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Sambut Tahun Baru 2020, Dandim 0703/Cilacap :
Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Hari Kemarin
Cilacap - Detik-detik pergantian
tahun telah tiba. Segenap
unsur Forkopimda Kabupaten
Cilacap bersama ribuan warga
masyarakat Kabupaten Cilacap,
menyambut tahun baru 2020
ini dengan penuh suka cita.
Penyambutan tahun baru
ini digelar Pemda Cilacap di
Lapangan Ex Batalyon 405, Jln.
Jend. Sudirman Cilacap, Jawa
Tengah, Selasa (31 Desember
2019).
Penyambutan tahun baru ini,
diiringi dengan gebyar musik
dengan menampilkan beberapa
artis lokal dari Kabupaten
Cilacap dan juga diramaikan
dengan berbagai hadiah
doorprize seperti 2 unit mobil
Xpander, 26 unit Mesin Cuci, 16
unit Lemari Es dan 12 Honda

Beat. Hadiah ini diperuntukan
bagi para Nasabah Bank Surya
Yudha. Kegiatan ini juga
mendapat kawalan dari Aparat
Keamanan baik dari TNI, Polri,
dan Satpol PP Kabupaten
Cilacap.
Dalam sambutannya,
Dandim 0703/Cilacap Letkol
Inf. Wahyo Yuniartoto, S.E.,
M.Tr (Han) selain menyapa
warga masyarakat Cilacap yang
hadir, juga mengapresiasi atas
antusias warga masyarakat
Kabupaten Cilacap yang
dengan penuh antusias
menyambut pergantian tahun
ini. Dandim berharap, apa
yang telah dilalui di tahun
2019, menjadi pengalaman,
menjadikan energi dan
semangat serta bekal untuk

menyongsong tahun 2020.
“Semoga, ditahun 2020 ini,
kita semua mendapatkan
berkah, karunia dan petunjuk
agar kita semua mencapai
harapan dan cita-cita kita
masing-masing. Itu yang kita
harapkan,” Ucap Dandim.
Namun yang terpenting
dari semua itu, Dandim
mengajak kepada seluruh
warga untuk mungucapkan
dan memanjatkan rasa syukur
kepada Alloh SWT yang telah
memberikan banyak rizki dan
anugerah serta menghantarkan
kita kepada keberhasilan yang
satu dengan yang lainnya.
“Kita tahu, setiap waktu,
setiap hari berganti hari, setiap
bulan berganti bulan dan tahun
juga berganti. Untuk itu, mari

kita sambut tahun 2020 dengan
penuh gegap gempita, dengan
penuh semangat dam antusias
serta hari esok harus lebih naik
dari hari kemarin. Semoga
Tuhan YME, memberikan
karunia dan berkah-Nya
kepada kita semua,” lantangnya
dengan penuh semangat.
Sebelumnya, Kapolres
Cilacap AKBP Djoko Julianto,
SIK, atas nama penegak hukum
himbau kepada seluruh warga
masyarakat Kabupaten Cilacap
agar dalam menyambut tahun
2020 ini dapat saling menjaga
diri, tidak ada keributan,
tidak ada insiden baik saat
maupun setelah pelaksanaan
penyambutan tahun baru 2020
ini selesai.
Selanjutnya usai sambutan-

sambutan, dilanjutkan dengan
doa bersama sebagai wujud
rasa syukur kepada Allah SWT
karena Kabupaten Cilacap
diberikan limpahan rahmat
berupa keamanan, rasa nyaman
dan juga perekonomian yang
terus berkembang dan dengan
harapan agar tahun 2020
mendatang Kabupaten Cilacap
bisa lebih baik lagi dalam
berbagai hal.
Tepat jam menunjukkan
pukul 00.00 Wib yang
menandakan bahwa sudah
masuk tahun 2020, ratusan
kembang api mengembang di
udara dan disaksikan ribuan
warga masyarakat Kabupaten
Cilacap dengan penuh suka cita
menyambut malam pergantian
tahun 2020.//W1D.

Tutup Akhir Tahun 2019, Kapolres Hadiri Muhasabah Dan Doa Bersama

Banjar - Menutup akhir tahun 2019,
Kapolres Banjar, AKBP Yulian Perdana,

S.I.K., dan Karumkit
Sartika Asih, Kombes
Pol. dr. Harry
Kamijantono, Sp
OT, FICS., M.M.,
menghadiri kegiatan
doa bersama dalam
rangka menyambut
Tahun Baru 2020.
Kegiatan yang
dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota
Banjar itu digelar di
Masjid Agung Kota
Banjar, Jawa Barat,
Selasa (31 Desember
2019) malam.
Kegiatan tersebut di hadiri Oleh

Walikota Banjar, Wakil Walikota Banjar,
Kamrumkit Sartika Asih Polda Jabar,
Kapolres Banjar, Ketua DPRD Kota
Banjar, Kemenag Kota Banjar, Danramil
Banjar, Pabung Kota Banjar Kodim
0613 Ciamis, Kadis Hub Kota Banjar,
Ketua MUI, Ketua FKUB, Para Camat
dan Lurah serta Kades Se Kota Banjar,
Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
Kegiatan diawali dengan sambutansambutan Forkopimda.
Kapolres Banjar mengatakan, patut
disyukuri sampai hari ini (31 Desember
2019), bahwa kota Banjar adalah Kota
yang paling aman dan toleran se-jawa
barat dalam bingkai NKRI.
“Alhamdulillah, kita bersyukur
sampai saat ini Kota Banjar merupakan

Kota yang paling aman dan toleran
se-Provinsi Jawa Barat dalam bingkai
NKRI,” kata Kapolres Banjar
Kapolres menambahkan, dia
mengucapkan terimakasih kepada
masyarakat, Tokoh Agama atas
partisipasinya membantu Kepolisian
dalam menjaga situasi kamtibmas.
Hingga sampai saat ini, Kota Banjar
masih dalam keadaan Kondusif.
“Semoga di tahun 2020, seluruh
elemen masyarakat terus menjaga
suasana kamtibmas Kota Banjar agar
tetap menjadi kota paling kondusif,”
imbuhnya.//yuli.

TABLOID PAMOR Pemimpin Redaksi/Pimpinan Umum : SUPARJO | Redaktur Pelaksana : IpungSutrisno | Sekretaris Redaksi : Rizqi Ramdani | Penasehat : Ali Munawar, H. Edwin
Suhadi | Staf Redaksi : Heru Purwanto, Widodo Mei Dwi Arianto, Yulianto, Muhamad Nur, Tofik Hidayat, Iwan S, Warsono, Wagiyo, Didin Amiludin Indra Saputra. | Alamat Redaksi :
Jalan Yosodarmo No 7 Purwokerto - 53151, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia | Telp : (0281) 657 29 86 | Penerbit : YAYASAN PAMOR GARUDA NUSANTARA
Ketua : SUKARNO | www.tabloidpamor.com

“Wartawan Tabloid Pamor dibekali dengan ID Card yang disahkan oleh Pemimpin Redaksi Tabloid PAMOR,
Wartawan Tabloid Pamor tidak menerima imbalan apapun dalam peliputan”

Nasional

Edisi 64 | 16 - 30 Januari | 2020

3

Pererat Persaudaraan, Satgas Mobile Yonif Raider 323/Bp
Kostrad Adakan Bakar Batu Di Kampung Napua
Papua - Satuan Tugas
Pengamanan Perbatasan
(Satgas Pamtas) Mobile Yonif
Raider 323/BP/13/1 Kostrad di
Distrik Napua, melaksanakan
kegiatan bakar batu bersama
masyarakat kampung Napua.
Kegiatan ini dilaksanakan
untuk meningkatkam jalinan
silahturahmi dan mempererat
persaudaraan di Tanah Papua
khususnya di distrik Napua.
Sebanyak 11 personel
Satgas Pamtas Mobile Yonif
Raider 323/BP/13/1 Kostrad
melaksanakan kegiatan
tersebut. Para personel
dipimpim langsung oleh
Danpos Napua, Letnan satu
Infanteri Sumarna.
Danpos Napua, Lettu Inf
Sumarna menyampaikan
bahwa kedepan pihaknya disini
akan bertugas selama 9 bulan.
Dia memohon dukungan
dari masyarakat Napua

untuk mendukung kegiatankegiatannya dan saling
bertukar informasi.
“Saya ucapkan terima kasih
kepada bapak kepala kampung
Napua, bapak pendeta, dan
masyarakat kampung Napua

Satgas YR 323 Antar Anak-Anak
Nduga Menuju Sekolah Di Wamena
Nduga, Papua - Riang
gembira tampak dari wajah
anak-anak Mbua untuk
turun keqsaz Wamena
bersama prajurit Satgas
Yonif Raider 323/BP
Kostrad. Perjalanan menuju
Wamena membutuhkan
waktu kurang lebih 10-12
jam.
Namun semangat
tuk menuntut ilmu
dan bersekolah tidak
memudarkan harapan
mereka, apalagi selama
perjalanan didampingi
prajurit-prajurit satgas
YR 323. Dengan enam
kendaraan double cabin,
30 orang siswa dari Mbua
memulai perjalanan
panjangnya.
Dansatgas Pamtas
Penyangga Yonif Raider
323/BP Kostrad, Mayor
Inf Afriandy Bayu
Laksono, S.Sos., M.I.Pol.
menyampaikan bahwa
kegiatan penjemputan
sekaligus pengamanan
anak-anak sekolah
ini bertujuan untuk
memotivasi mereka agar
semangat dalam menuntut
ilmu. Selain itu juga untuk
menunjukan kepada

masyarakat bahwa TNI
peduli akan pendidikan dan
kecerdasan anak-anak di
Papua.
“Jarak bukan penghalang,
kita (Prajurit Satgas YR
323) akan selalu siap
membantu dan mengatasi
kesulitan masyarakat di
Mbua,” tegas Dansatgas
Pamtas Penyangga Yonif
Raider 323/BP Kostrad,
Mayor Inf Afriandy Bayu
Laksono, S.Sos., M.I.Pol.,
melalui siaran pers Media
Center Yonif Raider 323/BP,
Minggu (12 Januari 2020)
malam.
Antusias kebersamaan
TNI dan masyarakat Mbua,
kata Dansatgas Pamtas
Penyangga YR 323, sudah
mulai dirintis beberapa
tahun terakhir ini. Sekarang
situasi mulai kondusif
dengan peran kerja teritorial
selain melaksanakan tugas
operasi pertempuran di
wilayah pegunungan
tengah yang dilaksanakan
TNI. “Semoga dengan
bertambahnya waktu,
semakin memperbaiki
situasi dan kondisi
kehidupan masyarakat
Mbua,” imbuhnya.//**

atas sambutannya kepada
kami anggota Pos Napua yang
begitu baik. Kegiatan ini kita
selenggarakan untuk saling
mengenal dan silahturahmi
agar terjalin hubungan yang
baik antara pos Napua dan

masyarakat Kampung Napua,”
tuturnya dalam siaran pers
Media Center Yonif Raider
323/BP/13/1 Kostrad, Senin (6
Januari 2019) lalu.
“Kami minta kedepannya
kita bisa mengenal untuk
sama-sama saling membantu,
bahu-membahu membangun
kampung Napua untuk lebih
biak lagi,” imbuhnya.
Danpos Napua menjelaskan,
kegiatan-kegiatan seperti ini
(bakar batu) sangat bagus
untuk dilaksanakan, karna
bisa saling mengenal, dan
bisa saling bekerjasama biar
terwujud kampung Napua
aman dan tentram. “Saya
berharap kegiatan seperti ini
harus sering kita laksanakan
agar timbul kekompakan
antara anggota pos Napua
dan masyarakat. Nanti kita
juga punya program untuk
pengobatan keliling apa bila

ada ynag sakit jangan sungkansungkan datang ke pos untuk
berobat,” terangnya.
Kepala kampung Napua,
Elkius Tabuni menyampaikan
kegiatan seperti ini baru
pertama kali dilaksanakan oleh
anggota pos, biasanya anggota
pos cuma main saja dan tidak
pernah melakukan kegiatan
seperti ini.
“Saya mewakili seluruh
masyarakat mengucapkan
banyak terima kasih atas
acara yang telah dilaksanakan
oleh satgas 323 Kostrad,
semoga jalinan ini terus
berlanjut untuk membangun
kampung Napua yang lebih
baik lagi. Selain itu Semoga
sampai akhir penugasan nanti
anggota pos Napua semuanya
di berikan kesehatan dan
saling membantu dengan
masyarakat,” tambah bapak
kampung.//**

Tindaklanjut Instruksi Presiden Joko
Widodo, Menkopolhukam Kunjungi Natuna

Natuna - Dalam rangka
menindaklanjuti instruksi
Presiden Joko Widodo,
Menteri Koordinator Politik
Hukum dan Keamanan
(Menkopolhukam), Mahfud
MD dengan didampingi
Menteri Kelautan dan
Perikanan, Edhy Prabowo
melaksanakan kunjungan kerja
ke Kabupaten Natuna, Provinsi
Kepulauan Riau, Rabu (15
Januari 2020).
Kedatangan Menko
Polhukam, Mahfud MD
dan Menteri Kelautan dan
Perikanan, Edhy Prabowo
dalam rangka koordinasi lintas
kementerian dan lembaga
membahas keamanan di
perairan Natuna Utara yang
merupakan Zona Ekonomi
Ekslusif (ZEE) Indonesia.
Koordinasi dilakukan di atas
geladak kapal perang KRI
Semarang - 594.
Hadir dalam acara itu, Plt
Gubernur Kepulauan Riau,

