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Kunjungi Cilacap, Menteri Pertanian
RI Panen Padi Dan Bagikan KUR Kepada
Gapoktan Sidodadi Desa Sidaurip
Wakapolres Purbalingga
Meninggal Dunia Karena
Kecelakaan Tunggal
Purbalingga - Polres
Purbalingga Polda
Jawa Tengah berduka.
Wakapolrers Purbalingga
Kompol Widodo Ponco
Susanto meninggal
dunia akibat mengalami
kecelakaan tunggal di
Baleraksa, Kecamatan
Karangmoncol,
Purbalingga, Jawa Tengah,
Senin (1 Juni 2020) malam.
Kasat Lantas Polres
Purbalingga AKP Indri
Endrowati melalui pesan
tertulisnya menyampaikan,
kecelakaan terjadi sekitar
pukul 20.10 WIB.
Menurutnya, sebelum
kejadian, sepeda motor
Yamaha Aerox matic
dengan Nomor Polisi
(Nopol) R 6789 OC yang
dikendarai Kompol
Widodo melaju dari arah
Utara Keselatan dengan
kecepatan sedang.
Menjelang di TKP,
dengan kondisi jalan
menikung kekiri serta
kondisi gelap (tanpa

penerangan jalan), yang
bersangkutan tetap melaju
lurus sehingga masuk ke
Kali Muli.
Atas kejadian tersebut,
Kompol Widodo
mengalami luka memar
pada kepala belakang,
robek pada dagu. Setelah
dibawa ke Puskesmas
Karangmoncol, yang
bersangkutan meninggal
dunia.
Almarhum menjabat
sebagai Wakapolres
Purbalingga sejak 16
Oktober 2019. Sebelumnya
dia menjabat sebagai Kanit
2 Subdit 2 Ditresnarkoba
Polda Jateng.
Menurut informasi
jenazah akan dikebumikan
di tempat kelahiran
almarhum di Boyolali, Jawa
Tengah.// MN

Cilacap - Pangdam IV/
Diponegoro dalam hal
ini diwakili Danrem 071/
Wijayakusuma Kolonel Kav
Dani Wardhana, S.Sos., M.M.,
M.Han bersama Dandim 0703/
Cilacap Letkol Inf Wahyo
Yuniartoto, S.E., M.Tr (Han)
dan unsur Forkopimda
dampingi Menteri Pertanian
RI Dr. H. Syahrul Yasin Limpo,
S.H., M. saat mengunjungi
Desa Sidaurip, Kecamatan
Gandrungmangu, Kabupaten
Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu
(13 Juni 2020).
Kedatangan menteri
merupakan kunjungan
kerjanya dalam rangka
pencanangan panen padi,
Gerakan Percepatan Olah
Tanah (GPOT) dan penyerahan
KUR, Asuransi dan bantuan
untuk panen raya bersama
Gapoktan Sidodadi Desa
Sidaurip.
Menteri didampingi
beberapa stafnya diantaranya
Kepala Badan Karantina
Pertanian Ir. Ali Jamil, M.P.,
Ph.D, Dirjend Tanaman
Pangan Suwandi, Dirjend
Perkebunan Kasdi Subagyono,
Dirjen HortiKultura Prihasto,
Dirjen Prasarana dan Sarana
Pertanian Sarwo Edhy, Staf
Khusus Menteri Pertanian
Imam Mujahidin, Dir. Puouk
PSP Muhammad Hatta.
Turut menyambut Irwasda
Polda Jateng
Kombes Pol Drs. Mashudi
dalam hal tersebut mewakil
Kapolda Jateng, Anggota DPRRI Hj. Tetty Rohatiningsih,
S.Sos., Danlanal Cilacap Letkol
Laut (P) Bambang Marwoto,
S.T., M.Sc., Psc., Kapolres
AKBP Dery Agung Wijaya

S.I.K.,S.H.M.H, Wakil Bupati
Syamsul Aulia Rachman,
S.TTP. M.Si., serta Ketua DPRD
Kabupaten Cilacap Taufik
Nurhidayat.
Setelah disambut Gapoktan
Sidodadi, Menteri dan Danrem
071/Wk langsung menuju
area persawahan untuk
melaksanakan panen padi
dengan menggunakan Mesin
Panen Padi Combine AW
bersama para petani Poktan
Sidodadi. Menteri juga melihat
langsung proses persemaian
bibit padi serta meninjau
langsung pelaksanaan
tanam padi yang dilakukan
Gapoktan Sidodadi dengan
menggunakan mesin tanam
padi transplanter.
Dalam kegiatan tatap muka
dengan Forkopimda dan
anggota Gapoktan Sidodadi,
Menteri Pertanian Syahrul
Yasin Limpo mengatakan
bahwa kalau TNI sudah
turun, Insya Allah semua akan
berjalan lancar. Untuk itu, dia

berharap Bank tidak usah jauh
jauh memutar uangnya, karena
menurutnya bersama pertanian
dijamin pasti akan terpikat.
Dalam kesempatan tersebut,
Menteri secara simbolis juga
menyerahkan bantuan dari
Ditjen Tanaman Pangan
Kementrian Pertanian RI senilai
12.16 M, Alokasi Bantuan Dirjen
PSP Kementrian Pertanian RI
senilai 3,4 M, Alokasi Bantuan
Dirjen Hortikultura Kementrian
Pertanian RI senilai Rp.
195.000.000,- yang diterima
oleh Bupati Cilacap. Selain
itu Menteri juga memberikan
bantuan KUR Pertanian kepada
perwakilan Gapoktan dan
petani. Juga Polis asuransi
usaha tani padi seluas 8.148,15
H kepada KT. Sidodadi
Desa Sidaurip yang diterima
Kasimin, Klaim asuransi
usaha tani padi, senilai Rp
253.914.000 dengan luas 42,32
Ha. yang diterima KT. Sidodadi
1 Desa Grugu Kecamatan
Kawunganten. //**

