapat mengembangkan sulam
ngapak menjadi icon produk terbaru di Banyumas selain
batik.
Terkait pemateri Dharna Wanita menggandeng mentor
kerajinan tangan sulam ngapak, Cocos Trisada. Menurut
Cocos sulam ngapak merupakan kerajinan tangan yang
memerlukan keterampilan dari berbagai macam jenis
sulam dijadikan satu.
Perbedaan sulam biasa dengan sulam ngapak adalah,
kalau sulam biasa hanya memanfaatkan satu jenis
sulaman saja, seperti benang sulam, sedangkan sulam

ngapak menggunakan beberapa jenis sulaman, meliputi
sulam payet, benang, bahan perca dan pita. Lima jenis
sulaman ini diaplikasikan menjadi satu dan ini menjadi
pakem sulam ngapak.
Cocos mengemukakan, kerajinan tangan ini menjual
keunikan sebuah produk. Aplikasinya banyak, selain untuk
tas, lukisan, baju, kebayak atau gamis muslim, juga dapat
dikreasikan untuk box tisu, sepatu dan aksesoris bros.
Adapun motif sulam ngapak ini diantaranya, motif bunga,
binatang, abstrak serta kaligrafi. Motif ini akan terus
berkembang dengan menggunakan ide-ide lain yang lebih
menarik dan unik.
Terkait peluang pemasaran, Cocos memastikan bisa
menampung hasil kerajinan ini, karena pihaknya sudah
menjalin kerja sama dan menjual produk ke berbagai
daerah di Indonesia. Sedangkan saat ini produk bisa
dilihat di Stand Dekranasda Kabupaten Banyumas di
Pratista Harsa Purwokerto.
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Rakercabsus Deklarasi
Pemenangan Ganjar - Yasin

Purbalingga - Sebayak 4500
simpatisan PDIP se-Kabupaten
Purbalingga menghadiri Rapat Kerja
Cabang Kusus (Rakercabsus) dan
Deklarasi Pemenangan Pasangan
Cagub-Cawagub Ganjar Pranowo - Taj
Yasin Maemun di GOR Mahesa Jenar
Purbalingga, Selasa (27 Maret 2018)
lalu.
Hadir dalam acara, Calon Gubenur
Jawa Tengah Ganjar Pranowo,
Wasekjen DPP PDIP Utut Adianto,
Ketua DPC PDIP Purbalingga H Tasdi
SH, MM, perwakilan dari partai koalisi
yakni dari Partai Golkar, PPP, Partai
Demokrat, Partai Hanura dan Partai
Perindo, serta Relawan dari Santri
Gayeng Purbalingga.
Ketua DPC PDIP Purbalingga H
Tasdi SH, MM dalam sambutannya
menyampaikan dari hasil analisa,
kemenangan Ganjar-Yasin di
Kabupaten Purbalingga dipastikan
mampu mencapai 77 persen dari total
suara.
“Dari hasil terjun langsung dan
analisa kami, bisa dipastikan
pada Pilgub Jateng mendatang
kemengangan Ganjar - Yasin sebayak
77 persen dari total suara, dan kami
akan kerja keras untuk memenuhi
target itu,” ucap Tasdi.
Hal senada juga disampaikan Wakil
Sekertaris Jendral DPP PDIP Utut
Adianto yang mengungkapkan bahwa