Isdianto, Bupati Natuna,
Abdul Hamid Rizal, Panglima
Komando Gabungan Wilayah
Pertahanan (Pangkogabwilhan)
I, Laksdya TNI Yudo Margono,
Dirjen Imigrasi Kementerian
Hukum dan HAM, Ronny
Sompie, perwakilan Kemenlu,
Kemenhan, Kemenhub,
Kementerian ATR/BPN,
Kementerian PPN/Bappenas,
TNI, hingga Polri.
Sebelum rapat digelar,
Menteri Edhy dan Menko
Mahfud menyaksikan fly pass
pesawat TNI AU dan sailing
pass sejumlah kapal milik TNI
AL, Bakamla, KKP, dan Polri
yang selama ini berpatroli di
perairan Natuna Utara.
Menko Polhukam,
Mahfud MD mengatakan,
kedatangannya bersama
Menteri Kelautan dan
Perikanan, Edhy Prabowo
ke Natuna dalam rangka
menindaklanjuti instruksi
Presiden Jokowi bahwa

kedaulatan Indonesia tak bisa
ditawar.
“Instruksi Presiden agar
volume patroli ditingkatkan
dan kita menjaga kedaulatan
laut kita. Hari ini kami
melakukan koordinasi lintas
kementerian dan lembaga
membahas mengenai
pengelolaan Natuna ini,” kata
Mahfud di Natuna.
Tak hanya soal keamanan
dan kedaulatan, kata Menteri
Mahfud, rapat membahas
upaya peningkatan pengelolaan
sumber daya laut Indonesia
khususnya di perairan Natuna.
“Makanya di sini (Natuna)
akan dibangun sentra kegiatan
ekonomi dengan tetap menjaga
keamanan laut kita. Antara
lain kita akan memperbanyak
nelayan kita di sini dengan
tetap memprioritaskan
nelayan-nelayan setempat,”
kata Mahfud.//**
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POLRESTA BANYUMAS GELAR REKONTRUKSI PEMBUNUHAN YANG MAYATNYA DIBUANG DI PEKUNCEN
Purwokerto Petugas Satuan
Reserse Kriminal
Kepolisian Resor
Kota (Polresta)
Banyumas
menggelar
rekontruksi kasus
pembunuhan
yang mayatnya di
buang dibawah
jembatan Sungai
Mbawang,
Grumbul
Karangpundung,
Desa Pekuncen, Kecamatan
Pekuncen, Kabupaten Banyumas.
Rekontruksi digelar untuk
memberi gambaran proses
pembunuhan tersebut apakah ada
unsur pembunuhan berencana apa
pembunuhan secara tiba-tiba.
“Ada 79 adegan yang diperagakan
pada rekonstruksi kali ini, mulai

dari penjemputan korban, eksekusi,
sampai tempat pembuangannya,”
ungkap Kapolresta Banyumas
Kombes Polisi Whisnu Caraka SIK,
Rabu (8 Desember 2020).
Rekontruksi digelar di 3 lokasi
berbeda yaitu rumah korban, lokasi
pembunuhan di Jatilawang dan
di tempat pembuangan di Desa
Pekuncen. Namun demi keamanan

Polri Peduli Penghijauan,
Polresta Banyumas
Tanam 3500 Pohon
Banyumas - Sukseskan
Program Polri Peduli
Penghijauan, Polresta
Banyumas menggelar acara
tanam 3500 pohon yang
dilakukan di lingkungan
Mapolresta Banyumas dan
27 Polsek Jajaran Polresta
Banyumas.
Kapolresta Banyumas
Komisaris Besar Polisi
Whisnu Caraka bersama
Wakapolresta Banyumas
AKBP Kristanto Yoga
Darmawan dan didampingi
Ketua dan Wakil Ketua
Bhayangkari Polresta
Banyumas melakukan
penanaman pohon di Polsek
Kalibagor, Jumat (10 Januari
2020) pagi.
“Kegiatan yang kita
laksanakan pada hari ini,
penanaman dilakukan
secara serentak pada pukul
09.00 WIB di lingkungan
Mapolresta dan Polsek
jajaran Polresta Banyumas,”
terang Kapolresta Banyumas
Kombes Polisi Whisnu

Caraka.
Disampaiakan, tujuan
kegiatan Polri Peduli
Penghijauan adalah untuk
mencegah banjir, mencegah
tanah longsor sehingga
memberikan efek positif bagi
masyarakat.
Selain itu, lanjutnya,
adanya pohon yang tumbuh
di sekitar, maka akan ada
banyak manfaat yang
diambil, paling utama adalah
udara di sekitar menjadi
bersih dan asri.
Seperti diketahui jumlah
pohon yang ditanam
sebanyak 3500 bibit pohon
yang terdiri dari berbagai
jenis buah-buahan dan pohon
keras. Sedangkan yang
ditanam di lingkungan Polsek
Kalibagor adalah jenis bibit
tanaman buah, salah satunya
adalah bibit durian bawor.
“Dengan penghijauan yang
kita tanam hari ini tentunya
akan berdampak nanti
pada anak cucu kita,” tutup
Kapolresta.//ipung

dan efektivitas rekontruksi,
adegan penjemputan korban
oleh tersangka di lakukan di
Mapolresta.
“Adegan penjemputan di rumah
korban dilaksanakan di Mapolresta
yang kita asumsikan dirumah
korban, baru kemudian di lokasi
pembunuhan di Jatilawang dan
di tempat pembuangan mayat
korban di Desa Pekuncen,” jelas
Kapolresta.
Sementara Kasat Reskrim
Polresta Banyumas AKP Berry.
S.T, SIK pada kesempatan itu
menyampaikan, pada rekontruksi ini
pihaknya menghadirkan sebanyak
17 saksi. Saksi-saksi ini yang
mengetahui kronologi dari mulai
tersangka datang ketempat korban
hingga tempat pembunuhan dan
pembuangan mayat.
“17 saksi ini ada yang diperankan
langsung dan ada yang diperankan

oleh pengganti,” kata Berry.
Sebelumnya, polisi berhasil
mengungkap kasus penemuan
mayat pria di bawah jembatan
Sungai Mbawang, Grumbul
Karangpundung, Desa Pekuncen,
Kecamatan Pekuncen, Kabupaten
Banyumas.
Korban adalah Puji Marseno
(27), warga Desa Maribaya,
Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Purbalingga, yang berdomisili di
Desa Pancurendang, Kecamatan
Ajibarang, Banyumas.
Sementara pembunuhan tersebut
dilakukan oleh tersangka berinisial
HY (36), warga Desa Jatisawit,
Kecamatan Bumiayu, Kabupaten
Brebes.
Motif pembunuhan dilatarbelakangi
karena tersangka ingin mengambil
lagi mobil rental yang ia gadaikan
kepada korban sebesar Rp 25 juta.
Karena baru mempunyai uang Rp 2

juta, tersangka kemudian meminjam
mobil tersebut dengan alasan akan
digunakan untuk acara keluarga.
Karena terus memaksa, akhirnya
istri korban mengizinkan pelaku
membawa mobil tersebut asalkan
suaminya yaitu Puji Marseno ikut
serta. Dan tersangka akhirnya
menyetujui permintaan istri korban
dan merencanakan pembunuhan
terhadap Muji Marseno dengan
seutas kabel audio yang sudah
disiapkan.
Atas perbuatannya pelaku dijerat
dengan Pasal 340 Kitab UndangUndang Hukum Pidana subsider
Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal
365 ayat 3 KUHP dengan ancaman
hukuman pidana mati atau pidana
seumur hidup atau selama waktu
tertentu paling lama 20 tahun
penjara.//ipung

Rotasi Besar-Besaran, Kapolresta
Banyumas Pimpin Upacara Sertijab
Purwokerto - Polresta Banyumas
melaksanakan upacara Serah
Terima Jabatan Wakapolresta
dan Pejabat Utama lainnya di
Halaman Mapolresta Banyumas,
Senin (6 Januari 2020). Upacara
dipimpin langsung oleh
Kapolresta Banyumas Komisaris
Besar Polisi Whisnu Caraka, SIK.
Jabatan Wakapolresta
diserahkan kepada AKBP
Kristanto Yoga Darmawan yang
sebelumnya menjabat sebagai
Kasubbag Jianlingstra Bag
Jianling Rojianstra Sops Polri.
Wakapolresta sebelumnya
Kompol Davis Busin Siswara
menjabat sebagai Kasat
Lantas Polresta Banyumas
menggantikan AKP Dodiawan
yang akan menjabat sebagai
Kasat Lantas Polres Blora.
Sementara Kasat Reskrim
diserahkan kepada AKP Berry.
S.T, SIK yang sebelumnya
menjabat sebagai Panit 2 Unit
1 Subdit 5 Ditreskrimsus
Polda Jateng. Kasat Reskrim
sebelumnya AKP Agung
Yudiawan akan menjabat
sebagai Kanit 4 Subditgakkum
Ditlantas Polda Jateng.
Untuk Kasat Resnarkoba
diserahkan kepada Kompol Edhi
Purwanto yang sebelumnya
menjabat sebagai Gadik Muda
12 SPN Polda Jateng. Kasat
Resnarkoba sebelumnya AKP
Gunawan Widodo menjabat
sebagai Kapolsek Purwojati.
Selanjutnya, Kasat Binmas
diserahkan kepada AKP
Wahyono yang sebelumnya
menjabat sebagai Kasubbag
Dalops Bagops Polres
Banyumas. Kasat Binmas
sebelumnya AKP Suprijadi
menjabat sebagai Kapolsek
Wangon.
Untuk Kasat Intelkam
diserahkan kepada AKP Sulistyo
Dwi Cahyono yang sebelumnya
menjabat sebagai Kabag Ren
Polres Banyumas dan digantikan

oleh Kompol Ike Yulianti yang
sebelumnya sebagai Kabag Ren
Polres Kebumen.
Selain Wakapolresta dan
Pejabat Utama, juga ada
jabatan yang mengalami rotasi,
diantaranya adalah Bhayangkara
Administrasi Penyelia Bidang
OPS Polresta Banyumas
yang diserahkan kepada
Kompol Sutrisno Utomo yang
sebelumnya menjabat sebagai
Kapolsek Wangon.
Bhayangkara Administrasi
Penyelia Bidang Sumda yang
diserahkan kepada Kompol
Jamaluddin Hasibuan yang
sebelumnya sebagai Kapolsek
Purwojati.
Kapolresta Banyumas
Komisaris Besar Polisi Whisnu
Caraka SIK menyampaikan,
selain untuk pembaharuan
organisasi, sertijab kali ini wajib
dilakukan mengingat kenaikan
status yang menjadi Polresta.
“Di Polresta itu wajib ada halhal baru, seperti Wakapolresta
itu harus mempunyai job AKBP
mantap dan itu kebutuhan
organisasi,” ucap Whisnu.
Lebih lanjut Whisnu juga
menyampaikan terkait jabatan-

jabatan di Polresta Banyumas
akan dilaksanakan pengukuhan
dari masing-masing Kabag,
Kasat dan Kapolsek.
Pengukuhan diberikan kepada
mereka yang sudah memenuhi
syarat.
Sementara disinggung tentang
jumlah personel, Kapolresta
mengatakan, untuk Polresta
minimal 2.220 orang dan saat
ini Polresta Banyumas baru
memiliki 1.000 lebih. Dan pada
bulan pertama sejak perubahan
menjadi Polresta ini, sudah ada
penambahan jumlah personel,
tetapi belum begitu banyak.
“Yang jelas meskipun dengan
kekurangan yang ada, kita akan
meningkatkan kemampuan
untuk lebih profesional,”
katanya.
Pada kesempatan itu
Kombes Polisi Whisnu juga
berpesan kepada seluruh
pejabat yang baru untuk segera
menyesuaikan diri. Dan untuk
pejabat yang lama Whisnu juga
mengucapkan terimakasih atas
segala peran dan pengabdiannya
kepada Polri.//ipung
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Apel Siaga Penanggulangan Bencana, Lanud
J.B. Soedirman Menggelar Peralatan SAR
Purbalingga
- Komandan
Pangkalan Udara
J.B. Soedirman
Letnan Kolonel Pnb
Arie Sulanjana S.T.,
M.P.M., menghadiri
Apel Siaga
Penanggulangan
Bencana Kabupaten
Purbalingga, di
Halaman Pendapa
Dipokusumo
Kabupaten
Purbalingga, Rabu (8
Januari 2020).
Memasuki
musim penghujan,
Pemerintah
Kabupaten
Purbalingga
menyiapkan
langkahlangkah untuk
mengantisipasi
terjadinya musibah tanah
longsor dan banjir.
“Beberapa kejadian bencana
seperti tanah longsor dan angin
ribut sebelumnya sudah terjadi
sejak Desember dan Januari
ini. Tentunya hal ini perlu kita

antisipasi agar seluruh jajaran
meningkatkan komitmen
terhadap kemungkinankemungkinan terjadinya
bencana dan penangananya
pasca bencana,” ujar Bupati
Purbalingga Dyah Hayuning
Pratiwi.