Satgas Yonif 125/Simbisa Bagikan Pakaian Dan Masker Kepada Warga Pedalaman Papua
Merauke - Sebagai bentuk
kepedulian terhadap sesama,
prajurit Satgas Yonif 125/
Simbisa membagikan bantuan
sosial berupa pakaian layak
pakai dan masker kepada
masyarakat Kampung Bupul,
Distrik Elikobel, Kabupaten
Merauke, Provinsi Papua. Hal
itu disampaikan Dansatgas Yonif
125/Simbisa Letnan Kolonel
Inf Anjuanda Pardosi dalam
rilis tertulisnya di Kabupaten
Merauke, Papua, Senin (22 Juni
2020).
“Kegiatan pembagian masker

dan pakaian layak pakai
tersebut dilaksanakan oleh Pos
Kalimaro yang dipimpin Danki
A Satgas Yonif 125/Simbisa Lettu
Inf Rhadi Yanuar Hadian beserta
tujuh orang anggotanya,”
katanya.
Lebih lanjut, Dansatgas
mengatakan, pembagian
masker dan pakaian layak pakai
dilakukan langsung secara door
to door dari rumah ke rumah.
Ini dilakukan guna mempererat
tali silahturahmi sekaligus
untuk mengedukasi warga
terkait pencegahan penyebaran

Covid-19.
“Penanggulangan
penyebaranCovid-19 ini sangat
bergantung pada tingkat
kesadaran dan kepedulian kita
semua,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala
Kampung Bupul Vasvikus
Mengkujae mewakili warganya
menyampaikan ucapan
terimakasih kepada Satgas Yonif
125/Simbisa atas bantuan yang
diberikan. “Terimakasih bapakbapak TNI atas bantuannya dan
selamat bertugas di kampung
kami,” ucapnya.//cak manto.
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Sambut New Normal,
KKP Siap Pulihkan
Pariwisata Di Gili Matra

Langka, Penyu Lekang
Bertelur Siang Hari Di Pantai
Sosadale Rote Ndao
Kupang - Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan
peristiwa seekor penyu lekang bertelur pada siang hari di
Pantai Sosadale, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara
Timur. Peristiwa langka ini terjadi pada Rabu kemarin, 17
Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WITA. Sebanyak 145 telur
dikeluarkan dari tubuh hewan yang dilindungi ini.
Menanggapi peristiwa langka ini, Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) Aryo Hanggono
menjelaskan bahwa lokasi penyu bertelur tersebut
termasuk dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(KKPN) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu yang
dikelola oleh BKKPN Kupang.
“Saya instruksikan BKKPN Kupang untuk
meningkatkan pemantauan dan pengawasan di lokasi
peneluran. Sehingga telur penyu terlindungi, dari
gangguan predator maupun dari pencurian,” jelas Aryo
dalam rilis tertulisnya, Sabtu (20 Juni 2020).
Di tempat terpisah Kepala BKKPN Kupang, Ikram M.
Sangadji menuturkan dalam rangka pelestarian penyu
di Pantai Sosadale yang berada di TNP Laut Sawu, KKP
membangun demplot penyu dan membina Kelompok
Camar Laut sebagai pengelolanya.
“Dari hasil monitoring selama 5 tahun terakhir memang
menunjukkan bahwa penyu rutin bertelur di wilayah
Pantai Sosadale setiap tahunnya dengan puncak waktu
bertelur pada bulan Juli dan Agustus. Oleh karena itu
sebagai tindakan pelestarian untuk melindungi telur
penyu dari predator maka BKKPN Kupang menginisiasi
pembangunan demplot penyu berbasis pengelolaan
masyarakat pada tahun 2016,” jelas Ikram di Kupang.
Lebih lanjut, Ikram mengungkapkan saat kejadian
Kelompok Camar Laut yang berada di lokasi langsung
bergerak cepat untuk merelokasi telur penyu ke demplot
penyu untuk mengamankannya dari predator seperti
anjing dan babi.
Sementara itu, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
(PELP) Ahli Utama KKP Agus Dermawan menjelaskan
bahwa penyu bertelur dengan tingkah laku yang berbeda
sesuai dengan jenis masing-masing. Setiap jenis penyu
memiliki waktu peneluran yang berbeda satu sama lain.
“Penyu lekang umumnya bertelur saat menjelang
malam (jam 20.00-24.00). Sedangkan penyu sisik waktu
bertelur tidak dapat diduga, kadang malam hari, kadang
siang hari,” jelas Agus di Jakarta.//yuli