DPP PDIP menyerahkan mandatnya
kepada Ganjar Pranowo sebagai kader
terbaik dari PDIP, hal ini karena Ganjar
memiliki sikap humanisme ditengah
masyarakat terutama ditingkat
kalangan bawah.
“Atas nama DPP PDIP, saya ucapkan
terimakasih kepada Bapak Tasdi
selaku Ketua DPC PDIP Purbalingga,
partai koalisi, simpatisan dan relawan
yang sudah berkomitmen bekerja keras
untuk kemenangan Ganjar - Yasin,”
kata Utut mengakhiri pidatonya.
Acara deklarasi pemenangan cagub
nomor 1 ini juga di isi pidato politik
dari kader perempuan dari DPD PDIP
Provinsi Jawa Tengah Ruwiati, SE
MM yang menyatakan bahwa dalam
putaran Pilkada Gubernur dan Wakil
Gububernur, Jateng optimis menang
70 persen. Kemenangan ini realistis
karena petahana mempunyai program
hasil kerja selama 5 tahun yang sudah
dinikmati olah masyarakat Jawa
Tengah.
Sementara Calon Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo dihadapan
awak media mengungkapkan,
kemenangan Ganjar - Yasin akan
menjadi gampang jika seluruh
simpatisan dan kader partai
pendukung, serta relawan dan
masyarakat mau bekerja keras.
Menurutnya, Jateng sebagai kandang
banteng harus tetap disertai dengan

kerja keras, dan bila semua
kekuatan solid, secara teori
tidak sulit membuat Jateng
tetap menjadi kandang
banteng.
“Dengan kerja bersama,
secara teori tidak sulit
mewujudkan Jateng
sebagai kandang banteng,”
jelas Ganjar.
Dalam Rakercabsus kali
ini, susunan kerja politik
diawali dengan pengawalan
keseluruh tahapan pilgub.
Dari penyusunan Daftar
Pemilih Sementara (DPS)
dan Daftar Pemilih Tetap
(DPT) untuk memastikan
tidak ada pemilih yang
terlewat.
Kader dan relawan
juga perlu ikut
mensosialisasikan
pasangan Ganjar-Yasin
kepada masyarakat. Dan
bila diperlukan, kader
harus mau menjemput dan mengantar
pemilih ke Tempat Pemungutan Suara
(TPS).
Pada kesempatan itu Ganjar juga
mengaku optimis akan memenangkan
pilgub Jateng. Ada tiga survei yang
sudah dilakukan oleh Kompas, Indo
Barometer dan survei internal, yang
hasilnya menunjukkan hasil sebelas
duabelas, alias tidak berbeda jauh
dengan menempatkannya pada posisi
unggul.
Ganjar berjanji akan terus
mempertahankan predikat Jateng
sebagai kandang banteng dengan kerja
konkret dan riil, merawat konstituen
dan rakyat dalam bentuk kerja. Bila
kerja konkret bisa diwujudkan, rakyat
akan puas dan Jateng tetap menjadi
kandang banteng.
Acara ditutup dengan pembacaan
teks deklarasi oleh ketua tim
pemenangan Bambang Irawan, S.H
yang diikuti oleh seluruh peserta
Rakercabcus. Dan dilanjutkan dengan
peresmian posko pemenangan Ganjar Yasin.//ipung
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Forjoun KPU Kota
Banjar Deklarasikan
Pilkada
Banjar - Menjelang Pilkada serentak
Tahun 2018 yang akan dislenggarakan
di Kota Banjar, Forum Journalist Komisi
Pemilihan Umum (Forjoun KPU) Kota
Banjar menggelar acara diskusi di aula
Saung Oemah lingkungan Panatasan,
kecamatanPataruman, Kota Banjar,
Sabtu, (24 Maret 2018).
Acara diskusi yang bertajuk Diskusi
Menolak Hoax Untuk Menciptakan
Pilkada Serentak Tahun 2018 Yang
Berintegritas, Kondusi dan Demokratis
dihadiri oleh perwakilan Pemerintah
Daerah, Waka Polres Kota Banjar,
Ade Najmuloh, Kodim 0613/Ciamis,
Kejaksaan Negri Kota Banjar, Ketua KPU
Kota Banjar, Dani Danial, S.pdi, Ketua
Panwas Kota Banjar, Irfan Saeful Rohman
dan diikuti oleh perwakilan 32 Ormas
yang ada di Kota Banjar.
Usai acara, Ketua Forum Jurnalis
KPU Kota Banjar, Aditya Tri Wahyudi,
mengatakan tujuan di gelar nya acara
diskusi dan deklrasi tersebut adalah atas
rasa kekhawatiran rekan rekan Journalis
yang tergabung dalam Forum Journalis
KPU (FJK) tentang isu isu yang beredar,
dan ini di jadikan komitmen bersama
dalam melawan hoax.
“Terutama mengenai informasi
informasi bohong yang ada di Kota
Banjar. Terlebih lagi ini masuk pada tahun
politik,dan potensi penyebaran hoax itu
akan sangat besar,” jelasnya.
Menurutnya, sudah banyak korban
akibat yang di timbulkan oleh hoax. Maka,
perlu adanya kesepahaman tentang hoax,
karna hoax itu sendiri termasuk salah
satu kejahatan yang sangat terorganisir.
Lebih Lanjut adit menjelaskan dengan
beredarnya hoax di tahun politik seperti
tahun ini dan akan dilaksanakannya
Pilkada serentak Tahun 2018 di
Kota Banjar, hoax itu sendiri sangat
berdampak besar akan keutuhan tatanan
masyarakat baik perekonimian, sosioligis,
budaya dan keamanan.
“Maka dari itu, masyarakat perlu
memahami mana informasi bohong di
media sosial atau mana informasi yang
memang hasil dari produk jurnalistik,”
tegas Adit.
Adit menegaskan pada dasarnya tidak
ada namanya berita bohong dari hasil
produk journalistik. Karena, berita itu
adalah hasil dari data serta fakta yang
didapatkan dari lapangan oleh journalis
tersebut.//heru.