Menyikapi kondisi tersebut,
Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Purbalingga
mengerahkan seluruh
stakeholder kebencanaan
untuk melaksanakan Apel
Siaga Penanggulangan
Bencana. Selain itu, untuk

BNNK Purbalingga, Satu Pelajar
Ditiap Sekolah Terindikasi Sebagai
Pengguna Obat Terlarang
PurbalinggaKeterlibatan dikalangan
pelajar akan bahaya
penggunaan obatobatan terlarang sudah
menjangkit di setiap
sekolah yang ada di
Wilayah Purbalingga.
Hal ini dikemukakan
oleh Kepala BNNK
Purbalingga, Sudirman
yang didampingi
oleh beberapa pejabat
BNNK Purbalingga
dalam press release
akhir tahun di Kantor
BNNK Purbalingga,
Jawa Tengah, Senin (30
Desember 2019).
Saat press release
tersebut, Kepala
BNNK Purbalingga,
Sudirman didampingi
Humas BNNK
Purbalingga Awan
Pratama, Pelaksana
Harian Kepala Seksi
Pemberantasan Dwi
Bayu Kurniawan,
Kepala Seksi
Pencegahan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Tarsito,
Pelaksana Tugas
Kepala Sub Bagian
Umum Tony Gunawan,
dan Kepala Seksi
Rehabilitasi Wahyu Eni
Pujiastuti.
Pencanangan

Indonesia Darurat
Narkoba oleh Presiden
Jokowi bukanlah
sekadar isapan jempol
belaka, maka dari
itu pihaknya terus
berupaya untuk
menekan angka
peredaran narkoba dan
obat-obatan terlarang
di wilayah-wilayah
yang terindikasi.
“Kami berkoordinasi
dengan berbagai
pihak termasuk jajaran
pendidikan dan instansi
terkait,” ungkap
Sudirman.
Seperti halnya
pada saat BNNK
Purbalingga membuka
Klinik Pratama pada
Januari 2019 lalu
yang merupakan
bagian dari upaya
Program Pencegahan
dan Pemberantasan
Penyalahgunaan
Peredaran Gelap
Narkoba (P4GN).
Selain itu, lanjut
Sudirman, sebanyak 32
klien sudah ditangani
di BNNK Purbalingga.
Dari sejumlah pemakai
merupakan mereka
yang tersangkut kasus
narkoba. Dari 32 klien
tersebut diantaranya
ada 4 orang perempuan

dan 28 laki laki.
Pemakai dengan
golongan usia termuda
yaitu berusia 14 tahun
dan paling tua berusia
41 tahun. “Berprofesi
4 pelajar, 16 pekerja
sektor swasta, 5 tidak
atau belum bekerja
dan 7 mahasiswa,”
tuturnya.
Dijelaskan Sudirman,
tahun 2020 nantinya
pihaknya berharap
kasus penyalahgunaan
narkoba bisa ditekan.
Baik dikalangan pelajar
dan mahasiswa banyak
mendominasi kelompok
yang melakukan
penyalahgunaan
narkoba dan obatobatan terlarang
di Kabupaten
Purbalingga.
“BNNK Purbalingga
pun telah melakukan
terobosan dengan
menggagas dan
mendorong
dibentuknya Desa
Bersih Narkoba (Desa
Bersinar). Oleh karena
itu pihaknya sudah
menjalin komunikasi
dengan kepala desa
untuk membentuk
Desa Bersinar,”
pungkasnya.//MN

memantapkan dan
mensiagakan personel
serta peralatan yang
ada dalam menghadapi
kemungkinan terjadinya
bencana, dimana puncak
musim hujan di wilayah
Kabupaten Purbalingga
diprakirakan terjadi pada
bulan Januari dan bulan
Februari mendatang.
Tiwi juga ikut
memastikan bahwasanya
Pemkab Purbalingga
telah siap untuk
mengantisipasi berbagai
kemungkinan terjadinya
bencana, jika terjadi
diluar jangkauan
kami. Maka kami
siap berkoordinasi
dengan seluruh
komponen, Forkopimda,
TNI dan Polri dan
seluruh organisasi
kemasyarakatan. “Kita sudah
menyiapkan sumber daya
personel, peralatan dan
anggaran untuk menghadapi
itu. Tapi tentu kita berharap
Purbalingga akan terhindar
dari bencana. Kalaupun ada

kita sudah siap,” katanya.
Sementara, Danlanud
Letnan Kolonel Pnb Arie
Sulanjana S.T., M.P.M., usai
Apel mengatakan, untuk
mengantisipasi informasi dari
Badan Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika (BMKG) terkait
cuaca ekstrem yang akan
terjadi dengan intensitas
hujan lebat yang disertai
angin kencang dan petir di
wilayah Purbalingga, pihaknya
telah melakukan persiapanpersiapan siaga bencana antara
lain menyiagakan personel
beserta peralatan SARnya, ujar
Danlanud.
Turut hadir dalam kegiatan
tersebut, Ketua DPR-D
Kabupaten Purbalingga HR.
Bambang Irawan, Kapolres
Purbalingga AKBP Kholilur
Rochman SH., SIK., MH.,
Dandim 0702/Purbalingga
Letkol Inf Yudhi Novrizal,S.I.P.,
M.Han,. dan unsur Forkopimda
Kabupaten Purbalingga
lainnya.//MN

Pemkab Purbalingga Alokasi Anggaran
Rp 1,8 Miliar Untuk Antisipasi Bencana
Purbalingga - Memasuki musim
penghujan, Pemerintah Kabupaten
Purbalingga menyiapkan langkahlangkah untuk mengantisipasi
terjadinya musibah tanah longsor dan
banjir.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning
Pratiwi, mengalokasikan dana Rp 1,8
miliar untuk mengantisipasi bencana
selama satu tahun kedepan, dana
tersebut telah dianggarkan di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Purbalingga. “Kami
telah mencermati kejadian-kejadian
yang pernah terjadi di tahun-tahun
sebelumnya di wilayah Purbalingga”,
ungkap Bupati disela-sela peninjauan
kesiapan personel dan peralatan usai
Apel Siaga Penanggulangan Bencana di
Halaman Pendapa Dipokusumo, Rabu
(8 Januari 2020).
Meskipun penganggaran bencana
telah dialokasikan. Namun dalam
penganggaran, pihaknya tetap akan
memperhatikan kejadiannya.
“Apabila meningkat dan bisa
dikatakan kejadian luar biasa
(KLB) maka pemerintah akan
menyesuaikan anggaran tersebut.
Terkait penanggulangan bencana dan
penanganannya, kami juga setiap
tahunnya menganggarkan biaya tidak
terduga terkait bencana,” tuturnya.
Selain itu, Tiwi telah menyiapkan
personel dan peralatan untuk
penanganan penanggulangan
bencana. Penambahan alat penunjang
yang siap digunakan, pihaknya juga
menyesuaikan dengan kejadian
dilapangan.
“Jika ada hal-hal yang di luar
jangkuan dan kekurangan personel
serta juga kekurangan peralatan, maka
kami siap untuk berkoordinasi dengan
TNI dan Polri,” jelasnya.

Usai kiat tersebut, Bupati meninjau
kesiapan personel dan peralatan untuk
mempersiapkan tanggap bencana di
Purbalingga baik angin ribut maupun
tanah longsor.
“Oleh karenanya kami melakukan
apel siaga bencana dalam rangka
kesiapsiagaan kita dalam rangka
bentuk komitmen antara jajaran Pemda
dan Forkompinda, “ tuturnya .
Hal senada juga disampaikan Kepala
BPBD Kabupaten Purbalingga, Umar
Fauzi untuk mengantisipasi informasi
BMKG terkait cuaca ekstrem yang
akan terjadi dengan intensitas hujan
yang tinggi, pihaknya telah melakukan
persiapan-persiapan rawan bencana.
Mengingat dari tahun 2017 hingga
2018 cenderung menurun. Namun
diakhir tahun 2019 dan di awal 2020
ini malah meningkat ekstrem, untuk
mengantisipasi terjadinya musibah
kami melakukan upaya-upaya
pemberdayaan masyarakat agar siaga
manakala terjadi bencana ,” ujarnya.
“Kami upayakan selalu
berkoordinasi dengan masyarakat agar
waspada dengan datangnya bencana,
Kami dari tim BPBD selalu siap untuk
merespon kejadian yang terjadi di
wilayah Purbalingga ini, “ ujarnya.
Selain itu, ia juga mengatakan ada
tiga kejadian bencana yang dominan
terjadi di Purbalingga antara lain
pohon tumbang, tanah longsor, dan
banjir. Kamipun telah memetakan
beberapa kecamatan rawan bencana.
“Ada beberapa kecamatan yang
menjadi perhatian tanggap bencana
seperti Karangjambu, Karangreja,
Kutasari, Mrebet, dan Karangmoncol, “
pungkasnya. //MN
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Musik Thek Thek Iringi
Pindahan Ratusan
PKL Ke PFC
Purbalingga - Ratusan Pedagang Kaki
Lima (PKL) Alun-alun Purbalingga
direlokasi ke lokasi penataan baru di
Purbalingga Food Centre (PFC) di
Kelurahan Purbalingga Kidul Kecamatan
Purbalingga, Senin (6 Januari 2020).
Proses boyongan dimulai dengan berjalan
kaki bersama-sama dari kawasan alunalun selatan menuju PFC yang lokasinya
bersebelahan dengan Stadion Goentoer
Darjono.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning
Pratiwi (Tiwi) yang didampingi Ketua
DPRD, HR. Bambang Irawan turut
mengantar perpindahan dengan berjalan
kaki dengan para pedagang, proses
boyongan tersebut diiringi musik
kentongan (Thek thek) di sepanjang jalan.
Selain itu, Tiwi pun sempat ikut
membantu mendorong gerobak PKL
dalam prosesi pemindahan dari alun-alun
Purbalingga menuju kawasan Purbalingga
Food Center di GOR Goentoer Daryono.
“Pembangunan Purbalingga Food
Center (PFC) merupakan pembangunan
tahap pertama. Pembangunan PFC akan
dilakukan secara bertahap, kawasan ini
juga nantinya akan dibangun City Walk
serta fasilitas penunjang lainnya”, kata
Bupati wanita pertama di Purbalingga
tersebut.
Disampaikan Tiwi, pihaknya akan
menyemarakan dengan acara yang
menghibur agar kawasan PFC ini selalu
ramai. Rencananya kawasan ini akan
menjadi pusat kulinernya Purbalingga.
Selain itu dirinya juga ingin menjadikan
kawasan PFC menjadi permanen.

“Penataan kawasan PFC akan
disempurnakan di tahun 2020,”
ungkapnya.
Kawasan alun-alun yang sebelumnya
menjadi lokasi berjualan, mulai saat ini
steril dari PKL. Diungkapkan Kawasan
bebas PKL itu tertuang dalam Peraturan
Bupati (Perbup) Nomor 94 Tahun 2019
Tentang Penataan dan Penunjukan Lokasi
PKL di Wilayah Kecamatan Purbalingga.
“Kita akan kembangkan kawasan PFC
menjadi ikon kuliner di Purbalingga,
imbuhnya.
Sementara Ketua DPRD Purbalingga,
HR. Bambang Irawan mengatakan
untuk kali pertama Food Center ada di
Purbalingga, BI menyakini nantinya
Purbalingga Food Center (PFC) ini
akan menjadi ikon yang bagus untuk
Purbalingga.
Selain itu, kondisi lokasi PKL yang
telah menempati PFC akan lebih baik
daripada di alun-alun, “ Para pedagang
tidak lagi harus bongkar pasang tenda
dan hanya bisa berjualan saat malam.
Sekarang mereka bisa berjualan 24 jam”,
jelas BI.
Tentunya, apa yang sudah Bupati
sampaikan untuk tahun 2020, City Walk
akan hadir di Purbalingga itu akan kita
support, “Dengan adanya PKL yang di
tempatkan di PFC maka perekonomian
rakyat akan bergerak dan akan
berdampak untuk mengurangi angka
kemiskinan itu yang akan kami topang,”
pungkasnya.//MN.
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Pemenang Lomba Essai, Vlog Dan Logo
Museum Prof Dr Soegarda Diumumkan
Purbalingga - Pengumuman
lomba yang diselenggarakan
oleh pengelola Prof Dr Soegarda
Poerbakawatja Purbalingga
telah menentukan juara dari
beberapa lomba yang telah digelar
sebelumnya. Adapun lomba yang
diselenggarakan antara lain Lomba
Essai, Vlog, dan Desain Logo
Museum tersebut.
Kepada awak media, Sabtu,
(4 Januari 2020) lalu, Kasi Cagar
Budaya, Permuseuman dan Sejarah
Dindikbud Purbalingga, Sudino
SPd mengatakan bahwa berbagai
kegiatan lomba sudah terlaksana
diantaranya lomba essai, vlog,
desain logo museum dan lainnya.
Dan sumber dana yang diperoleh
untuk terselenggaranya acara
lomba ini dari DAK non fisik
anggaran tahun 2019.
“Sumber pendanaan yang kami
gunakan bersumber dari DAK
non fisik tahun anggaran 2019.
Kegiatan perlombaan ini juga
sebagai pendukung semakin
dikenalnya museum Soegarda,”
katanya.
Dikatakan Sudino Spd, kegiatan
yang kami lakukan seperti jemput
bola ke sekolah-sekolah dengan
membawa berbagai koleksi
museum juga telah kami dilakukan
sebelumnya. Begitupun kegiatan
seminar dan jamasan serta kali ini
dengan mengadakan lomba essai,
vlog dan logo.
“Bagi kalangan SMK/MA/SMA
yang mengikuti lomba juga sudah
didapat pemenang lomba dan
juga telah dibagikan hadiah dan
pialanya akhir bulan Desember

lalu,” tambahnya.
Dari beberapa kategori lomba,
untuk juara pertama lomba desain
logo diraih oleh Muzaini Rudi
Heryanto, juara dua diraih oleh
Dwi Kurni Alfi dan Juara ketiga
diraih oleh Satura Dika Saputra.
Masing-masing pemenang berhak
mendapatkan piala serta uang
tunai sebesar Rp 10 juta untuk
juara pertama, Rp 7,5 juta untuk
juara kedua dan Rp 5 juta untuk
juara ketiga.
Sedangkan untuk juara 1
lomba vlog diraih oleh Rakhma
Lutfita, juara dua diraih ole Nuri
Wulandari, dan juara ketiga
diraih oleh Adi Nur. Masingmasing pemenang lomba berhak
mendapatkan piala serta uang
tunai sebesar Rp 3,5 juta untuk
juara pertama, Rp 2,75 juta untuk
juara kedua, dan Rp 2,5 juta untuk
juara ketiga.
Sementara untuk kategori lomba
essai juara pertama dimenangkan
oleh Kresna D, Juara dua
dimenangkan oleh Anggun TH
dan juara ketiga dimenangkan oleh
Asffar.
Pada saat penyerahan piala
dan hadiah, pihak museum
juga menggelar bazar makanan
tradisional. Yaitu makanan
seperti jajanan pasar yang
merakyat dikenal di Purbalingga.
Sembari menikmati makanan
tradisional tersebut, pengunjung
juga dimanjakan untuk melihatlihat koleksi museum Soegarda
Poerbakawatja dan mengetahui
para pemenang loma- lomba yang
telah diumumkan.//MN
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Longsor Menimpa Rumah
Warga Di Desa Keleng
Cilacap - Adanya bencana
tanah longsor yang
menimpa rumah Sugeng
(35) yang beralamat di
Dusun Sawangan RT 04/
RW 06, Desa Keleng,
Kecamatan Kesugihan,
Kabupaten Cilacap, Jawa
Tengah, Ini dibenarkan
Sertu Sukiman selaku
Babinsa setempat, Selasa
(7 Januari 2020).
Intensitas hujan yang
cukup tinggi pada Senin
malam (6/1) di Wilayah
Kecamatan Kesugihan
serta kondisi tanah yang
labil menyebabkan tanah
longsor pada Selasa (7/1)
Pukul 03.30 Wib hingga
menimpa salah satu
rumah warga.
“Mendengar adanya
longsor yang terjadi di
desa binaannya saya
langsung meluncur ke
lokasi”, ungkap Sukiman.
Bersyukur tidak ada

korban jiwa hanya
kerugian materil yaitu
dinding yang terbuat dari
kalsiboard rusak serta
terlihat disamping rumah
ketebalan tanah kurang
lebih 1 meter lebar 5
meter.
lebih lanjut ia
melakukan korodinasi
dengan Kepala Desa,
Polsek dan pihak terkait
untuk mengatasi musibah
tersebut. Kerjabakti akan
segera dilaksanakan untuk
pembersihan material
longsor sehingga rumah
bisa ditempati kembali.
Babinsa juga
menghimbau agar
kedepannya menanam
pohon di pereng tebing
yang berjarak sekitar
4 meter dari rumah
tujuannya untuk
mencegah terjadinya
longsor apabila musim
penghujan datang.//W1D