Jakarta - Menyambut penerapan
new normal pariwisata di Provinsi
Nusa Tenggara Barat wisata bahari,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) melalui Balai Kawasan
Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang menyiapkan
protokol new normal pariwisata
khususnya di Taman Wisata Perairan
(TWP) Gili Matra, Kabupaten
Lombok Utara (KLU) dengan
mengacu pada protokol kesehatan.
Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut (PRL) Aryo Hanggono
menegaskan bahwa Provinsi NTB
adalah salah satu ikon wisata
dunia, sehingga penerapan
protokol new normal perlu
dikawal sampai detail di tingkat
teknis pelaksanaan lapangan. “Saya
mengharapkan konsep-konsep yang
sudah didapatkan dari berbagai
sumber, termasuk melalui rapat
virtual yang digelar KKP dapat
menjadi masukan dalam penerapan
protokol new normal hingga level
pelaksanaan teknis di lapangan,” jelas
Aryo di Jakarta, Jumat (5 Juni 2020).
Aryo mengatakan bahwa, perairan
Gili Matra dan sekitarnya dengan
luas 2.954 Ha merupakan salah
satu kawasan konservasi perairan
nasional yang saat ini dikelola oleh
KKP melalui BKKPN Kupang.
Pemanfaatan Taman Wisata Perairan
Gili Matra selama 10 bulan terakhir
telah memberikan kontribusi
terhadap penerimaan negara hingga
mencapai Rp.3,5 Miliar dengan
jumlah aktivitas wisata diving
mencapai 35.621 visitor domestik dan
luar negeri yang didominasi wisman
Eropa, Amerika, Australia dan Asia.
“Kami terus memberikan arahan
dan mendorong BKKPN Kupang
untuk berkoordinasi dan ikut
terlibat langsung dalam menyiapkan
protokol new normal pariwisata
dan ambil bagian dalam penerapan,
serta implementasi di lapangan.
Selain aspek kesehatan, protokol
new normal pariwisata juga harus
memperhatikan aspek daya dukung
dan daya tampung lingkungan,”
pungkasnya.
Sementara itu Kepala BKKPN
Kupang, Ikram M. Sangadji saat
Rapat Virtual Penyiapan Protokol
New Normal Pariwisata TWP Gili
Matra mengharapkan penerapan
new normal di TWP Gili Matra ini
ke depan dapat menjadi pilot project
untuk penerapan new normal di
wilayah lainnya.
“Kami menginisiasi penerapan
new normal di TWP Gili Matra untuk
mempercepat pemulihan sektor
ekonomi dan pariwisata di Provinsi
NTB khususnya TWP Gili Matra
yang terdampak Pandemi Covid-19
dengan tetap memperhatikan
protokol Covid-19. Dengan adanya
pilot project sistem penerapan new
normal ini diharapkan dapat menjadi
contoh untuk wilayah lain di Provinsi
NTB atau Nasional,” terang Ikram.
Ikram mengungkapkan, pemilihan
TWP Gili Matra sebagai pilot project
penerapan new normal dikarenakan
wilayahnya termasuk kedalam

zona hijau Covid-19 dan akses
keluar masuk ke pulau dapat diatur
sehingga diharapkan penerapannya
dapat berjalan secara efektif dan
terkendali. Data Satuan Tugas
Covid-19 KLU memperlihatkan
bahwa Desa Gili Indah yang
merupakan administrasi dari 3 gili
tersebut belum ditemukan adanya
penyebaran virus Covid-19. Selain
itu ketaatan pelaku wisata dan
masyarakat sangat konsisten dalam
menerapkan protokol kesehatan
sehingga sangat mendukung
penerapan new normal pariwisata.
Lebih lanjut, penerapan new
normal nantinya akan dilaksanakan
dengan membentuk tim terpadu
pembuatan protokol new normal
pariwisata di KKPN TWP Gili Matra
yang terdiri dari Gugus Tugas
Penanggulangan Covid, Polair-TNI
AL, Dinas Perhubungan, Dinas
Pariwisata, Pengelola Kawasan serta
Pelaku Usaha.
Selain regulasi, juga akan disiapkan
fasilitas pelaksanaan new normal
di tempat-tempat strategis seperti
pelabuhan, toilet dan spot wisata.
Usaha Kecil Menengah (UKM) dan
Kelompok Masyarakat juga akan
dilibatkan dalam pelaksanaan new
normal, seperti pengadaan masker
gratis ataupun sejenisnya sehingga
dampaknya dapat dirasakan oleh
masyarakat secara langsung hingga
level menengah ke bawah.
“Dengan terlaksananya protokol
new normal pariwisata di TWP
Gili Matra diharapkan dapat
memberikan jaminan aman untuk
berwisata sehingga para wisatawan
asing maupun lokal tidak takut atau
canggung untuk datang ke NTB,”
tandasnya.

Protokol Ekowisata Di TWP
Pulau Pieh
Di Provinsi Sumatera Barat,
Kementerian Kelautan dan Perikanan
(KKP) melalui Loka Kawasan
Konservasi Perairan Nasional
(LKKPN) Pekanbaru juga tengah
menyiapkan protokol new normal
ekowisata di Taman Wisata Perairan
(TWP) Pulau Pieh dengan mengacu
pada protokol kesehatan.
Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut (Dirjen PRL) Aryo
Hanggono mengatakan, KKP akan
terus mendorong disiapkannya
protokol new normal ekowisata
berdasarkan prinsip 5K, yaitu