Ciptakan Kamtibmas, Polresta
Banjar Gelar Ops Bina Lodaya 2018
Banjar - Guna menciptakan situasi
Kamtibmas diwilayah hukum Kota
Banjar, jajaran Polres Banjar lakukan apel Ops Bina Lodaya 2018.
Apel tersebut dilaksanakan di halaman Mako Polres Kota Banjar, Jawa
Barat, Senin, (26 Maret 2018).
Apel yang dipimpin langsung oleh
Kapolres Banjar, AKBP Twedi. AB, S.
Sos, Sik, MH diikuti oleh Kabag Ops
Polres Banjar, Kabag Ren, Para Kasat, Kapolsek dan Jajaran anggota
Polres Banjar.
Dalam sekapur sirihnya, Kapolres
Banjar, AKBP Twedi. AB, S. Sos, Sik,
MH menuturkan Apel Gelar Pasukan Operasi Bina Lodaya Tahun
2018, akan dilakukan selama 10
hari kedepan. Dimulai dari tanggal
26 Maret 2018 sampai dengan 04
April 2018.
Menurutnya, operasi ini dilakukan

guna mengedepankan fungsi Binmas dalam melaksanakan kegiatan
penerbangan, pembinaan, dan
penyuluhan kepada masyarakat.
“Adapun sasaranya, yaitu gepeng,
premanisme, pengamen dan lain
sebagainya yang biasanya terdapat di pasar, terminal, stasiun dan
perempatan lampu merah,” kata
Twedi.
Lebih Lanjut Kapolres menambahkan kegiatan Operasi yang
dilakukan rutin setiap tahunya
bertujuan untuk memberikan rasa
aman dan nyaman bagi masyarakat
Kota Banjar dalam beraktifitas.
“Sehingga, Kota Banjar akan
selalu terjaga Kamtibmasnya,
masyarakat Kota Banjar juga akan
aman dan nyaman dalam melakukan aktifitas sehari-hari,” tandas
Kapolres.//heru.