Kerja Bakti Pasca Tanah
Longsor Di Desa Keleng

TNI, sehingga TNI harus
selalu dekat dengan Rakyat
serta harus bisa mengatasi
kesulitan Rakyat yang ada
di sekelilingnya, seperti
kegiatan kerja bakti yang kami
laksanakan pada hari ini” jelas
Danramil.
“Dengan kegiatan kerja bakti
ini juga bisa mendekatkan
hubungan silaturahmi antar
masyarakat serta dapat
menumbuhkan selalu sifat
kegotongroyongan di lingkungan
masyarakat yang sudah mulai
terkikis oleh kemajuan jaman”
tambah Danramil.
Danramil juga berharap
kepada warga setempat lebih
berhati-hati bila ada guyuran
hujan dengan intensitas tinggi
karena tanah sekitar yang labil
dan mudah longsor, untuk
itu dihimbau kepada warga
masyarakat Desa Keleng untuk
mau menanam pohon disekitar
lereng-lereng agar kondisi tanah
kuat sehingga kalau terkena
hujan tanah tidak mudah
longsor.
Sementara Kepala Desa
Keleng Karsidi mewakili
masyarakat Desa Keleng
menyampaikan ucapan terima
kasih kepada anggota Koramil
Kesugihan yang mau membantu
warganya yang terkena
musibah tanah longsor dengan
melaksanakan kegiatan kerja
bakti pembersihan material
tanah longsor bersama-sama
warga.//W1D

Cilacap - Dalam rangka
mempersolid hubungan antara
TNI dan Rakyat serta mengatasi
kesulitan rakyat anggota Koramil
06/Kesugihan Kodim 0703/
Cilacap bekerja sama dengan
anggota Polsek Kesugihan
serta warga masyarakat
melaksanakan kegiatan kerja
bakti pasca terjadinya bencana
alam tanah longsor yang
menimpa rumah Sugeng (35
Tahun) yang beralamat di Dusun
Sawangan Rt 04/06 Desa
Keleng, Kecamatan Kesugihan,
Kabupaten Cilacap, Jawa
Tengah, Kamis (9 Januari 2020).
Musibah tanah longsor
yang terjadi pada Selasa, (7
Januari 2020) pukul 03.30 WIB
ini akibat diguyur hujan yang
sangat deras dan tanah yang
labil, ketebalan tanah kurang
lebih antara satu meter hingga
satu setengah meter hingga
merusakan dinding rumah yang
terbuat dari kalsiboard
Danramil 06/Kesugihan pada
kesempatan tersebut hadir
langsung memimpin kegiatan
kerja bakti untuk menjelaskan
bahwa kegiatan kerja bakti
ini dilaksanakan sebagai
upaya kedekatan TNI dengan
Rakyat agar mewujudkan
kemanunggalan TNI dengan
Rakyat.
“Rakyat adalah ibu kandung

Dandim Cilacap Dampingi
Danrem Kunjungi Area
Jetty PLTU Karangkandri
Cilacap - Komandan Kodim
0703 Cilacap Letkol Inf Wahyo
Yuniartoto, SE, M.Tr (Han)
mendampingi Komandan Korem
071 Wijayakusuma Kolonel Kav
Dani Wardhana, S.Sos, MM dalam
rangka kunjungan kerja ke area
Jetty PLTU S2P Karangkandri
Cilacap, Jalan Lingkar Timur
Karangkandri, Kecamatan
Kesugihan, Kabupaten Cilacap,
Jawa Tengah, Rabu (8 Januari
2020).
Danrem tidak sendiri, dia
didampingi oleh beberapa Perwira
Staf diantaranya Kasi Intel Letkol
Inf Sutrisno, S.Pd dan Kasi Ops
Mayor Inf.Yusuf Prasetyo, S.Sos.
Kedatangan Danrem dan
rombongan disambut oleh Dandim
Letkol Inf Wahyo Yuniartoto, SE,
M.Tr (Han), Manajemen PLTU S2P
Cilacap Agus Gunanto, Kasdim
Mayor Inf Ahmad Rofik Alfian
beserta Perwira Stafnya Pasi Intel
Kapten Inf Kadisan dan Pasi Log
Kapten Inf Sueb.
Kunjungan ini dianggap penting,

mengingat PLTU S2P Cilacap
merupakan salah satu obyek vital
nasional yang memiliki peranan
strategis dalam mendukung PLN
dalam memenuhi kebutuhan
energi listrik nasional.
Manajemen PLTU S2P Cilacap
Agus Gunanto mengatakan
Pembangkit Listrik Tenaga Uap
yang dikenal dengan sebutan
PLTU Karangkandri ini dikelola
PT Sumber Segara Primadaya
(S2P) yang memiliki kapasitas
sekitar 2.260 MW yang mampu
memasok kebutuhan listrik Jawa,
Madura dan Bali.
“Hal ini menjadikan PLTU S2P
Karangkandri memiliki fungsi
sebagai tiang penyangga bagi
kebutuhan listrik Jawa Bali karena
terletak di Pesisir Selatan Jawa
Tengah. Dalam operasionalnya
tentunya kami tidak bisa
bekerja sendiri namun perlu
adanya dukungan dari berbagai
komponen termasuk di dalamnya
TNI, “ ucap Agus Gunanto.
Sementara itu Dandim

yang turut mendampingi,
membenarkan adanya kegiatan
kunjungan Danrem 071
Wijayakusuma di wilayah Cilacap.
Menurutnya kunjungan Danrem
ke wilayahnya merupakan
sarana komunikasi sosial untuk
meningkatkan kedekatan TNI
dengan seluruh komponen di
daerah, salah satunya dengan
pimpinan dan karyawan PLTU
Karangkandri Cilacap.
“Seperti kita ketahui bahwa
TNI begitu gencar menggalakan
program Pembinaan Teritorial
(Binter), apa yang menjadi
sasaran binter tak akan dapat
tercapai kalau kita hanya diam
dan tidak bergerak. Namun kita
perlu berupaya untuk melakukan
komunikasi dan membaur dengan
seluruh unsur diwilayah. Terkait
kunjungan kali ini, harapanya
akan semakin mempererat
komunikasi yang telah terjalin
selama ini dengan PT S2P sebagai
mitra kita,” tandasnya.//W1D.

SESOSOK MAYAT TANPA IDENTITAS TERDAMPAR
DI MUARA SUNGAI SERAYU
Cilacap - Sesosok mayat tanpa
identitas ditemukan warga Desa
Bunton terdampar di Muara
Sungai Serayu Desa Bunton
Kecamatan Adipala Kabupaten
Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (7
Januari 2020) pada pukul 16.30
Wib.
Ciri ciri mayat, berjenis
kelamin laki-laki dengan tinggi
badan 160 Cm, umur sekitar
30 tahun, memakai kaos warna
Hitam bertulisan QUIKSILVER
HUNTING TON BEACH
berwarna putih, tidak memakai
celana, ibu jari kaki kiri tidak ada,
kemungkinan cacat permanen.
Menurut saksi mata 1 Sito (40),
Islam, pekerjaan nelayan alamat
Dusun Bogemanjir RT 02/03 Desa
Bunton dan juga saksi 2 Tusmin
(45), Islam, pekerjaan nelayan

yang beralamat Desa Adiraja
RT 01/08 Kecamatan Adipala,
mengungkapkan kronologis
kejadian.
Sekitar pukul 14.30 Wib, saksi 1
menjaring ikan di pesisir muara
pantai Bunton di saat sedang
menjaring saksi melihat orang
telungkup di pinggir pantai.
Karena penasaran kemudian saksi
mendekati dan ternyata yang
telungkup tersebut adalah mayat.
Dengan adanya kejadian tersebut
kemudian saksi 1 memberitahu
saksi 2 dan melaporkan ke Babinsa
Bunton dan Polsek Adipala.
Mendapat laporan warga,
Babinsa Bunton, Sertu
Kuswanto segera mendatangi
TKP, Mencatat saksi saksi dan
segera mengevakuasi korban
untuk segera dimakamkan.

Terkait pemakaman, Babinsa
berkoordonasi dengan pihak
terkait untuk prosesi pemakaman
mayat dan hal tersebut juga telah
dilaporkannya ke Komando Atas.
“Kondisi mayat sudah
membusuk, diperkirakan korban
terbawa arus Sungai Serayu
selama kurang lebih 3 hari dan
terdampar di Muara Sungai
Serayu. Hasil koordinasi dengan
Pemerintah Desa, selanjutnya
mayat kita makamkan di TPU
Karangcengis Desa Bunton
Kecamatan Adipala,” terang
Kuswanto.//**
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Pacu Proyek Bandara JBS, Agar Sesuai Target
Purbalingga - Perum
Angkasa Pura II pacu proyek
pengerjaan pembangunan
landasan Bandara Jenderal
Besar Soedirman (JBS) yang
berlokasi di Desa Wirasaba
Kecamatan Bukateja Kabupaten
Purbalingga, Jawa Tengah.
Saat ditemui Tabloidpamor.
com dikantor perum Angkasa
Putra II Desa Panican,
Kecamatan Kemangkon,
Kabupaten Purbalingga,
Jawa Tengah, Kamis (9
Januari 2020), Project Junior
Officer Airport Construction
Angkasa Pura II, Yoga Putra
Alamanda mengatakan,
pengerjaan landasan beserta
taxi way, maupun appron telah
mencapai 23 persen. Saat ini
yang sedang dikerjakannya
adalah perbaikan stuktur tanah
dengan cara pengerasan.

Menurutnya, upaya
perbaikan tanah mengingat
kondisi lahan bandara
harus disesuaikan dengan
beban pesawat. Perbaikan
tersebut dilakukan dengan
menggunakan tretmen-tretmen
tertentu yaitu KGM perbaikan
tanah yang diisi cor-coran pada
kedalam enam meter dibawah
permukaan tanah, sehingga
menjadi pondasi tanah dasar
agar bisa menahan beban
pesawat saat digunakan.
“Hal ini untuk menjaga
stabilitas landasan tersebut,”
jelasnya.
Dikatakan Yoga, Dalam
waktu dekat ini akan selesai.
Nanti segera dilanjutkan
dengan pengerasan
berupa pengaspalan run
way (landasan), taxi way,
maupun appron. Akan kami

upayakan selesai dua bulan
kedepan. landasan yang akan
dioperasionalkan saat ini
memiliki panjang 1600 meter.
Kedepannya landasan tersebut
akan diperpanjang menjadi
2500 meter.
“Nanti landasan bisa
digunakan pesawat jenis ATR
72-600,” ujarnya.
Terkait pembangunan
terminal bandara, menurutnya
saat ini sedang diproses di
kantor pusat. Pengerjaan
terminal akan dilaksanakan
berbarengan dengan
pengerjaan landasan bandara.
“Tahap pertama
pembangunan terminal
bandara akan dilakukan di
tanah seluas 1300 meter persegi.
Nanti ada terminal bandara,
kantor pelayanan Pertolongan
Kecelakaan Penerbangan dan

Pemadam Kebakaran (PKPPK), serta kantor administrasi
AP II,” paparnya.
Sementara itu, Komandan
Pangkalan Udara
(Lanud),Letkol Pnb Arie
Sulanjana menuturkan
pembangunan bandara
JB Soedirman berjalan
sesuai perencanaan. Hasil
pengamatan pembangunan
yang sedang dilaksanakan saat
ini run way dan taxi way.
“Untuk pembangunan
terminal bandara sudah
dirapatkan di kabupaten
bersama bupati dan instansi
terkait tapi untuk sementara
masih menunggu,” tutur Letkol
muda tersebut.
Sementara, Bupati
Purbalingga, Dyah Hayuning
Pratiwi mengatakan masih
ada pembebasan lahan tahap

dua yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi dalam
rangka ekspansi bandara.
Selain itu akses menuju
bandara telah dianggarkan
melalui APBD Kabupaten dan
Provinsi.
“Akses jalan menuju
bandarapun sudah bisa
gunakan tinggal penataan
lingkungannya saja,” tutur dia.
Ia mengatakan dalam waktu
dekat ada rencana Presiden
Republik Indonesia akan
melakukan kunjungan untuk
meninjau pembangunan
bandara JB Soedirman. Proses
pembangunan ditargetkan
lebaran sudah bisa digunakan.
“Ditargetkan mudahmudahan kalau tidak ada
kendala sebelum lebaran sudah
bisa beroperasi,” pungkasnya.//
MN

Jalan Penghubung Dua Desa Di Kecamatan Majenang Tertimpa Longsor
Cilacap - Hujan dengan intensitas
yang cukup tinggi mengakibatkan
sejumlah wilayah mengalami longsor.
Salah satunya di wilayah Kecamatan
Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa
Tengah.

Akibat tanah longsor tersebut jalan
penghubung antara Desa Cilopadang
dengan Desa Padangjaya Kecamatan
Majenang tertimpa material longsor
dengan volume 30 cm sekitar pukul
14.30 hingga pukul 15.30 Wib.