kebersihan, kesehatan, keselamatan,
kenyamanan, dan kepuasan di
sejumlah Kawasan Konservasi
Perairan Nasional (KKPN), salah
satunya di TWP Pulau Pieh yang
dikelola oleh LKKPN Pekanbaru.
“Sesuai dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Pemanfaatan
Kawasan Konservasi Perairan,
selain melindungi ekosistem dan
jenis ikan di dalamnya, kawasan
konservasi juga dapat dimanfaatkan
untuk ekowisata sesuai dengan
daya tampung dan daya dukung
serta pemanfaatan ekowisata secara
berkelanjutan,” terang Aryo di
Jakarta, Kamis (18 Juni 2020).
Kepala LKKPN Pekanbaru, Fajar
Kurniawan saat diskusi publik
melalui webinar menjelaskan TWP
Pulau Pieh yang berada di Provinsi
Sumatera Barat dengan brand ‘to
Conserve Minang Marine and
Culture’, memiliki potensi ekowisata
yang luar biasa. Menurutnya, selain
menjadi habitat bagi ekosistem
terumbu karang dan jenis ikan, juga
menjadi rumah bagi 3 spesies penyu,
5 spesies lumba-lumba, dan 3 spesies
paus.
“Sampai saat ini TWP Pulau Pieh
telah dikunjungi oleh wisatawan
dari 12 negara yang didominasi
oleh wisatawan mancanegara
seperti Malaysia. Atraksi wisata
yang dilakukan meliputi diving,
snorkeling, dolphin watching,
turtle watching, survival dan island
hopping,” jelas Fajar di Pekanbaru.
Fajar menyampaikan dalam rangka
memulihkan pariwisata di TWP
Pulau Pieh akibat pandemi, pihaknya
akan menerapkan protokol new
normal secara terpadu sesuai dengan
kebijakan yang sudah dikeluarkan
oleh WHO, Pemerintah Pusat, dan
Pemerintah Daerah.
Konsep protokol yang disusun
ini tidak hanya untuk mengatur
wisatawan dan operator wisata
saja tapi juga untuk seluruh pihak
yang terlibat, termasuk kami selaku
pengelola kawasan,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Fajar mengharapkan
adanya kerja sam a dari berbagai pihak
dalam mempromosikan pariwisata TWP
Pulau Pieh di era New Normal melalui
pembagian peran masing-masing pihak
dalam menghidupkan kembali sektor
pariwisata di Sumatera Barat, khususnya
di TWP Pulau Pieh.//yuli.
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Kakorlantas Polri:
Terimakasih Sinergi Luar
Biasa TNI & Jajaran
Terkait Dalam Operasi
Ketupat 2020
Jakarta Kakorlantas Polroli
Irjen Pol Istiono
menyampaikan
apresiasi yang luar
biasa terhadap
dukungan
dari seluruh
anggota TNI
yang membantu
bersinergi dengan
Polri pada pos-pos
penyekatan arus
mudik dan balik selama 45 hari operasi Ketupat
2020.
“Sinergi di semua pos ini, benar-benar
membantu kami dan jajaran Polri. Kami juga
apresiasi sinergi dari Kementerian Perhubungan,
Dinas Perhubungan daerah sampai Satpol PP.
Bahkan para tenaga kesehatan dari Dinkes yang
telah membantu sepenuhnya,” puji Istiono.
Selanjutnya Kakorlantas menyampaikan tanpa
adanya bantuan dari mereka semua jajaran Polri
akan sulit untuk melaksanakan tugas Operasi
Ketupat 2020 dengan maksimal.
Kakorlantas Polri secara resmi telah menutup
Operasi dalam Apel Penutupan Operasi Ketupat
2020 di Korlantas Polri, Pancoran, Jakarta Selatan,
Senin (8 Juni 2020). Apel dilakukan dengan
mengimplementasikan protokol kesehatan yang
sesuai. Seluruh Anggota apel menggunakan
masker dengan pengaturan jarak yang sesuai.
Operasi ketupat tahun ini merupakan operasi
yang khusus, karena tidak pernah ada operasi
ketupat dengan durasi yang sepanjang ini.
Sebagai perbandingan tahun 2019 hanya 15 hari
pelaksanaan, di tahun ini 45 hari dijalan.
Kekhususan lainya adalah operasi ini bersifat
persuasif dan humanis di masa Pandemi Covid,
dimana aparat kepolisian memutar balik 156.000
lebih kendaraan untuk mencegah masa mudik
dan balik di 156 Pos Penyekatan.
“Untuk kecelakaan terjadi penurunan 31
persen, dan jumlah kematian juga menurun
hingga 63 persen,” ujar Jenderal Bintang 2 ini.
Pada Apel tersebut Kakorlantas Polri juga
memberikan penghargaan kepada anggota yang
dinilai sangat berprestasi dan berkontribusi
dalam Operasi Ketupat 2020.//cak manto.

Panglima TNI Sematkan Tanda
Kehormatan Bintang Dharma
Kepada Kasal Dan Kasau
Jakarta - Panglima TNI Marsekal
TNI Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto,
S.I.P., memimpin upacara
penyematan Tanda Kehormatan
Bintang Dharma kepada Kepala
Staf Angkatan Laut (Kasal)
Laksamana TNI Yudo Margono,
S.E., M.M., dan Kepala Staf
Angkatan Udara (Kasau) Marsekal
TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P.,
di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta
Timur, Selasa (2 Juni 2020).
Selain kepada Kasal dan
Kasau, Panglima TNI juga
menyematkan Bintang Dharma
kepada Sesmenkopolhukam,
Letjen TNI Tri Soewandono, Sesjen
Wantanmas RI, Laksdya TNI Ir.

Achmad Djamaludin, M.A.P.,
Wakasal Laksdya TNI Mintoro
Yulianto, S.Sos., M.Si., dan
Dansesko TNI, Marsdya TNI Dedy
Permadi, S.E., M.M.D.S.
Kabidpenum Puspen TNI,
Kolonel Sus Taibur Rahman dalam
rilis tertulisnya menyampaikan
bahwa penyematan Tanda
Kehormatan Bintang Dharma
tersebut didasarkan pada
Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 33/TK/Tahun
2020 tanggal 6 Mei 2020.
Tentang penganugerahan
Tanda Kehormatan Bintang
Dharma sebagai penghargaan
kepada anggota TNI atau

Satgas Yonif 125/Simbisa Kerja Sama
Dengan Puskesmas Bagikan Obat Cacing
Kepada Siswa
Jakarta - Satgas Pamtas RI-PNG
Yonif 125/Simbisa bekerjasama
dengan Puskesmas Bupul
membagikan obat cacing
kepada 120 orang siswa pada
kegiatan pembagian Laporan
Pendidikan (Rapor Nilai)
kepada siswa Sekolah Dasar
(SD) YPPK ST. Petrus Bupul,
Distrik Elikobel, Kabupaten
Merauke, Provinsi Papua, Sabtu
(27 Juni 2020).
Dansatgas Yonif 125/
Simbisa Letkol Inf Anjuanda
Pardosimengatakan bahwa
kegiatan ini terselenggara
berkat adanya komunikasi dan

kerja sama yang baik antara
Satgas, Puskesmas dan pihak
sekolah YPPK ST. Petrus Bupul.
Tiga orang personel dari
Pos Kotis Satgas Pamtas
RI-PNG Yonif 125/Simbisa
yang dipimpin oleh Sertu
A. Galingging (Bintara
Kesehatans), bergabung
dengan Petugas Kesehatan dari
Puskesmas Bupul bersamasama membagikan obat cacing
tersebut.
Menurut Dansatgas, kegiatan
ini merupakan salah satu
upaya untuk meningkatkan
kesehatan bagi anak didik