Jelang Pilkada
2018, Kpu Gelar
Sosialiisasi Di
Tingkat Remaja

Banjar. Selain Ormas LSM, hari ini
kita bekerja sama dengan Karang
Taruna Kota Banjar guna mensosialisasikan penyelenggaraan Pilkada
serentak tahun 2018.
“Kita ingin menyebarluaskan
informasi informasi soal penyelenggara Pilkada serentak baik itu yang
menyangkut soal teknis maupun
menyangkut soal pemahaman Kepada seluruh masyarakat.
Dani mengharapkan melalui kegiatan ini, selain bisa menjadi corong,
karang taruna juga bisa membantu
kami untuk melakukan sesuatu
kepada seluruh masyarakat.
Sementara Ketua Karang Taruna
Kota Banjar, Agus Sumitra S.ip mengajak kepada seluruh masyarakat
khususnya karang taruna untuk
bisa berperan sekaligus berpartisipasi dalam pesta demokrasi Pilkada
serentak tahun 2018.
Ia berharap tahun ini, masyarakat
Kota Banjar jangan sampai menjadi
golput, karna peran pemilih juga lah
yang akan menentukan sukses nya
pesta demokrasi ini.//heru

Banjar - Guna menyebarluaskan
informasi tentang Pilgub dan Pilwakot Tahun 2018, KPU Kota Banjar
menggelar acara sosialisasi terhadap karang taruna Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat,
Senin (26 Maret 2018).
Acara yang dilakukan di aula
Desa Sinar Tanjung, Kecamatan
Pataruman, Kota Banjar di hadiri
oleh Ketua KPU Kota Banjar, Dani
Danial mukhlis, S.pdi, Ketua Karang
Taruna Kota Banjar, Agus Sumitra,
S.ip, jajaran KPU Kota Banjar, dan
beberapa perwakilan Karang Taruna
Kota Banjar.
Usai Kegiatan Ketua KPU Kota
Banjar, Dani Danial Mukhlis, S.pdi
menuturkan tujuan kegiatan ini
adalah, kegiatan sosialisasi dengan
kelompok strategis yang ada di Kota
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Semarak Hari Jadi Kabupaten Cilacap Ke 162
Cilacap - Berbagai rangkain kegiatan
telah dipersiapkan Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memeriahkan hari
jadi Kabupaten Cilacap ke 162 tahun.
Persiapan rangkaian tersebut untuk
menyemarakan hari yang bersejarah
bagi masyarakat Cilacap.
Rangkaian kegiatan yang disiapkan
diantaranya berbagai perlombaan
antar instansi, kegiatan tasyakuran
dan doa bersama, kegiatan prosesi
hari jadi dan parade budaya serta
panggung hiburan masyarakat.
Dipuncak kegiatan prosesi peringatan hari jadi Cilacap ke 162 diawali
dengan pelaksanaan upacara hari jadi
Cilacap dan dilanjutkan kegiatan Rapat
Paripurna Istimewa DPRD di Gedung
DPRD, Rabu (21 Maret 2018).
Usai Rapat Paripurna Istimewa,
kegiatan dilanjutkan dengan kirab
lambang daerah Jalabhumi Wijayakusuma Cakti. Kirab diikuti segenap
anggota DPRD Cilacap dengan rute
start di halaman kantor DPRD Cilacap.
Selanjutnya rombongan kirab berjalan

menuju Alun alun Cilacap.
Di Alun-alun, Bupati bersama
segenap Forkopimda dan tamu
undangan telah menanti rombongan.
Sebelum penyerahan lambang daerah,
tamu undangan dihibur tarian prosesi
yang menggambarkan kebhinekaan di
Kabupaten Cilacap.
Bupati Cilacap H Tatto Suwarto Pamuji sangat bersyukur dan berterima
kasih kepada semua pihak dan seluruh
masyarakat Kabupaten Cilacap yang
telah mendukung dan mensukseskan
berbagai rangkaian kegiatan hari jadi
tahun ini, sehingga semua berlajan
lancar dan sukses.
Terhadap kekurangan yang ada,
sudah seharusnya dijadikan bahan
evaluasi untuk perbaikan di tahuntahun mendatang. Tetapi secara umum
semuanya berjalan baik dan lancar.
“Untuk itu, sekali lagi saya ucapkan
terima kasih. Mari kita sukseskan terus
Kebijakan Bangga Mbangun Desa,”
ajaknya.
Menurutnya, meskipun puncak