Menyikapi kejadian tersebut
Babinsa Koramil 13/Majenang
bersama instansi terkait melakukan
penanganan tanah longsor termasuk
pada hari ini yaitu mengatur lalu
lintas demi kelancaran pengendara
yang melewati jalan penghubung yang
juga area milik Perhutani tepatnya di
Dusun Cipabeasan Desa Cilopadang,
Kecamatan Majenang, Kabupaten
Cilacap, Jawa Tengah, Senin (6 Januari
2020)
Menurut Sertu Darsono, ada beberapa
titik di wilayah Kecamatan Majenang
yang mengalami kejadian serupa
beberapa hari terakhir ini, sehingga
butuh penanganan ekstra.
“Termasuk hari ini, kita bersama
petugas dari Damkar membantu
mengatur lalulintas dan membersihkan
material longsoran serta penyemprotan
jalan,” terangnya.
Demi menjaga keamanan dan
keselamatan para pengguna jalan,
Babinsa juga menghimbau kepada
warga masyarakat untuk tetap waspada
dalam beraktifitas karena jalan licin dan
penuh dengan lumpur.

Saat ditemui, Komandan Koramil 13/
Majenang Kapten Inf. Agus Sudarso
membenarkan hal tersebut. Cuaca
dalam beberapa hari terakhir ini
dinilai kurang bersahabat sehingga
mengakibatkan adanya tanah longsor di
beberapa daerah di wilayah Majenang,.
“Dan ini sudah yang kedua kalinya,”
terang Danramil.
Selaku Danramil, Agus
memerintahkan kepada seluruh Babinsa
untuk tetap siaga dalam menghadapi
musim ini, termasuk untuk turun
langsung dalam penanganan musibah
yang terjadi di beberapa titik.
“Kegiatan kerja bakti salah satu sarana
untuk meningkatkan kemanunggalan
TNI dengan Rakyat. Semoga kehadiran
anggota TNI dapat mengatasi kesulitan
rakyat di sekelilingnya,” ungkap Agus.//
W1D.
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Rapat Paripurna
DPRD Menilai Banyumas Layak
Dibagi Menjadi Tiga Wilayah
Purwokerto - 7 fraksi yang ada
di DPRD Kabupaten Banyumas
seluruhnya menyatakan setuju
atas hasil kajian akademisi
Pemekaran Kabupaten
Banyumas.
Penyataan itu disampaikan
saat penyampaian pandangan
fraksi dalam rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Banyumas,
Selasa (14 Januari 2020) lalu.
Enam fraksi bergabung untuk
menyampaikan pandangannya,

sedangkan Fraksi PKB
menyatakan pandangannya
secara terpisah.
Sebagaimana draf pemekaran
dari eksekutif tentang
pemekaran Banyumas menjadi
dua wilayah yaitu Kabupaten
Banyumas dan Kota
Purwokerto, DPRD Banyumas
justru menilai Kabupaten
Banyumas layak dimekarkan
menjadi 3 daerah otonom.
Seperti halnya yang
disampaikan Wawan
Yuwanda saat membacakan
pandangan enam fraksi.

Menurutnya, sebagaimana
kajian tahun 2015, Kabupaten
Banyumas memenuhi untuk
dimekarkan. Namun dengan
melihat rentang kendali
dan kondisi geografis serta
untuk mewujudkan layanan
publik yang maksimal,
maka Banyumas layaknya
dimekarkan menjadi 3 daerah
otonom yang meliputi Kota
Purwokerto, Banyumas Barat,
dan Banyumas Timur.
Berbeda dengan pandangan
6 fraksi lainnya, pandangan
Fraksi PKB yang dibacakan

Mugiarti, meminta agar Pemda
lebih memperkaya kajiannya.
Salah satu yang perlu
dikuatkan adalah memecahkan
hal yang menghambat
kesejahteraan masyarakat,
investasi dan perlindungan
sosial.
PKB juga menegaskan
bahwa pemekaran ini harus
merupakan keinginan
masyarakat, bukan elite politik
maupun birokrasi.
Sementara Wakil Bupati
Banyumas, Sadewo Trilastiono
mengatakan, usulan tiga

wilayah memerlukan kajian
mendalam. Waktu kajian,
menurutnya, juga tidak
sebentar, bisa satu hingga dua
tahun.
“Kalau pandangan saya,
yang paling siap itu Kota
Purwokerto. Kalau kabupaten
itu PAD nya dari mana jadi
tidak perlu tergesa-gesa,”
ucapnya.
Menurutnya ada beberapa
hal yang mesti disiapkan jika
dijadikan 3 wilayah. Salah
satunya adalah sumber PAD
yang pasti.//ipung

Bupati Pastikan Pemekaran Wilayah Banyumas Sudah Sesuai RPJP

Achmad Husein
Bupati Banyumas

Purwokerto - Bupati Banyumas,
Achmad Husein memberikan
jawaban atas
tanggapan fraksi
terkait pemekaran
wilayah pada
rapat paripurna
DPRD Kabupaten
Banyumas, Rabu
(15 Januari 2020)
kemarin.
Pada kesempatan
itu bupati
menyatakan
pemekaran
Kabupaten Banyumas

menjadi dua wilayah merupakan
amanat dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP).
Menurutnya, sesuai dengan
RPJP, draf pemekaran Banyumas
menjadi dua wilayah yaitu
Kabupaten Banyumas dan Kota
Purwokerto.
“Amanatnya dua wilayah,
sesuai dengan perintah Perda.
Kalau nanti tiga, RPJP harus
dirubah dulu, padahal RPJP
sampai 2025,” katanya seusai
memberikan jawaban atas
tanggapan fraksi dalam Rapat

Paripurna.
Dalam hal ini bupati juga
mengatakan pihaknya hanya
tinggal menunggu persetujuan
DPRD, dan selanjutnya
diserahkan ketingkat provinsi.
“Persetujuannya dulu terus
saya bikin surat ke gubernur,”
jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD
Kabupaten Banyumas, dr.Budhi
Setiawan menuturkan, pihaknya
akan membahas lebih dalam
dengan semua komisi yang ada
terkait rencana pemekaran.
“Semua komisi untuk

membahas. Waktunya tidak
cukup satu atau dua tahun,”
ucap dr Budhi.
Seperti diketahui, pada rapat
paripurna sebelumnya semua
Fraksi di DPRD Banyumas
sepakat agar Kabupaten
Banyumas dimekarkan. Tidak
hanya dimekarkan menjadi
dua wilayah, DPRD menilai
Banyumas layak dimekarkan
menjadi 3 wilayah yang meliputi
Kota Purwokerto, Banyumas
Barat, dan Banyumas Timur.//
ipung
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Musim Penghujan, Polres Banjar Siapkan
Personel Penanggulangan Bencana

Banjar - Jajaran personel Satuan
Sabhara Polres Banjar, Polda
Jabar melaksanakan apel
kesiapsiagaan penanggulangan
bencana alam di halaman
Mapolres Banjar, Jalan Siliwangi
No.145, Karangpanimbal,
Purwaharja, Kota Banjar, Jawa
Barat, Selasa (7 Januari 2019).
Kapolres Banjar, AKBP Yulian
Perdana, S.I.K., melalui Kasat

Sabhara Kompol Maman B.
Jiji, SH., mengatakan, apel ini
dilaksanakan guna mengecek
kesiapan personel Polres Banjar
menghadapi bencana. Sebab,
saat ini memasuki musim hujan
dan melihat situasi nasional
yang dibeberapa daerah di landa
banjir.
“Musim hujan dan angin
kencang, rawan akan terjadinya

bencana alam,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kompol Maman
menjelaskan bahwa pihaknya
Polres Banjar bersama TNI, dan
BPBD siap dikerahkan apabila
terjadi bencana alam. “Kami
akan berkolaborasi bersama
instansi terkait untuk siap siaga
dan all out untuk meminimalisir
dampak yang ditimbulkan,”
imbuhnya.

Ia berpesan kepada personel
untuk selalu menjaga kesehatan
dan stamina, karena sewaktuwaktu dibutuhkan untuk
membantu masyarakat. Selain
para personel yang disiapkan,
pihaknya juga mempersiapkan
peralatan untuk siaga bencana
seperti, truk, 2 set Perahu cano,
jenset, 2 senso dan 1set Perahu
Karet.//yuli.

Polres Banjar Siagakan Personel Khusus Penanggulangan Bencana Alam
Banjar - Memasuki musim
penghujan berbagai
upaya dilakukan untuk
mengantisipasi menghadapi
bahaya bencana alam yang
sewaktu-waktu dapat
terjadi. Salah satu bentuk
kesiapan antisipasi dalam
menghadapi bencana
alam yang akan terjadi,
Kepolisian Resor Kota Banjar,
Polda Jabar, menyiagakan
puluhan personel khusus
penanggulangan bencana.
Sebanyak 23 personel
Satuan Sabhara diterjunkan
untuk bersiaga dalam
penanggulangan bencana
diwilayah Hukum Polres
Banjar. Para personel
tersebut dipimpinan oleh
Kasat Sabhara Polres Banjar,
Kompol Maman B. Jiji.
Kapolres Banjar, AKBP
Yulian Perdana, S.I.K.,
melalui Kasat Sabhara
Kompol Maman B. Jiji
menyampaikan bahwa
pihaknya telah melaksanakan
Apel Kesiapan Antisipasi dan
Penanggulangan Bencana.
Apel ini dilaksanakan untuk
antisipasi bencana alam
apabila ada kejadian ataupun
situasi tidak diinginkan,

sehingga personel bisa
langsung menangani kejadian
tersebut.
“Sesuai dengan
perintah Bapak Kapolres,
kami bersama personel
melaksanakan apel kesiapan
antisipasi terjadinya bencana
alam,” tutur Kompol Maman
B. Jiji, Kamis (2 Januari 2020).
Selain pelaksanaan apel,
kata Kompol Maman,
tim juga mempersiapkan
peralatan sarana dan
prasarana pendukung.
Seperti kendaraan truk
sebanyak 2 unit, 1 set perahu
karet, 3 buah scop, 1 buah
angkong.
Kompol menjelaskan, hal
itu sebagai wujud kesiapan
menghadapi bencana alam
dan untuk pengecekan sejauh
mana kesiapan peralatan
yang akan digunakan.
Sehingga apabila terjadi
bencana nantinya dapat
digeser ke lokasi secara cepat
dan tepat.
“Selain apel kami pun
mempersiapan peralatanperalatan apabila terjadi
bencana alam, kami sudah
siap dengan peralatannya,”
tandasnya.//yuli.
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Peduli Lingkungan, Polres Banjar Siapkan
Ribuan Bibit Pohon Siap Tanam
Banjar - Guna menciptakan suasana
lingkungan kerja yang asri dan sejuk,
ribuan bibit pohon dipersiapkan
Kepolisian Resor Kota Banjar, Polda
Jabar. Bibit tersebut dipersiapkan
untuk ditanam di lingkungan
Mapolres, Mapolsek, dan Asrama
Polres Banjar serta di luar area milik
Polri.
Sekira 2500 bibit pohon keras
dipersiapkan Polres Banjar. Bibit-bibit
itu meliputi, Jati, Albasiah dan lain
sebagainya.
“Jadi, bibit-bibit ini kami
persiapkan untuk ditanam di
lingkungan Polri, seperti Kantor
Polres Banjar, Polsek, maupun
Asrama Polri. Ini sebagai bentuk
kepedulian Polri terhadap
lingkungan khususnya penghijauan,”
jelas Kapolres Banjar, AKBP Yulian
Perdana, S.I.K., melalui Wakapolres
Banjar, Kompol Drs. Ade Najmulloh
saat ditemui ketika pengumpulam
bibit pohon di Mapolres Banjar, Jalan
Siliwangi No.145, Karangpanimbal,
Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat,
Jumat (3 Januari 2020).
Selain menanam pohon di area
lingkungan Polri, kata Kompol Ade,
pihaknya juga menanam di area
Perhutani atau lahan-lahan yang
perlu ditanami untuk kepentingan

umum. Kedepannya setiap hari
Polsek dan anggota Bhabinkamtibmas
melaksanakan penanaman pohon di
desa/kelurahan binaannya.

“Kedepannya, setiap hari kami
instruksikan ke Polsek-polsek untuk
melaksanakan penanaman, begitu
juga Bhabinkamtimas kami jadikan

pelopor untuk penanaman pohon di
Desa/Kelurahan binaanya masingmasing,” tandasnya.//yuli.

Polri Peduli Penghijauan, Polres Banjar
Hijaukan Gunung Sangkur
Banjar - Dalam rangka memperingati
Hari Sejuta Pohon, Kepolisian
Republik Indonesia mengadakan
kegiatan “Polri Peduli Penghijauan”
yang dilaksanakan secara serentak
di seluruh jajaran Kepolisian di
Indonesia. Mulai dari tingkat Polda,
Polres/Polresta/Polrestabes serentak
melakukan penanaman dan acara ini
terpusat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
Untuk itu, Kepolisian Polres Banjar,
bersama Pemerintah Kota Banjar,
dan Perum Perhutani KPH Ciamis,
BKPH Banjar Selatan, RPH Banjar,
mengadakan kegiatan peringatan
tersebut ditandai dengan melakukan
kegiatan penanaman sebanyak
skitar 28.000 bibit pohon di area
lahan Perhutani, petak 70 c, dengan
luas sekitar 26,05 H, wilayah Hutan
Gungung Sangkur, Blok Cijurey, Desa
Kujangsari, Kecamatan Langensari,
Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat (10
Januari 2020).
Kegiatan penanaman pohon
dengan tema “Polri Peduli Pehijauan”
tersebut merupakan program dari
Kapolri, sebagai wujud kepedulian
aparat Kepolisian di masing-masih
wilayah, untuk meningkatkan
kualitas lingkungan hidup, dan
menyelamatkan terjadinya Global
Warming, serta bencana alam lainnya.
Kapolres Banjar, AKBP Yulian
Perdana, S.I.K., yang dalam hal ini
diwakili oleh Waka Polres Banjar,
Kompol Drs. Ade Najmulloh,
mengajak kepada seluruh elemen

masyarakat untuk menjadikan Kota
Banjar ini, menjadi lebih asri, dengan
menanam pohon, dilingkungan
sekitar tempat tinggal.
“Mari kita bersama-sama
menjadikan Kota Banjar ini, menjadi
lebih asri, sejuk, rindang, dan nyaman
lagi”, jelas Waka Polres.
Lanjut Waka Polres Banjar,
dengan adanya program Polri
Peduli Penghijauan ini, diharapkan
cadangan sumber air, oksigen
(udara), yang diwariskan kelak
kepada anak cucu kita bisa lebih bak
dan bagus lagi.