khususnya yang masih duduk
di bangku Sekolah Dasar. Oleh
karena itu, petugas di lapangan
harus mampu membangun
komunikasi dan kerja sama
yang baik sehingga setiap
pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan dengan lancar.
“Kami juga berharap agar
warga yang mau berobat
tidak sungkan datang ke Pos
Satgas, karena Tim Kesehatan

kami selalu siap membantu
penanganan kesehatan bagi
masyarakat yang ada di sekitar
Pos kami,” pungkasnya.
Secara terpisah Asriel
Riva Kapa, S.K.M. petugas
kesehatan dari Puskesmas
Bupul menyatakan bahwa
kegiatan ini dilakukan secara
berkala. Dijelaskan kepada para
siswa bahwa mengkonsumsi
obat cacing bermanfaat untuk

WNI bukan anggota TNI yang
menyumbangkan jasa bakti
dengan melebihi dan melampaui
panggilan kewajiban dalam
pelaksanaan tugas militer.
Sehingga dapat memberikan
keuntungan luar biasa untuk
kemajuan TNI.
Turut hadir dalam acara tersebut,
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat
(Wakasad) Letjen TNI Moch.
Fachruddin, S.Sos., Inspektorat
Jenderal (Irjen) TNI, Letjen TNI
M. Herindra, M.A., M.Sc., Asisten
Personel (Aspers) Panglima TNI
Marsda TNI Diyah Yudanardi, dan
para Aspers Angkatan.//cak manto.
membunuh cacing yang
bersarang dalam tubuh agar
cacing tidak berkembang biak
di dalam tubuh, sehingga
tumbuh kembang anak tidak
terganggu. “Salah satu faktor
penyebab terganggunya
pertumbuhan anak
disebabkan oleh karena cacing
dalam tubuh yang menyerap
nutrisi makanan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala
Sekolah YPPK ST. Petrus
Bupul Emanuel Bobby
didampingi sembilan orang
guru lainnya mengucapkan
terimakasih kepada Satgas
Yonif 125/Simbisa dan petugas
kesehatan dari Puskesmas
atas pemberian obat cacing
tersebut. “Obat cacing ini
sangat bermanfaat bagi anakanak didik kami,” katanya.//cak
manto
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Atase Pertahanan KBRI Singapura Gelar Penutupan Pendidikan
Reguler LVIII Seskoad 2020 Secara Live Streaming
Singapura - Atase Pertahanan
KBRI Singapura melaksanakan
acara penutupan Pendidikan
Reguler LVIII Seskoad Tahun
Anggaran 2020. Pelaksanaan
acara penutupan dilaksanakan
secara live streaming terhadap
Maor Mok Wei-Sheng Jerik
siswa yang berasal dari
Singapura, Selasa (23 Juni 2020)
kemarin.
Acara tersebut dihadiri oleh
Atase Pertahanan RI Kolonel
Pnb Beny Arfan didampingi
Atase Darat RI Kolonel Inf
Sansan Iskandar dan Atase
Laut RI Kolonel Laut (P)
Jimmy R. Pelupessy. Selain itu,
turut hadir sebagai undangan
perwakilan dari Singapura
yaitu Army Assistant Chief of

General Staff (Training) COL
Koh Leong Kar dan Head Army
Defence Relations Office LTC
Terence Yeow.
Acara penutupan pendidikan
dilakukan di tengah situasi
pandemi Covid-19, dimana
beberapa negara termasuk
Singapura mengeluarkan
kebijakan membatasi warganya
untuk bepergian ke luar
negeri. Hal ini membuat siswa
asal Singapura tidak dapat
menghadiri secara langsung
kegatan penutupan pendidikan
tersebut secara fisik di Seskoad.
Di samping itu, dari jadwal 6
bulan pendidikan di Seskoad,
Mayor Mok Wei-Sheng Jerik
hanya dapat mengikuti proses
kegiatan belajar in campus

selama 1,5 bulan dan sisa
waktu pendidikan ditempuh
dengan menggunakan
metoda pembelajaran on
line dari Singapura. Namun
demikian, Mayor Jerik telah
berhasil meraih 2 medali
yaitu kategori terbaik siswa
asing dan Karya Tulis Militer
(Taskap). Penghargaan
tersebut diserahkan oleh Atase
Pertahanan RI Kol Pnb Benny
Arfan.
Pendidikan Dikreg LVIII
Seskoad TA 2020 secara resmi
ditutup oleh Kepala Staf
Angkatan Darat, Jenderal TNI
Andhika Perkasa, yang juga
secara on line melaksanakan
kegiatan tersebut dari Mako
Korem 072/Pamungkas

Jogyakarta. Adapun Komandan
Seskoad dan para peserta didik
Seskoad LVIII lainnya berada
di Bandung. Sedangkan pejabat