peringatan Hari Jadi ke 162 Kabupaten
Cilacap telah dilaksanakan tanggal 21
Maret 2018, tetapi masih banyak rangkaian kegiatan yang menarik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan
tidak hanya terpusat di Kota Cilacap
saja, namun tersebar di wilayahwilayah Kabupaten Cilacap.
Acara semakin semarak saat tamu
undangan dan masyarakat yang hadir
di Alun-Alun Cilacap dihibur tarian
kolosal Jalungmas yang dibawakan
oleh 250 penari putra dan putri dari
tingkat SMP, SMA dan SMK se eks
Kotip Cilacap.
Tarian khas Cilacap ini, memadukan dua unsur budaya yang hidup di
Cilacap yakni budaya Banyumasan dan
Pasundan. Dalam sajiannya tarian ini
lebih menonjolkan gerak-gerak khas
dari Pasundan dengan iringan Calung
Banyumasan serta ditarikan oleh
beberapa penari muda laki-laki atau
perempuan. //Wd

Dandim 0703/Cilacap Hadiri Upacara Hari Jadi Kabupaten Cilacap Ke 162
Cilacap - Selepas pengambilan sumpah
jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan
tinggi Pratama Sekertaris Daerah (Sekda)
Kabupaten Cilacap Drs. Farid Maruf,
MM oleh Bupati Cilacap, Dandim 0703/
Cilacap ikuti upacara bendera yang digelar
Pemerintah Kabupaten Cilacap, Provinsi
Jawa Tengah, Rabu (21 Mareta 2018) pagi
dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Cilacap ke - 162.
Upacara bendera di halaman Pendopo
Wijayakusuma Sakti pemerintah setempat itu berlangsung sejak pukul 07.30
WIB hingga 08.45 WIB, dengan inspektur
upacara Bupati Cilacap H. Tato Suwarto
Pamuji.
Dalam sekapur sirihnya, Bupati Cilacap
Tato Suwarto Pamuji menyampaikan
ucapan terima kasihnya dan selamat
memperingati Hari Jadi ke 162 Kabupaten

Cilacap kepada tamu undangan yang hadir,
dan seluruh warga masyarakat Kabupaten
Cilacap.
Dijelaskan Bupati, berbagai pembangunan fisik dan nonfisik yang telah dan akan
dilaksanakan di daerah ini sejalan dengan
tema “ Dengan Hari Jadi Ke 162 Kabupaten Cilacap, Kita Tingkatkan Semangat
Kerja Bersama Untuk Mewujudkan Bangga
Mbangun Desa Menuju Masyarakat Yang
Semakin Sejahtera Secara Merata”.
Lebih jauh diungkapkan Bupati, salah
satu hal yang sangat istimewa di Hari Jadi
ke 162 Kabupaten Cilacap tahun ini, karena tadi saya telah melantik dan mengambil sumpah Drs. Farid Maruf, MM sebagai
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
“Oleh karena itu saya ucapkan selamat
dan sukses kepada Drs. Farid Maruf, MM,”
ucapnya.

Menurut Bupati, seorang Sekda tugas
utama dan tugas yang paling berat adalah
tugas-tugas yang berkaitan dengan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk
mewujudkan sinergi. “Sedangkan yang
lainnya adalah bagaimana memberdayakan peran setiap satuan kerja perangkat
daerah sesuai dengan kapasitas dan
kapabilitasnya,” terangnya.
Bupati juga mengingatkan, pada pemilu
kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur JawaTengah periode 2018 - 2023,
perbedaan aspirasi politik adalah hal yang
wajar dan merupakan dinamika dalam
sebuah kehidupan demokrasi. “Justru yang
menjadi tidak wajar, apabila perbedaan
tersebut menjadikan kita terpecah belah
dan tidak rukun satu sama lain,” tuturnya.//wd
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Melalui Jambanisasi,
Danramil 07/Maos
Kerahkan Babinsa
Wujudkan Hidup Sehat