Waka Polres Banjar Kompol Drs
Ade Najmulloh menambahkan bahwa
jenis-jenis pohon yang ditanam dalam
kegiatan penghijauan tersebut berupa
pohon Jati, kosambi, dan buahbuahan, sehingga jika tumbuh besar,
dan dapat menjadikan perubahan di
lingkungan ini.
“Semua tanaman sudah
diberi tanda mari kita lihat
perkembangannya nanti. Dan jangan
lupa setelah ditanam, dirawat dan
dipelihara dengan baik”, katanya.
Lebih lanjut kegiatan yang
dilaksanakan serentak dan

dipusatkan di Cikeas Kabupaten
Bogor, Polres Banjar mengirimkan
bibit pohon unggulan dari
Banjar ke Bogor Cikeas sebnayak
50 pohon blimbing madu dan
rambutan batulawang yang akan
ditanam oleh jajaran Polda Jabar
serta Mabes Polri
Terpisah, Wali Kota Banjar, DR.,
Hj., Ade Uu Sukaesih, S. IP., M. Si.,
pihaknya atasnama pribadi, dan
Pemerintah Kota Banjar, sangat
mengapresiasi kegiatan “ Polri
Peduli Penghijauan”, yang digagas
dan dipelopori oleh Polres Banjar,
Polda Jawa Barat ini.
“Mudah-mudahan dengan
gerakan penanaman pohon ini,
lingkungan Kota Banjar, kedepan
lebih asri lagi, oksigennya banyak,
dan sumber cadangan air semakin
melimpah”, ujarnya
Sementara itu, ADM Perhutani
KPH Ciamis, Jerry P Nugroho,
menyampaikan ucapan banyak
terimakasih kepada semua pihak,
khususnya Jajaran Polres Banjar, yang
sudah melakukan, dan menggagas
kegiatan penanaman pohon ini.
Jerry berharap kepedapnya tidak
hanya semangat dalam kegiatan
menanam saja, namun semuanya bisa
berperan aktif, dalam merawat, dan
menjaga pohon-pohon ini dengan
baik.//yuli.
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Wakil Walikota Banjar, Resmikan Program
Kotaku Di Kujangsari

Banjar - Wakil Walikota Banjar,
H. Nana Suryana, hadiri
sekaligus membuka kegiatan
peresmian program Kota Tanpa
Kumuh (Kotaku). Kegiatan
tersebut dilaksanakan di Dusun
Sindangmulya, RT 01, RW 09,
Desa Kujansari, Kecamatan
Langensari, Kota Banjar, Jawa

Barat, Senin (6 Januari 2020)
kemarin.
Program Kotaku tersebut
merupakan Program dari
Kementerian PUPR Ditjen
Cipta Karya. Dengan anggaran
yang diluncurkan sekitar Rp.2
Milyar.
Hadir dalam kegiatan

Peresmian Program Kotaku
tersebut, Wakil Ketua DPRD
Kota Banjar, Tri Pamudji
Rudianto, S.Ip., Kepala
Dinas PU Kota Banjar, Ir.
H. Edi Sujatmiko, Danramil
Langensari, Mayor Inf Drs.
Agung Subekti, Camat
Langensari, Asno Sutarno,

MP., Kepala Desa Kujangsari
Mujahid, S.Ag., dan para tamu
undangan lainnya.
Ditemui usai kegiatan, Wakil
Wali Kota Banjar, H. Nana
Suryana, berharap dengan
digulirkannya Program
Kotaku, diharapkan dapat
memberikan dampak positif

dan bermanfaat bagi warga
masyarakat, khususnya
yang tinggal diwilayah
tersebut. “Kita bersinergi
dengan Pemerintahan Kota
Banjar, bersinergi dengan
Pemerintahan Desa,” ucapnya.
Lebih lanjut Nana
mengatakan, Program
Kotaku, yang dilaksanakan
diwilayah Desa Kujangsari,
Kecamatan Langensari, Kota
Banjar, tersebut, diantaranya
pembangunan jembatan,
sarana air bersih, dan safety
tank communal. “Ini leading
sectornya Dinas PUPR,
Kecamatan dan Desa, ini
untuk pola hidup bersih,
sedangkan jembatan sebagai
akselerasi percepatan dan juga
mempermudah komunikasi
dan distribusi hasil panen, dan
yang lainnya,” terangnya.
Nana berpesan kepada warga
masyarakat, dapat menjaga,
dan merawat program
infrastruktur yang sudah
diberikan oleh Pemerintah,
melalui Program Kotaku
tersebut.”Saya berharap dan
berpesan kepada seluruh warga
masyarakat, bisa merawat
dan menjaga infrastruktur
yang telah dibangun melalui
Program Kotaku ini. Dirawat,
dan dimanfaatkan sebaik
mungkin, maka bangunan
tersebut akan awet, serta tahan
lama,” pungkasnya.//yuli.

Berikan Kemudahan Pengadaan Pupuk, Kades Kujangsari:
Kita Targetkan Ada Di Tiap RW
Banjar - Pupuk sudah menjadi sesuatu
yang penting untuk para petani di
Indonesia. Sebab dengan taburan
pupuk membuat tanaman menjadi
lebih subur dan menghasilkan jumlah
yang di panen lebih banyak.
Namun tidak semua masyarakat
petani dapat dengan mudah
mendapatkan pupuk. Sepertinya
yang dirasakan oleh para petani Desa
Kujangsari, Kecamatan Langensari,
Kota Banjar, Jawa Barat.
Hampir mayoritas masyarakat Desa
Kujangsari merupakan petani masih
sedikit sulit untuk mendapatkan
pupuk dan obat-obatan. Untuk
mengatasi permasalahan itu,
Pemerintah Desa Kujangsari melalui
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
berencana akan mendorong di setiap
tingkatan RW melakukan pengadaan
pupuk agar masyarakat dapat dengan
mudah memperolehnya.
“Kedepan kami ingin dilingkungan
RW itu ada pengadaan pupuk.
Karena pupuk selama ini adanya
dilingkungan kelompok tani
yang tidak semua warga masuk
dilingkungan kelompok tani, sehingga
akses untuk itu tidak bisa. Padahal 87
persen lebih penduduk kami adalah
petani,” tutur Kepala Desa Kujangsari,
Mujahid, S.Ag., dalam sambutannya

di acara Gebyar BUMDes Kujang, di
Aula Desa Kujangsari, Kecamatan
Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat,
Kamis (9 Januari 2019).
Mujahid menjelaskan, ketika
masuknya ke kelompok RW
maka akses utuk kemudahan
mendapatkan pupuk bisa melalui
kelompok RW yang bekerjasama
dengan BUMDes Kujang tentunya.
Penebusan pupuknya oleh BUMDes,
di distribusikan ke kelompokkelompok RW, nanti dari kelompok
RW langsung di distribusikan ke
masyarakat petani.
“Saya kira itu akan lebih
menguntungkan, selain ligkungan
kelompok RW ada juga pemberdayaan
ekonominya, BUMDes bisa jalan
nantinya. Bisa ada unit khusus untuk
penanganan pupuk dan obat-obatan
saya kira sinergis yang luar biasa
nanti,” jelasnya.
Mujahid menambahkan, terkait
pupuk selama ini ditangani oleh
Gapoktan bekerjasama dengan Dinas
Pertanian dan pihak penyedia. Untuk
kemasyarakat Gapoktan itu terkadang
terkendala dalam hal penebusan
karena keterbatan biaya, sehingga
masyarakat tidak bisa mengambilnya.
“Oleh karena itu, ini peluang
bagi BUMDes Kujang untuk bisa

bekerjasama dengan Gapoktan,
karena Gapoktan yang mempunyai
hak menurunkan pupuk. Melihat
keterbatasan dana dari Gapoktan
maka silahkan dikerjasamakan
dengan BUMDes Kujang, karena yang
punya uang itu BUMDes,” katanya.
Mujahid menuturkan bahwa
untuk pemasukan Pemerintah
Desa Kujangsari dari BUMDes
di tahun 2019 sebesar Rp.17 juta.
“Adanya BUMDes ini tidak hanya
untuk mencari keuntungan semata,

melainkan sosial kemasyarakatan
menjadi target kami,” tandasnya.
Turut hadir dalam acara Laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
Tahun Buku 2019 BUMDes Kujang,
Walikota Banjar, Hj. Ade Uu
Sukaesih, Camat Langensari, Asno
Sutarno, Kadis KUKMP Kota Banjar,
Saefuddin, Kadis PUPRPKP Banjar, Ir.
H. Edi Sujatmiko, Wakil Ketua DPRD
Kota Banjar, Tri Pamudji Rudianto,
S.Ip., Danramil 1325/Langensari,
Mayor Inf Drs. Agung Subekti.//yuli.
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Pasca Bencana Puting
Beliung, Bersama
Warga Kodim 0613/
Ciamis Laksanakan
Karya Bakti
Ciamis - Pasca terjadinya bencana alam
hujan deras disertai angin kencang yang
melanda wilayah Kecamatan Rancah
Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu,
jajaran personel Kodim 0613/Ciamis
laksanakan kegiatan karya bakti. Karya
bakti ini dilaksanakan di tiga desa,
diantaranya Desa Bojonggedang, Desa
Karangpari, dan Desa Kawunglarang.
“Karya bakti pasca bencana yang
berada di wilayah Rancah dititik
beratkan pada desa dengan kerusakan
rumah warga terparah akibat hujan
angin pada beberapa waktu lalu di
wilayah Kecamatan Rancah,” ujar
Dandim 0613/Ciamis, Letkol Arm Tri
Arto Subagio, M.Int.Rel., M.M.D.S.,
melalui Danramil 1310/Rancah, Kapten
Inf Haris Diana, SE., dalam pesan
singkatnya kepada tabloidpamor.com,
Senin (6 Januari 2019) kemarin.
Kapten Inf Haris menjelaskan, dalam
pelaksanaan karya bakti ini, pihaknya
bekerjasama dengan unsusr Muspika
serta bantuan dari karang taruna. Selain
itu tentunya masyarakat sekitar dan juga
ada dari tim kesehatan.

“Kami TNI akan selalu siap
membantu dan terjun kelapangan
untuk dapat membantu masyarakat
yang mengalami bencana alam. Mari
kita laksanakan dengan semangat dan
penuh ikhlas dalam kegiatan karya bakti
ini,” terangnya.
Sementara itu, Camat Rancah, Heri
Rianto menyampaikan bahwa pihaknya
dari unsur Muspika di bantu anggota
Kodim 0613/Ciamis dan dinas kesehatan
puskesmas serta karang taruna bersamasama bekerja menangani. Sifatnya
penangananan tahap pertama untuk

membantu masyarakat yang mengalami
dampak musibah bencana di wilayah
Kecamatan Rancah.
“Kami menghimbau kepada
masyarakat melalui pemerintah
desa untuk senantiasa menjaga dan
mengantisipasi bencana alam ini,
baik banjir maupun longsor. Daerah
Kecamatan Rancah memang terbilang
rawan bencana, tiada lain kita lakukan
pencegahan antisipasi kepada
masyarakat dengan mengamankan dan
deteksi diri sejak dini agar tidak terjadi
bencana alam berikutnya,” tandasnya.

Dalam proses karya bakti ini turut
hadir, Camat Rancah, Heri Rianto,
Danramil 1310/Rancah, Kapten Inf Haris
Diana, SE., Kepala Puskesmas Rancah,
Yossi, Kepala Desa Bojonggedang, Dedi.
Serta Anggota Kodim 0613/Ciamis dan
Koramil 1310/Ramcah, Anggota Polsek
Rancah, Muspika Kecamatan Rancah,
Tim Kesehatan Puskesmas Rancah,
Ormas Pemuada Pancasila, Karang
Taruna masing-masing desa, dan elemen
masyarakat.//yuli.

Bencana Alam, Kodim 0613/Ciamis Bantu
Masyarakat Evakuasi Dan Perbaiki Rumah
Ciamis - Hujan deras disertai
angin kencang yang terjadi di
wilayah Kecamatan Tambaksari
Kecamatan Ciamis pada
tanggal 3 Januari 2020 kemarin,
mengakibatkan 27 bangunan
mengalami kerusakan.
Kerusakan tersebut akibat dari
banyaknya pohon tumbang
saat hujan deras disertai angin
kencang.
Sebanyak 27
bangunan rumah
milik warga
yang mengalami
kerusakan itu
berada di dua
dusun di Desa
Mekarsari,
diantaranya 16
unit bangunan
di Dusun
Linggaharja,
dan 11 unit di
Dusun Samarang.
Dalam kejadian
tersebut tidak
menimbulkan
korban jiwa,
namun untuk
kerugian sendiri
ditaksir kurang
lebih mencapai
Rp.150 juta.
Atas kejadian
tersebut, jajaran
TNI khususnya
Kodim 0613/
Ciamis melalui

personel Koramil 1310/Rancah
membantu warga masyarakat
membersihkan puing-puing
akibat kejadian. Sebanyak 18
personel diterjunkan Koramil
1310/Rancah bekerjasama
dengan unsur Muspika
Kecamatan Tambaksari
melakukan pembersihan pohon
tumbang dan puing-puing atap
rumah yang terkena dampak

dari angin puting beliung.
“Selain untuk membantu
evakuasi puing-puing dan
memperbaiki bangunan rumah
akibat kejadian bencana
alam, ini juga sebagai bentuk
sinergitas Muspika Kecamatan
Tambaksari, Kabupaten Ciamis
dalam mengatasi bencana
alam,” ujar Dandim 0613/
Ciamis, Letkol Arm Tri Arto

Subagio, M.Int.Rel., M.M.D.S.,
melalui Danramil 1310/Rancah,
Kapten Inf Haris Diana dalam
pesan singkatnya pada aplikasi
whatsapp, Minggu (5 Januari
2020).
Lebih lanjut, Kapten Inf
Haris mengatakan, pihaknya
akan merespon secara cepat
apabila ada musibah yang
menimpa warga masyarakat.