KEBERHASILAN SILENT
OPERATION PEMBEBASAN WNI
YANG DISANDERA PEROMPAK
Abuja Nigeria - Tiga orang
WNi ABK Amerger Gabon
yang diculik dan disandera
oleh Sindikat Perompak selama
40 hari sejak tanggal 3 Mei
2020 telah berhasil dibebaskan
melalui Silent Operation
(operasi senyap/rahasia)
yang dipimpin langsung
oleh Dubes RI di Abuja HE.
Marsda TNI (Purn) Dr. Usra
Hendra Harahap bekerja sama
dengan KBRI di Paris, Konsulat
Kehormatan RI di Gabon, serta
Kedubes Korsel di Abuja dan
Libreville.
Berdasarkan rilis tertulis dari
Kedutaan Besar RI di Abuja
menyebutkan bahwa ketiga
WNI itu diculik bersamaan
dengan beberapa ABK dari
negara lain yaitu seorang WN
Korsel dan dua orang WN
Senegal. Sebanyak tiga belas orang
perompak bersenjata melakukan
aksi penculikan tersebut sewaktu
kapal mereka tengah mencari dan
menangkap ikan di perairan Santa
Clara, Libreville, Republik Gabon.
Kelompok perompak selanjutnya
membawa mereka ke daratan
Nigeria dan dijadikan sandera
untuk dimintai tebusan. Sejak
diterimanya kabar penculikan
dan penyanderaan tersebut,
KBRI Abuja melalui Konsulat
Kehormatan RI di Gabon langsung
melakukan Silent Operation
dengan cara berkomunikasi
dan koordinasi intensif dengan
pemerintah Gabon melalui
Kementerian Luar Negeri dan
Kementerian Pertahanan.
KBRI Abuja juga melakukan
koordinasi dengan Pemerintah
Nigeria melalui Kementerian
Luar Negeri dan pihak militer

Nigeria. Koordinasi dengan pihak
militer di Gabon dan Nigeria amat
diperlukan terutama agar jangan
sampai timbul korban jiwa dari
para WNI jika dilakukan operasi
militer pembebasan sandera oleh
aparat keamanan setempat.
Selain itu, KBRI Abuja juga
melakukan kerjasama yang erat
dengan Kedubes Korsel, terutama
dalam hal berkomunikasi dan
mengarahkan pihak perusahaan
Kapal Amerger Gabon agar
melakukan langkah-langkah
negosiasi dengan pihak penculik
dimana secara hukum hal
tersebut merupakan bagian dari
tanggungjawab pihak perusahaan
terhadap ABK.
Setelah melalui proses negosiasi
yang cukup alot, akhirnya pada
tanggal 8 Juni 2020 seluruh
sandera, termasuk ketiga orang
WNI berhasil dibebaskan di Cross
River (wilayah Delta Niger), yang
merupakan salah satu Negara
Bagian Nigeria. Selanjutnya

mereka dibawa menuju ke Negara
BagianRivers, tepatnya ke Port
Harcourt yang merupakan Ibukota
Negara Bagian tersebut.
Akhirnya pada tanggal 10 Juni
2020 ketiga orang WNI yang telah
dibebaskan itu dijemput langsung
oleh Dubes RI Abuja, HE. Marsda
TNI (Purn) Dr. Usra Hendra
Harahap yang didampingi Atase
Pertahanan RI Abuja, Kolonel Arh
Bangun Manahan Tanjung dan
Staf KBRI Abuja Pelaksana Fungsi
Perlindungan WNI/BHI, Yohanis
Kambuaya dengan menggunakan
pesawat khusus.
Pada hari ini, Jumat (12 Juni
2020) para WNI tersebut sudah
berada di Wisma Duta KBRI di
Abuja, Republik Federal Nigeria
untuk ditampung sementara
sambil menunggu dipulangkan ke
Tanah Air karena terkendala oleh
penerbangan yang masih terhenti
akibat dampak Covid-19.//cak
manto.

tinggi TNI AD secara terpisah
juga mengikuti kegiatan dari
Puskodal Mabesad Jakarta.//cak
manto.

Seskoad Buka
Pendidikan
Reguler Lix Ta 2020
Bandung - Sebagai Center Of Excellence,
Seskoad adalah lembaga pendidikan umum
tertinggi di lingkungan TNI AD. Disini
sekaligus melaksanakan pengkajian strategis
dalam rangka mendukung tugas pokok TNI
AD.
Hal itu diungkapkan Komandan Seskoad,
Mayjen TNI Kurnia Dewantara dalam
pembukaan Pendidikan Reguler LIX
Seskoad TA 2020 di Gedung Jenderal Gatot
Subroto Seskoad Bandung, Kamis (11 Juni
2020).
Lebih lanjut, Danseskoad menyampaikan,
salah satu implementasi transformasi TNI
AD adalah melalui pembangunan dan
peningkatan kualitas sumber daya prajurit.
Pengkajian dan penyempurnaan terhadap
sistem Pendidikan Reguler Seskoad
dilakukan secara terus menerus sebagai
upaya peningkatan kualitas keluaran
Seskoad dihadapkan dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.
“Mengacu hal tersebut, saat ini Seskoad
telah menggunakan kurikulum baru
berbasis pada out come learning yang
didukung dengan penggunaan teknologi
digital serta sistem teknologi informasi
dan komunikasi yang memadai dan terus
disempurnakan,” ungkap Kurnia.
Pasis yang mengikuti Dikreg LIX Seskoad
Tahun 2020 ini merupakan peserta didik
gelombang ke dua yang diikuti oleh 450
Pasis, terdiri dari Pasis TNI AD 442 orang,
Pasis TNI AL 2 orang, Pasis TNI AU 2 orang,
Pasis Polri 2 orang dan Pasis Negara Sahabat
2 orang yaitu dari negara Arab Saudi dan Sri
Lanka.//cak manto.
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Forwan Sukses Gelar Seromial
Dan Pembagian Donasi Peduli
Wartawan Jilid 2