Akibat Diding Rapuh,
Rumah Minti Ambruk
Purbalingga - Tidak ada angin dan tidak ada hujan, Sebuah
rumah bambu milik Minti (58) warga Rt 23/10 Dusun Lemah
Meteng, Desa Sumingkir, Kecamatan Kutasari, Purbalingga,
Jawa Tengah ambruk, Senin (19 Maret 2018) lalu. Tidak ada
korban jiwa pada kejadian itu, namun kerugian ditafsir kurang
lebih sepuluh juta rupiah.
Menurut Pipit Kholifah (30) salah satu warga setempat, kejadian ambruknya rumah sekitar pukul 14.30 siang, waktu itu
korban sedang ikut mencari (ngadang )dukuh bersama warga
yg lain ditempat Sariah yg berjarak sekitar 50 meter.
Tidak ada yang mendengar atau melihat kejadian, karena
selain situasi yang ramai berebut buah dukuh yang jatuh, pandangan juga terhalang oleh dua rumah yg berjajar.
Sekitar pkl 15.00 WIB, korban bermaksud menyimpan dukuh
yg didapat, korban kaget ternyata rumahnya sudah rata dengan tanah, korban pun memberitahu warga sekitar yang kemudian mendekat ke TKP, dan melaporkan kejadian ke perangkat
desa.
Penyebab ambruknya rumah karena tiang dan dinding yang
sudah rapuh, serta atap terbebani sampah dedaunan karena
rumah berdiri ditengah kebun yg rindang.
Sementara Kades Sumingkir Tuting Haryati mengatakan,
Minti yang difabel dan hidup sendirian itu sudah masuk daftar
RTlH Tahun 2018, namun belum juga rumahnya di rehab, sudah keburu ambruk, dan untuk sementara Minti ditampung di
rumah salah satu warga./**

Cilacap - Koramil 07/Maos melalui para Babinsanya membangun jambanisasi di desa Ketanggung, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jumat (23 Maret 2018)
Komandan Koramil 07/Maos Kapten Inf Joko Yunanto
menjelaskan, jambanisasi dibangun hampir di setiap desa
yang ada di wilayah Koramil 07/Maos. Koramil Maos membawahi dua Kecamatan, yakni Maos dan Kecamatan Sampang yang terdiri dari 20 desa.
Dijelaskan Danramil, pembangunan jamban secara cuma-cuma dikomandoi oleh para Babinsa bersama warga
setempat. Kini warga diharapkan tidak lagi BAB sembarangan. “Kita khawatir datang penyakit musiman seperti
muntaber, apabila tidak ada Jamban, maka dikhawatirkan
penularan penyakit melalui kotoran akan menjadi ancaman,” terang Kapten Joko.
Dia menambahkan, setelah dibangun jamban semua
warga sudah memanfaatkan jamban yang dibangun oleh
TNI bersama rakyat. Dengan begitub dapat mengurangi
ancaman berbagai penyakit menular yang bisa ditularkan
melalui kotoran manusia yang dibuang tidak pada tempatnnya.
Sementara Kades Ketanggung, Pramono menyampaikan, disisi lain warga Desa Ketanggun mengaku sangat
bersyukur dapat bantuan pembangunan jamban melalui
program jambanisasi dari TNI Kodim 0703/Cilacap melalui
Koramil 07/Maos. “Jamban ini hadiah dari TNI untuk warga
desa kami,” katanya.
Pramono menambahkan, saat ini hampir memasuki
musim kemarau.Sedangkan aktivitas warga ketika bab
banyak di sungai. Dengan adanya jambanisasi ini sangat
membantu rakyat dalam membudayakan hidup bersih dan
sehat.
Pembuatan jamban ini memang untuk memotivasi warga
dalam menjaga kesehatan lingkungan.
Untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya jamban, TNI langsung memberikan contoh bagaimana cara membuat jamban yang memenuhi
standar sehingga layak digunakan. //**
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Kodim Cilacap Gowes Sehat
Bareng Ramane
Cilacap - Kepala Staf Kodim 0703/
Cilacap Mayor Inf. Ahmad Rofik Alfian
beserta staf dan personelnya mengikuti gowes sehat bareng Ramane yang
diselenggarakan oleh Pemerintah
Kabupaten Cilacap, di Alun-alun Kabupaten Cilacap, Jumat (23 Maret 2018).
Gowes bareng Ramane merupakan
rangkaian kegiatan dalam rangka
memeriahkan peringatan Hari Jadi
Kabupaten Cilacap yang 162. Selain
dikemas dalam bentuk rekreasi,
kegiatan sepeda sehat ini juga sebagai
sarana untuk mempromosikan obyek
wisata yang ada di Kabupaten Cilacap
khususnya Teluk Penyu dan Benteng