Hal ini sebagai bentuk wujud
kepedulian TNI dan wujud
kemanunggalan TNI dengan
rakyat.
“Tindakan yang kami
lakukan guna membantu
meringankan beban warga
yang terkena musibah
sekaligus memberikan
dorongan moril agar tidak
terlalu larut dalam kesedihan
akibat rumahnya yang rusak.
Maka dari itu, ini merupakan
salah satu upaya dalam rangka
mempercepat pembenahan
rumah milik warga akibat
bencana agar dapat segera
ditempati kembali,” tuturnya.
Banyaknya bencana alam
hujan deras disertai angin
kencang, dia berharap, setiap
warga untuk selalu waspada
pada saat hujan lebat disertai
angin kecang. Sehingga
terhindar dari jatuhnya korban
jiwa.
“Bagi warga yang memiliki
pepohonan disekitar
pemukiman, hendaknya segera
untuk di tebang. Sehingga
tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan, dikarenakan
sudah mulai musim hujan,”
tandasnya.//yuli.
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Residivis Curanmor
Di Amankan Polisi Ke
Mapolsek Banjar
Banjar - Aksi kriminalitas
memang tidak mengenal
waktu dan tempat, dimana
ada kesempatan disitulah
aksi kejahatan dilakukan.
Seperti halnya residivis
kambuhan AS (42) alias
zombie, warga Kabupaten
Ciamis yang tertangkap
tangan tengah membawa
unit sepeda motor pukul
03.00 WIB dinihari, berhasil
diamankan di Polsek Banjar,
Polres Banjar, Polda Jabar,
Jumat (3 Januari 2020).
Kapolsek Banjar, Kompol
Dadi Suhendar, SH.,
didampingi Panit I Reskrim
Polsek Banjar, Ipda Sudarto
mengungkapkan bahwa
pelaku yang bekerja sendiri
menjalankan aksi pencurian
di halaman teras rumah milik
Yulius Haryo, beralamat di
Lingkungan Sukarame Rt.01
Rw.13, Kelurahan Mekarsari,
Kecamatan Banjar, Kota
Banjar, dalam keadaan
terkunci leher.
“Berdasarkan laporan,
korban mendengar suara
mencurigakan di halaman
depan rumah, lalu ke
luar rumah, tampak pintu
gerbang besi depan rumah
sudah terbuka dan melihat
sepeda motor yamaha mio
warna hijau yang diparkir di
teras depan rumah sudah
tidak ada ditempatnya.

Kemudian korban mencari
sepeda motornya tersebut
ke jalan raya Gotong-royong,
depan SDN 3 Mekarsari.
Disanalah korban melihat
ada seorang laki-laki sedang
mendorong sepeda motor
miliknya, hingga diteriaki
maling sehingga warga yang
sedang ronda berdatangan,”
terangnya.
Lebih lanjut, Kapolsek
menuturkan bahwa pelaku
yang panik berusaha
menghindari warga yang
mencoba menangkapnya,
hingga aksi kejar-kejaran pun
tak pelak dilakukan. Namun
pelaku berhasil ditangkap
dan diamankan warga
hingga akhirnya petugas
membawanya ke Mapolsek
Banjar.
“Beruntung warga tidak
main hakim sendiri, dan
ada warga yang tengah
melaksanakan ronda malam,”
tuturnya.
Akibat aksi kejahatan
tersebut, Polsek Banjar
mengamankan barang bukti
berupa 1 unit sepeda motor
yamaha mio berwarna hijau,
No. Pol F-4613-TG berikut
STNK, 1 buah kunci letter
T, serta 1 buah kunci pas.
“Pelaku akan kami jerat
dengan Pasal 363 KUHP,
ancaman kurungan 7 tahun,
lamanya,” pungkasnya.//yuli.

POLISI TETAPKAN KADES
BANTARDAWA SEBAGAI TERSANGKA
KASUS KORUPSI DANA DESA

Ciamis - Kepolisian Resor
Ciamis, Polda Jabar,
menetapkan Kepala Desa
(Kades) Bantardawa,
Kecamatan Purwadadi,
Kabupaten Ciamis,
bernama Sahlan (50) sebagai
tersangka kasus dugaan
korupsi. Tersangka terbukti
menyelewengkan dana
bantuan pembangunan
infrastruktur jalan senilai
Rp.165.114.097,-.
Tersangka diduga
melakukan korupsi yang
bersumber anggaran dana
desa dari APBN, anggaran
Banprov, dan anggaran
Pemkab Ciamis tahun
anggaran 2017. Tersangka
dilantik sebagai Kades periode
2016-2022.
“Tersangka ini melakukan
tindak pidana korupsi yang
mengakibatkan kerugian
negara sejumlah Rp.165 juta.

Barang bukti yang sudah kita
amankan uang tunai sejumlah
kurang lebih Rp.25 juta,” ujar
Kapolres Ciamis, AKBP Bismo
Teguh Prakoso, SH., S.I.K.,
M.H., dalam konferensi pers
di Mapolres Ciamis, Jawa
Barat, Selasa (14 Januari 2020).
Adapun modus dari
tersangka, kata Kapolres
Ciamis, dalam hal
infrastruktur bangunan jalan
yang memerintahkan PPK
untuk mengurangi kualitas
dari infrastruktur jalan yang
dibangun. Tersangka juga
memerintahkan perangkat
desa untuk membuat laporan
pertanggungjawaban sesuai
dengan yang diharapkan
tetapi faktanya tidak sesuai
dengan itu.
“Kami juga meminta
keterangan dari 33 saksi yang
dianggap mengetahui kasus
tersebut,” tuturnya.

AKBP Bismo menjelaskan
bahwa kasus ini berhasil
terungkap berawal dari
informasi masyarakat yang
bereaksi karena ada dugaan
tindak pidana korupsi di
desanya. Sementara untuk
uang yang di korupsi tersebut
digunakan tersangka untuk
keperluan pribadi, THR, dan
tidak menyetorkan pajak yang
seharusnya disetorkan kepada
negara.
“Akibat perbuatannya
tersebut, tersangka dikenakan
Undang Undang Tindak
Pidana Korupsi Pasal 2 dan
atau Pasal 3 Undang Undang
No.3 Tahun 1999 sebagaimana
diubah dengan Undang
Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Tindak Pidana
Korupsi. Ancaman hukuman
4 tahun sampai 20 tahun
penjara,” tandasnya.//yuli.

Residivis Pencurian Rumah Tertangkap Warga Dan Dihakimi Saat Beraksi Di Siang Bolong
Banjar - Residivis pencurian rumah,
YS (40), warga Cilacap Jawa Tengah
bernasib nahas setelah tertangkap
tangan saat sedang melakukan aksinya
oleh warga di Lingkungan Warung
Buah, Desa Neglasari, Banjar, Kota
Banjar, Jawa Barat, Kamis ( 2 Januari
2020).
Akibat perbuatannya itu, pelaku yang
tertangkap basah oleh warga, babak
belur dihakimi massa yang berada
dikawasan tersebut. Pelaku pun hingga
terpaksa dilarikan ke RSUD Kota Banjar.
Kapolsek Banjar, Kompol Dadi
Suhendar S.H, melalui Panit I
Reskrim Polsek Banjar, Ipda.
Sudarto, menjelaskan, Polsek Banjar
mendapatkan laporan dari warga pada
pukul 11.30 WIB di Dusun Warung
Buah, yang sudah diamankan oleh

warga. “Kami cek ke TKP dan benar
ada salah seorang yang diduga pelaku
spesialis pencuri rumah kosong,
warga Kelurahan Madura, Kecamatan
Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa
Tengah,” jelasnya.
Dari hasil penyelidikan sementara,
Ipda Sudarto menuturkan bahwa
pelaku melakukan aksinya itu
diberbagai tempat, diantaranya daerah
Cimaragas, pelaku berhasil mengambil
sebuah handphone. Dilanjut ke daerah
Cisahueun, Kelurahan Situ Batu,
Kecamatan Banjar, pelaku masuk
kembali kerumah kosong.
“Menurut pengakuan korban, pelaku
mengambil uang celengen sebesar
Rp.3 juta lebih. Kemudian pada pukul
13.30 WIB, pelaku tertangkap basah
oleh warga ketika melakukan aksinya,”

terang Sudarto.
Dari tangan pelaku, kata Ipda
Sudarto, diamankan beberapa barang
bukti. Diantaranya sebuah linggis, satu
buah pahat, berbagai jenis kunci, uang
tunai pecahan Rp.2 ribu, Rp.10 ribu,
dan pecahan Rp.50 ribu, 2 unit HP,
Tas laptop, serta motor vario putih,
yang digunakan oleh pelaku untuk
menjalankan aksinya.
“Berdasarkan laporan korban,
Cece Supriadi warga Warung Buah,
melaporkan telah hilang 3 gram gelang
emas, namun mas yang diduga tersebut,
belum kami temukan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ipda. Sudarto,
mengatakan, jika pelaku yang telah
babak belur tersebut kondisinya belum
bisa diajak berkomunikasi. Sehingga
perlu penanganan serius dari RSUD

Kota Banjar.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan
medis pihak RSUD, YS mengalami
patah tulang rusuk. Hingga saat ini
kami belum bisa lakukan pemeriksaan
lebih lanjut,” katanya.
Sudarto berjanji akan mengusut secara
tuntas laporan yang telah diterimanya
tersebut. Dia berharap kepada
masyarakat Kota Banjar untuk lebih
berhati-hati jika meninggalkan rumah.
“Kita menghimbau agar lebih hatihati jika meninggalkan rumah, dan jika
ada barang berharga atau uang nominal
besar, lebih baik jangan disimpan
dirumah, sistim keamanan lingkungan
diaktifkan kembali,” pungkasnya.//yuli.
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Lanud Wiriadinata Gelar Sosialisasi PPDB SMA Pradita Dirgantara TA 2020/2021
Tasikmalaya Lanud Wiriadinata
melaksanakan
Sosialisasi
Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB)
SMA Pradita
Dirgantara Tahun
Ajaran 2020/ 2021
kepada 6 Sekolah
SMP unggulan
yang berada di
Kota Tasikmalaya.
Kegiatan tersebut
dilaksanakan di
Gedung Rukandi
Lanud Wiriadinata,
Tasikmalaya, Jawa
Barat, Selasa (7
Januari 2020).
Sebanyak 100
undangan hadir
mengikuti acara sosialisasi ini. Mereka
terdiri dari beberapa pendamping dari
masing-masing sekolah seperti Wakil
Kepala Sekolah, Guru dan perwakilan
siswa siswi dari SMP 1, SMP 2, SMP 3,
SMP 4, SMP 5 dan SMP 10 yang ada di
Kota Tasikmalaya.
Turut hadir, Komandan Lanud
Wiriadinata Letnan Kolonel Nav
Ali Sudirman Pasaribu, S.H., Ketua
Yasarini PC Lanud Wiriadinata Ny.
Erwina Ali Sudirman Pasaribu beserta
pengurus, Kepala Dinas Personel
Lanud Wiriadinata Mayor Adm Eka
Hardianan, A.Md. dan Kasiminpers
Lanud Wiriadinata Lettu Adm Achmad
Faqih.C, S.T. Han.
Komandan Lanud Wiriadinata Letnan

Kolonel Nav Ali Sudirman Pasaribu,
S.H., mengatakan, SMA Pradita
Dirgantara ini merupakan sekolah
unggulan dengan konsep Boarding
School ( siswa berasrama) dan Full
Beasiswa. Ini merupakan kerjasama
antara Yayasan PIA Ardhya Garini
(Yasarini) dan Universitas Sebelas Maret
(UNS) dengan mengedepankan visi
menjadi lembaga pendidikan menengah
yang bereputasi di tingkat internasional
dengan tetap menjunjung tinggi budaya
nasional untuk menghasilkan calon
pemimpin besar yang beriman, cerdas,
kreatif, mandiri dan berwawasan
kedirgantaraan.
“Konsep pendidikan di SMA Pradita
Dirgantara ini, di design dengan
mengedepankan keimanan dan akhlaq

mulia untuk menyiapkan
generasi emas Indonesia
melalui penguasaan sains,
kedewasaan mental,
kebebasan berkreativitas,
kemandirian dan wawasan
kedirgantaraan. Sehingga
target lulus dari SMA
Pradita Dirgantara ini
dapat melanjutkan program
studinya ke perguruan
tinggi nasional atau
internasional, Akademi
Militer dan Sekolah Tinggi
dengan Ikatan Dinas,”
kata Komandan Lanud
Wiriadinata.
Ketua Yasarini PC Lanud
Wiriadinata Ny. Erwina
Ali Sudirman Pasaribu,
menambahkan bahwa
untuk dapat masuk menjadi
siswa siswi SMA Pradita Dirgantara
dibutuhkan mutu dan kualitas dari
calon dari siswa didik itu sendiri.
Grade yang dibutuhkan memang
sangat tinggi, diantaranya untuk mata
pelajaran Bahasa Inggris, Matematika
dan IPA harus memiliki nilai ratarata minimal 90 disetiap semesternya,
terdapat dua kali seleksi yaitu seleksi
tingkat daerah yang dilaksanakan di
Lanud Wiriadinata dan seleksi tingkat
pusatnya di Solo.
Lebih lanjut, Ny. Erwina Ali Sudirman
Pasaribu mengatakan, perlu diketahui
untuk wilayah Kabupaten dan Kota
Tasikmalaya serta Priangan Timur
dapat mendaftrakan diri. Apabila
butuh Informasi lebih lanjut dapat