Jakarta - Forum Wartawan
Hiburan (FORWAN) Indonesia
sukses membagikan donasi
tahap kedua kepada anggota
FORWAN yang terdampak
pandemi Covid-19. Acara
seremonial pembagian FORWAN
Peduli Wartawan (FPW) Jilid
Dua yang berlangsung di
NUPRO Jalan Cimandiri No 6,
Flat 1 No.1, RT.6/RW.4, Cikini,
Kec. Menteng, Jakarta Pusat,
Jumat (26 Juni 2020) dihadiri
sejumlah perwakilan donatur dan
wartawan sesuai undangan.
Perwakilan donatur yang
hadir antara lain Balai Besar
Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
(BBKFB) Curug, SCTV lewat
Yayasan Peduli Amal Peduli
Kasih, Indosiar, Nagaswara
Music, NUpro, PT. Media Musik
Proaktif, Gamal Putra, Roti
Ropi, Soto Seger Boyolali, Nina
Nugroho, TravelPlus Indonesia,
PT. Bromo Noto Negoro (PT.
BNN), dan Trenzindonesia.com.
Ketua Panitia FPW 2020
Taufiq Arief Denin dalam
kata sambutannya berucap
terimakasih kepada semua
donatur yang telah ikut
berpartisipasi di FPW Jilid
Kedua.
“Semoga kerjasama ini bisa
terus berlanjut di kegiatan
FORWAN berikutnya baik di
masa New Normal maupun
setelah kondisi kembali normal,”
ungkap Taufiq.
Lewat kegiatan ini,
sambung Taufiq, para donatur
mendapatkan manfaat besar
dari publikasi yang diberikan
FORWAN Indonesia sebagai
kompensasi atas dukungannya,
baik lewat sejumlah media online
maupun media sosial, antara lain
di akun Instagram FORWAN
@forwanofficial sebagaimana
publikasi para donatur FPW Jilid
#1.
Pembagian FPW #2, lanjut
Taufiq juga ada 134 lebih
wartawan yang menerima donasi,
maka acara FPW Terdampak
Covid jilid 2 diselenggarakan
dalam 3 hari, hal ini agar tidak
semua wartawan hadir sekaligus
sekaligus turut mengindahkan

SOP cegah sebaran Covid-19.
“Saat pembagian donasi kami
selalu menerapkan protokol
kesehatan antara lain dengan
memakai masker kain serta
menerapkan #physicaldistancing
atau jaga jarak fisik,” tambahnya.
Pembagian donasi hari
pertama sekaligus seremonial
diperuntukkan buat 50 wartawan
anggota FORWAN pemilik Kartu
Tanda Anggota (KTA). Sisanya,
diberikan hari ini, Sabtu 27 Juni,
dan Minggu, 28 Juni 2020 di
Benhil Jakarta Pusat.
Taufiq pun tak lupa
mengucapkan terimakasih
kepada semua panitia FPW
Terdampak Covid-19 Jilid 2 yang
berjumlah 15 orang.
Ketua Umum FORWAN
Indonesia, Sutrisno Buyil
berharap lewat aksi kali ini dapat
meringankan beban ekonomi
wartawan yang terdampak
pandemi Covid-19.
“Seperti FPW yang pertama,
semua anggota FORWAN
Indonesia berhak menerima
paket FPW 2020 jilid 2, baik yang
masih hidup maupun yang sudah
wafat selagi tercatat dan memiliki
KTA,” tambah Buyil.
Beberapa perwakilan donatur
mengucapkan beragam
pendapat yang intinya sangat
mengapresiasi kegiatan ini.
“Semoga donasi dari kami
dapat bermanfaat membantu
meringankan wartawan yang
tergabung dalam FORWAN,”
ucap Kasubag Umum BBKFB, Efi
Latifah yang hadir bersama Bety
Desi, mewakili Direktur BBKFB
Bagus Sunjoyo.
“Kegiatan positif ini patut
diapresiasi dan didukung
sejumlah pihak,” ujar Andre
Dahlan mewakili Rahayu
Kertawiguna dari Nagaswara
Music.
Gus Nabil Haroen anggota
DPR Komisi IX sekaligus owner
NUpro menilai kegiatan ini
sangat positif terlebih banyak
pihak terdampak Covid-19
termasuk wartawan. “Semoga
kegiatan ini bisa menginspirasi
kelompok lain untuk bergerak
melakukan yang sama dan

semoga semuanya mendapat
berkah dari Allah SWT,” ujarnya.
“Jangan berhenti di sini, selepas
Covid-19, Forwan harus buat
kegiatan sosial lainnya yang
bermanfaat bukan cuma buat
anggotanya pun masyarakat
luas,” pesan Agi Sugiyanto selaku
CEO Pro-aktif.
“Semoga niat baik dan
kerja sosial para panitia ini
mendapat pahala dan sekaligus
memperkuat tali silaturahmi
antar-anggota FORWAN dan juga
dengan para donatur,” ungkap
praktisi ekonomi Gamal Putra.
Nina Nugroho, fashion
designer yang turut hadir dan
memberikan donasi masker
mengatakan pihaknya memahami
bagaimana kinerja wartawan
dalam mencari berita. “Kami
yang juga konsen di bidang
kesehatan memilih memberikan
masker untuk digunakan
wartawan agar tetap menjaga
kesehatan saat menjalankan
tugasnya,” ujar Nina.
Begitupun kata Gaun Virgiati
perwakilan dari produk Dr.
Guard. “Kami mendonasikan
produk anti virus dari Korea
ini karena cocok digunakan
wartawan yang kerap berpergian
mencari berita,” ujarnya.
Saiful SH selaku Dirut
PT. Bromo Noto Negoro
(BNN) sekaligus pemimpin
umum Trenzindonesia.com
menambahkan semoga kegiatan
yang bermanfaat ini bisa terus
dilanjutkan. “Sejauh itu punya
manfaat buat banyak orang,
kegiatan ini patut diapresiasi dan
di-support,” ungkapnya.
Komedian senior Derry “Empat
Sekawan” Sudarisman yang
turut hadir di ceremonial FWP
#2 kembali mengapresi kinerja
FORWAN.
“Langkah yang diambil
FORWAN meringankan beban
anggotanya yang terdampak
Covid-19 itu tepat. Kalau
bukan organisasinya sendiri
ya melakukannya siapa lagi.
Langkah ini patut dicontoh
organisasi lain,” terang Derry.//
cak manto.