1017 Siswa SD Dan MI
Mengikuti Jambore
Pramuka
Purwokerto - Sebanyak 1017
anggota Pramuka penggalang dari
kalangan pelajar Sekolah Dasar
(SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI)
dari berbagai kwarran di Banyumas,
mengikuti kegiatan Jambore Pramuka
SD/MI Tingkat Cabang Banyumas
Tahun 2018 di Bumi Perkemahan
Kendalisada Kalibagor, Kamis (29
Maret 2018). Kegiatan dibuka oleh

Pendem.
Kegiatan Gowes Bareng Ramane ini
dilepas langsung oleh Bupati Cilacap
Tatto Suwarto Pamuji di titik star Alunalun Cilacap dengan route Jalan. Jend.
Sudirman, Jalan. S.Parman, Jalan.
Setya Budi dan berakhir dititik finish
Benteng Pendem Teluk Penyu Kabupaten Cilacap.
Selain diikuti oleh unsur Forkopimda,
SKPD, BUMN dan BUMD Kabupaten
Cilacap, Gowes bareng Ramanae juga
diikuti oleh para pecinta sepeda unik
serta siswa-siswi SLTP se-eks Kotip
Cilacap.
Kegiatan gowes sehat ini juga

Assisten Ekonomi Pembangunan Ir Didi
Rudwianto, SH, Msi selaku Anggota
Majelis Pembimbing Cabang.
Sekretaris Bina Muda Kwarcab
Banyumas Handoko mengatakan,
kegiatan Jambore tersebut
dilaksanakan selama 4 hari mulai
Kamis hingga Sabtu mendatang.
Kegiatan diikuti 24 Kwarran yang terdiri
dari 37 regu penggalang putra dan
putri beserta pembina dan pemimpin
kontingen, tim pendukung serta Dewan
Kerja Ranting (DKR).
Kegiatan dihari pertama antara
lain registrasi, upacara pembukaan
kegiatan Jambore, pionering,
permainan besar, anjangsana, lomba

dimeriahkan dengan hiburan dangdut serta puluhan hadiah door prize.
Disela-sela kegiatan tersebut Kasdim
Mayor Inf. Ahmad Rofik Alfian mengapresiasi dengan apa yang diselenggarakan Pemda Kabupaten Cilacap.
“Semoga melalui kegiatan ini,
semakin mempererat hubungan
diantara semua unsur Forkopimda
beserta segenap unsurnya serta warga
masyarakat Kabupaten Cilacap dan
juga memastikan kepada kalayak
umum bahwa obyek wisata di Kabupaten Cilacap aman untuk dikunjungi,”
ungkapnya. //**