Walikota Pimpin Pelantikan
Rotasi Ratusan Pejabat
Eselon III Dan Eselon IV

Banjar - Pemerintah Kota
Banjar melakukan rotasi,
mutasi dan promosi jabatan
kepada para pejabat eselon III
dan eselon IV di lingkungan
Pemerintahan Kota Banjar.
Ratusan pejabat eselon III
dan eselon IV mengikuti
acara Pelantikan Pengambilan
Sumpah Janji Pegawai Negeri
Sipil, Jabatan Adminitrator
dan Jabatan Pengawas di
Lingkungan Pemerintah Kota
Banjar, di Gedung Banjar
Convention Hall (BCH),
Kompleks Perkantoran

Pamongkoran, Banjar, Kota
Banjar, Jawa Barat, (2 Januari
2020).
Pengambilan sumpah janji
jabatan pada pelantikan
dipimpin langsung oleh
Walikota Banjar, Hj. Ade
Uu Sukaesih dan disaksikan
oleh seluruh Kepala OPD
Kota Banjar. Turut hadir
dalam acara itu, Wakil
Walikota Banjar, H. Nana
Suryana, Ketua DPRD Kota
Banjar, Dadang R. Kalyubi,
Kapolsek Banjar, Kompol
Dadi Suhendar, Pabung

Banjar-Pangandaran Kodim
0613/Ciamis, Mayor Czi Budi
Arianto, dan perwakilan Yonif
Raider 323/BP Kostrad, serta
para tamu undangan lainnya.
Walikota Banjar, Hj. Ade Uu
Sukaesih menuturkan bahwa
pada hari ini Pemerintah
Kota Banjar melantik ratusan
pejabat eselon III dan eselon IV
di lingkungan Pemerintahan
Kota Banjar. Sebanyak 106
pejabat yang diambil sumpah
janji jabatannya.
“Pengambilan sumpah janji
ini dilakukan karena menjadi
kebutuhan dari organisasi.
Alhamdulillah, walaupun
SDM kita kurang, mudahmudahan bisa bekerja dengan
baik,” tuturnya.
Walikota berpesan kepada
para pejabat yang baru saja
dilantik agar dapat selalu
amanah. Mendapat amanah itu
berat, tetapi harus kuat.
“Bagaimana kita harus
kuat. Hanya dua, yaitu taat
kepada peraturan agama
dan taat kepada peraturan
Pemerintahan, baik dari pusat,
provinsi maupun kabupaten/
kota,” tandasnya.//yuli.

menghubungi panitia Daerah Dispers
Lanud Wiriadinata (0625) 333653 Est. 20
/ 082231161037.
“Saya berharap siswa-siswi dari
sekolah yang berada di kabupaten dan
Kota Tasikmalaya serta Priangan Timur,
banyak yang mendaftar dan lolos dari
seleksi untuk melanjutkan sekolah ke
SMA Pradita Dirgantara, walupun harus
bersaing dengan sekolah-sekolah dari
seluruh Indonesia, karena animo untuk
masuk sekolah SMA Pradita Dirgantara
ini cukup besar yang harus diseleksi
dan diterima menjadi 150 siswa per
angkatannya,” jelas Ketua Yasarini PC
Lanud Wiriadinata.
Sementara itu, Wakasek Humas
SMP N 1 Kota Tasikmalaya H. Nono
menyampaikan, pihaknya sebagai
pendamping siswa-siswi dari SMP N 1
Kota Tasikmalaya sangat mengapresiasi
sekali dengan kegiatan sosialisasi PPDB
SMA Pradita Dirgantara ini, dimana
apa yang sudah disampaikan dari pihak
Lanud Wiriadinata tentang SMA Pradita
Dirgantara ini sangat bagus sekali.
Selain sekolahnya di didik khusus untuk
menjadi seorang pemimpin, tetapi
betul-betul sekolah ini disiapkan khusus
untuk membina generasi penerus
bangsa.
“Kami dari pihak sekolah tentunya
sangat mendukung sekali, bilamana
siswa-siswi kami ada yang mendaftar
ke SMA Pradita Dirgantara. Siapa si
yang tidak mau disekolah unggulan dan
juga bagus serta gratis (Full Beasiswa)
sampai selesai pendidikan selama 3
tahun,” ungkap H. Nono.//yuli.

Polres Banjar Terus Gencar
Hijaukan Bumi, Kali Ini Di
Lingkungan Aset Polri
Banjar - Dalam rangka gerakan
menanam sejuta pohon, Polres
Banjar, Polda Jabar terus secara
berkelanjutan malakukan
penghijauan dengan melakukan
penanaman, baik di lingkungan
instansi Polri maupun
lingkungan non aset Polri. Kali
ini jajaran Polsek Pataruman
melakukan penanaman di
sekitar lingkungan Mapolsek
Pataruman, Sukamukti,
Pataruman, Kota Banjar, Jawa
Barat, Senin (13 Januari 2020).
Kegiatan tersebut merupakan
program yang dicanangkan
Kapolri, Jenderal Pol. Idham
Azis. Dengan mengangkat tema
“Polri Peduli Penghijauan”,
sebagai wujud nyata kepedulian
Polri terhadap lingkungan serta
penanggulangan bencana alam.
Kapolres Banjar, AKBP
Yulian Perdana, S.I.K., melalui
Kabag Sumda Polres Banjar,
AKP Ipin Tasripin menjelaskan
bahwa setelah dilaksanakan
penanaman pohon pada
tanggal 10 Januari 2020 lalu,
Polres Banjar secara kontinyu
melaksanakan kegiatan
penanaman. Baik dilingkungan
aset Polri maupun non aset
Polri.
“Kami terus melaksanakan
penanaman pohon di

lingkungan aset Polri maupun
non aset Polri,” ucap AKP Ipin
Tasripin.
Lebih lanjut, Kabag Sumda
mengatakan, penanaman
pohon sangat penting karena
memiliki banyak manfaat yang
bisa dirasakan oleh masyarakat.
Bukan saja memiliki manfaat
estetis dan keindahan.
“Penanaman pohon ini
memiliki banyak manfaat
yang dapat dirasakan oleh
masyaraka, salah satunya
nilai estetis dan keindahan,”
tandasnya.
Untuk tanaman yang ditanam
itu tidak hanya tanaman keras
saja seperti Jati dan Kosambi.
Polres Banjar juga melakukan
penanaman tanaman jenis
buah-buahan, seperti Belimbing
Madu Waringinsari, Rabutan
Batulawang, Mangga dan lain
sebagainya.//yuli.
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Awal Tahun 2020,
Lapas Kelas III Banjar
Akan Naik Menjadi
Kelas II B
Banjar - Lembaga
Pemasyarakat Kelas
III Banjar pada bulan
Januari 2020 ini akan
naik tingkat menjadi
Lapas Kelas IIB Banjar,
Kota Banjar, Jawa Barat.
“Pada bulan Januari
2020, insya allah Lapas
Banjar dari Kelas III
akan menjadi Kelas IIB.
Nanti akan sama dengan
Lapas di Ciamis, Garut
dan juga Tasik,” tutur
Kepala Lapas Kelas III
Banjar, Agus Wahono,
Amd., IP., SH., M.M.,
dalam pesan singkat
aplikasi whatsapp, Rabu
(1 Januari 2020).
Agus menjelaskan
bahwa kenaikan tersebut
disebabkan dari beberapa
unsur, diantaranya beban
kerja, bentuk kerja sama
yang terjali dengan
stakeholder terkait
mensuport bahwasannya
Lapas Banjar bisa
naik kelas. Selain itu,
bangunan juga salah satu
syarat untuk naik kelas.
“Lapas ini sebenarnya
bisa diisi sekitar 500
orang warga binaan
lebih, tetapi isinya
masih sedikit. Mungkin
kedepannya ketika
sarana prasarana seperti
di suplay air sudah siap,
bisa diisi 500-1000 warga

binaan,” jelas Agus.
Untuk penambahan
pegawai ketika sudah
naik menjadi kelas IIB,
kata Agus, pihaknya
melihat kebijakan dari
pusat, apakah ditambah
atau tidak. Memang
di tahun 2019 ada
rekrutmen, untuk jatah
Lapas Banjar belum
diketahui.
“Sebelumnya tahun
2017 kita mendapat
jatah 22 petugas, dan
jumlah pegawai saat ini
60 orang. Syukur-syukur
di tahun 2020 ini kita
mendapatkan tambahan
pegawai,” ujarnya.
Agus menambahkan,
Lapas Kelas III Banjar
meskipun bukan Lapas
Rehabilitasi, akan
tetapi pelaksanaan
program rehabilitasi
yang dilaksankan
mendapatkan apresiasi.
Apresiasi ini diterima
dari Pusat, terutama
dari Direktorat
Pemasyarakatan (Ditjen
PAS)
“Apresiasi ini atas
laporan-laporan kegiatan
yang kita sampaikan.
Kita aktif, mengirim
laporan juga aktif. Itu
jadi apresiasi Ditjen
PAS,” ungkapnya.//yuli.

Kunker Di Kelurahan Banjar,
Walikota Ajak Masyarakat Tuk
Waspada Bencana Alam
Banjar - Walikota Banjar, Hj.
Ade Uu Sukaesih melaksanakan
kunjungan kerja di wilayah
Kelurahan Banjar, Kecamatan
Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat,
pada Senin (13 Januari 2020) pagi.
Tampak hadir mendampingi
Walikota Banjar bersapa dengan
warga masyarakat Kelurahan
Banjar secara langsung, Ketua
Penggerak PKK Kota Banjar,
Elis Nana Suryana, Pabung Kota
Banjar Kodim 0613/Ciamis, Mayor
Czi Budi Aryanto, Danramil 1313/
Banjar, Kapten Arm Yuni Ariyadi,
Camat Banjar, Lurah Banjar, dan
seluruh Kepala OPD Kota Banjar.
Di depan Pondok Pesantren
Darul Huda Putra Rt.03 dan
Rt.04 Rw.19, Lingkungan
Pintusinga Walikota beserta
rombongan memulai melakukan
kunjungannya berkeliling
mengelilingi dan menyambangi
masyarakat di Kelurahan Banjar.

Dalam kesempatan ini, Walikota
secara langsung mendatangi
rumah-rumah warga, dan
kebetulan ada beberapa rumah
yang berada dilokasi tanah cukup
labil karena berada di pinggir
tebing.
Saat mengunjungi rumah-rumah
warga terutama di rumah yang
berada diatas tanah labil, Walikota
Banjar, Hj. Ade Uu Sukaesih
berpesan agar para pemilik rumah
agar selalu waspada saat musim
hujan tahun ini. Terlebih lagi,
curah hujan yang cukup tinggi
akhir-akhir ini sedang terjadi, dan
Kota Banjar ikut merasakannya.
“Kepada masyarakat
khususnya di Kelurahan Banjar
yang rumahnya berada diatas
tanah labil saya minta untuk
selalu waspada saat hujan deras
melanda wilayahnya. Saya juga
instruksikan kepada Kepala BPBD
Kota Banjar untuk memantau titik

bencana longsor di wilayah Kota
Banjar,” ucap Walikota Banjar.
Selain kepada pemilik rumah
dan warga yang ditemu dijalan,
Walikota juga menghimbau
kepada ratusan warga yang hadir
di Masjid Nurul Iman untuk lebih
waspada akan bencana banjir.
Kata Walikota dengan cara peduli
lingkungan, baik itu menjaga
kebersihan saluran air itu dapat
mengantisipasi timbulnya banjir
di wilayahnya masing-masing.
“Saya berharap adanya
kesadaran warga untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
lingkungan. Terlebih saat
ini sudah memasuki musim
penghujan, kalau kita masih
buang sampah sembarangan,
selokan akan dipenuhi sampah
sehingga pada saat hujan
akan menggenang airnya
dan mengakibatkan banjir,”
tandasnya.//yuli.

Police Goes To School SMKN 4 Banjar, Ajak
Para Pelajar Tertib Berlalu Lintas
Banjar - Guna menciptakan keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Kepolisian
Resor Kota Banjar, Polda Jabar terus gencar
melaksanakan program Police Goes To School. Kali
ini, melalui Satuan Lalu Lintas yakni Unit Dikyasa
melaksanakan program tersebut di Sekolah Menegah
Kejuruan Negeri 4, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (15
Januari 2020).
Tampak antusias ratusan siswa siswi dan para guru
mengikuti jalannya sosialisasi mengenai program
Police Goes To School yang disampaikan Kasatlantas
Polres Banjar, AKP Herman Junaidi, SH., melalui
Kanit Dikyasa Satlantas Polres Banjar, Ipda M. Atang
Efendi didampingi dua orang personel Polwan.
Dalam arahannya, Kasat Lantas Polres Banjar, AKP
Herman Junaidi, SH., melalui Kanit Dikyasa Satlantas
Polres Banjar, Ipda M. Atang Efendi menyampaikan,
agar mentaati peraturan lalu lintas dalam berkendara
baik roda dua maupun roda empat. Karena nyawa
para generasi muda sangat berharga untuk masa
depan bangsa.
“Untuk itu, saya menyarankan kepada adikadik sekalian dan masyarakat Kota Banjar, taatilah
aturan-aturan berlalu lintas, selalu gunakan helm

saat mengendarai kendaraan roda dua, baik yang
mengendarai atau yang di bonceng,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ipda Atang mengingatkan untuk
tidak menggunakan knalpot racing atau bising
pada kendaraan roda dua maupun roda empat.
Gunakanlah knalpot yang telah ditentukan, yakni
sesuai Standar Nasional Indonesia.
“Karena sesuai peraturan lalu lintas, kita tidak
diperbolehkan menggunakan knalpot racing. Itu
dapat menganggu kenyamanan para pengendara dan
masyarakat,” katanya.
Ipda Atang menambahkan, dalam berkendara
itu mempunyai etika. Dijalan raya juga ada etika,
seperti tidak boleh suara knalpot bising, tidak
kebut-kebutan, tidak menggunakan handphone
saat berkendara, itu semua dapat mengganggu
konsentrasi dalam berkendara.
Ipda Atang menambahkan, kepada para guru
dan pelajar di SMKN 4 Banjar untuk menjaga safety
kendaraan apabila mau menggunakan kendaraan.
“Periksa terlebih dahulu kendaraan yang akan
digunakan, udah aman apa belum. Setelah merasa
aman, baru kendaraan tersebut bisa digunakan,”
tandasnya.//yuli.