seni budaya, giat wawasan yang diisi
oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)
Kabupaten Banyumas, sosialisasi hak
anak dan kegiatan polisi sahabat anak.
Handoko mengatakan, maksud dan
tujuan jambore adalah memberikan
kesempatan kepada adik-adik
penggalang untuk melaksanakan
perkemahan dan saling bertukar
informasi, menambah ilmu dan
menyambung tali silaturahmi dengan
peserta lain. Selain disisipi dengan
lomba-lomba, dimana yang menjadi
juara akan dikirimkan ke Jambore SD/
MI tingkat Kwarda Jawa Tengah di
Purbalingga.
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Beringin Raksasa
Jalan Ahmad Yani Dipangkas
Purwokerto - Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas memangkas
pohon beringin raksasa yang berada
di Jl. Ahmad Yani, Selasa (20 Maret
2018). Pemangkasan dilakukan untuk
mengurangi kerimbunan pohon agar
tidak mengkawatirkan pengguna jalan
dan warga sekitar.
Kepala Bidang Kebersihan dan
Petamanan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banyumas, Ngadimin men-

gatakan, pihaknya memangkas ranting
pohon beringin di Taman Ahmad Yani
sebagai lanjutan, pemangkasan pohon
beringin di Halaman Pendopo Wakil
Bupati.
Menurutnya, pohon beringin tersebut
secara umum masih sehat, artinya
tidak keropos, namum pohon terlalu
rimbun sehingga perlu dipangkas
dan dikurangi cabangnya. Dengan
pemangkasan itu diharapkan dapat

Waryanto: Kekuatan TNI
Jangan Dianggap Enteng

persenjataan. Tetapi lebih dari itu,
bagaimana bisa berbaur dengan rakyat
untuk bekerja dan membuat kesejahteraan
lebih merata merupakan kekuatan yang
sama sekali tidak bisa dipandang enteng.
Waryanto menilai, program TNI
Manunggal Membangun Desa (TMMD)
sangat positif untuk meningkatkan
akselerasi pembangunan pedesaan. “Desa
merupakan sumber penyuplai bahan
pangan nasional. Itulah kekuatan kita
sesungguhnya,” ungkapnya.
Waryanto juga berharap, program
ini dapat ditingkatkan lagi guna
memaksimalkan pencapaiannya. Progam
TMMD ini bisa terus dilanjutkan ke daerah
atau tempat tempat yang menjadi korban
bencana.
“TMMD sangat positif karena menyentuh

Cilacap - Waryanto (54) salah satu tokoh
masyarakat dari Dusun Ciakar RT. 01
RW. 03, Desa Pangadegan, Kecamatan
Majenang, Kabupaten Cilacap menilai,
apa yang dilakukan Kodim 0703/Cilacap
melalui program TMMD merupakan sebuah
gebrakan dan akselarasi yang tidak boleh
dipandang sebelah mata.
“Rasa hormat dan apresiasi saya pada
Kodim 0703/Cilacap yang saat ini tengah
melaksanakan pra program TMMD,” kata
Waryanto, Senin (19 Maret 2018).
Menurut Waryanto, kekuatan militer
bukan hanya diukur dari lengkapnya

mengurangi kekawatiran pengguna jalan dan masyarakat sekitar jika terjadi
hujan dan angin.
Ngadimin melanjutkan pemangkasan pohon, juga akan dilakukan terhadap pohon yang menghalangi
rambu-rambu lalu lintas, termasuk pohon yang menghalangi rambu di Jalan
Gatot Soebroto, dalam waktu satu dua
hari akan dilalkukan pemangkasan.
sekali kebutuhan rakyat. Sepengetahuan
saya usulan programnya dari bawah.
Babinsa, Koramil, Kodim sehingga betulbetul menyentuh kebutuhan rakyat yang
ada di lapisan bawah,” tuturnya.
Sejatinya program ini sudah berlangsung
sejak TNI di bawah kepempinan Jendral
M.Yusuf pada tahun 80-an dan terus
berlanjut hingga sekarang. Alhamdulillah
manfaatnya sangat besar dirasakan rakyat.
Seperti diketahui, TMMD Sengkuyung
tahap I berlangsung di Desa Pengadegan,
Kecamatan Majenang. Dalam kegiatan
tersebut, TNI bersama masyarakat berholopis kuntul baris membangun akses
jalan Makadam sepanjang 1050 dan jalan
sepanjang 610 meter, MCK dan Rehab
RTLH selama 1 bulan. //**