PWI Jaya Sie Film
Musik Dan Lifestyle
Sampaikan Bantuan
Sosial Kepada Anggota
Terdampak Covid-19
Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta
Raya (PWI Jaya) Sie Film, Musik dan Lifestyle
menyampaikan bantuan sosial kepada para
wartawan terdampak Covid-19. Bantuan tersebut
besumber dari para mitra yang mensupport,
salah satunya dari XL Axiata.
Pemberian bantuan tersebut disampaikan
langsung oleh ketua PWI Jaya Sie Film, Musik
dan Lifestyle Irish Riswoyo kepada perwakilan
wartawan yang meliput di desk job hiburan,
Posko Gerakan Peduli Jurnalis di kawasan
Pejaten, Jakarta Selatan, pada Senin 1 Juni 2020.
Dalam acara tersebut tersebut Irish Riswoyo
mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada para mitra yang selama ini telah menjalin
kerjasama dengan baik dengan PWI Jaya Sie
Musik Film dan Lifestyle, terutama XL Axiata.
“Saya mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada para donatur dalam hal ini XL
Axiata yang telah berpartisipasi memberikan
support kepada teman teman wartawan
terdampak Covid-19. Semoga hubungan yang
sudah terjalin dengan baik selama ini terus
terjaga dan berlanjut,” jelas Irish.
Lebih lanjut Irish menambahkan, “Sebetulnya
pada akhir Ramadhan kemarin kami ingin
mengadakan acara buka puasa bersama secara
terbatas seperti tahun lalu. Namun karena situasi
yang kurang memungkinkan maka baru bisa
kita sampaikan sekarang, sekaligus Halal Bihalal
secara terbatas sesuai protokol kesehatan,”
tambah Irish.
Partisipasi XL Axiata terhadap PWI Jaya Sie
Musik Film dan Lifestyle bukan kali ini saja,
sebelumnya XL Axiata juga pernah bekerjasama
dengan PWI Jaya Sie Film Musik dan Lifestyle
mengadakan penyuluhan bijak menggunakan
internet dan mencegah berita HOAX di SMA 4
Tangerang Selatan.
Kemudian pada tahun lalu XL Axiata juga turut
berpartisipasi dalam acara Buka Puasa Bersama
yang dilangsungkan di kantor PWI Jaya Sie Film
Musik dan Life Style di Gedung PPHUI lantai
4 Kuningan Jakarta Selatan, yang di hadiri oleh
Ketua PWI Jaya Sayid Iskandar dan Musisi Roy
Jeconiah serta para wartawan hiburan.
“Kami berharap agar para mitra yang selama
ini sudah menjalin kerjasama sangat baik dengan
kami, supaya terus mensupport kegiatankegiatan dari PWI Jaya Sie Musik Film dan
Lifestyle,” tandas Irish.//cak manto.
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Peluncuran Gerakan Pakai Masker (GPM)
Tanggerang - Ancaman Pandemi
Gelombang kedua di Indonesia
bukan main-main. Melihat tren
pasien positif Covid-19 di berbagai
daerah yang belum juga melandai,
bahkan di beberapa daerah
meningkat, maka kekhawatiran atas
pandemi Corona yang berlanjut
harus dipandang sebagai ancaman
serius bagi Indonesia.
Sigit Pramono, inisiator sekaligus
ketua Gerakan Pakai Masker (GPM),
mengingatkan hal tersebut saat
peluncuran GPM secara online di
pasar Tanah Tinggi, Tangerang,
Banten, Sabtu 27 Juni 2020.
“Sampai saat ini kesadaran
masyarakat Indonesia tentang
pentingnya mengenakan masker
belum merata. Padahal dengan
disiplin menggunakan masker,
penularan Covid-19 bisa dicegah
hingga 75 persen,” ujar Sigit.
Dia menjelaskan target utama
sosialisasi Gerakan Pakai Masker
saat ini adalah para pedagang pasar
dan konsumen yang berbelanja
di pasar tradisional karena ada
kecenderungan para pedagang di
pasar-pasar tradisional tidak disiplin
mengenakan masker saat beraktivitas
dan berhubungan dengan banyak
orang. “Bahkan ada petugas
kesehatan yang diusir dari pasar
ketika hendak melakukan test Covid
kepada para pedagang. Ini sangat
ironis,” kata Sigit.
Akibatnya, menurut Sigit, jumlah
pedagang di pasar-pasar tradisional
yang terpapar terus meningkat dan
dikhawatirkan akan menjadi kluster
baru penularan Covid-19.
Kesadaran mengenakan masker
yang masih rendah tersebut, kata
Sigit, akan berdampak pada kegiatan
usaha di pasar-pasar tradisional
karena konsumen akan merasa
khawatir untuk berbelanja di sana.
“Belum lagi jika ditemukan
pedagang yang terpapar Covid,
seluruh pasar akan ditutup oleh
pemerintah. Ini tentu saja merugikan

pedagang dan konsumen,” tegas
Sigit yang juga Wakil Ketua Kamar
Dagang dan Industri Indonesia
(Kadin).
Untuk itu, GPM menggandeng
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan
Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia
(Asparindo), yang beranggotakan
9.200 pasar tradisional di seluruh
Indonesia. Program ini juga
didukung penuh oleh Rumah
Zakat, Yayasan Summarecon Peduli,
GEMAS, dan Yayasan Pundi Amal
Peduli Kasih (YPP).
Gerakan Pakai Masker, menurut
Sigit bukan saja berupa sosialisasi
pentingnya memakai masker, tetapi
juga diikuti pembagian masker
kepada masyarakat.
Menurut Sigit yang juga Chairman
IICD ( Indonesian Institute for
Corporate Directorship) ini,
GPM didukung oleh sejumlah
perusahaan, organisasi profesi,
komunitas, yayasan, dan sejumlah

tokoh Indonesia, di antaranya
Mustofa Bisri (Gus Mus), Goenawan
Mohamad, Agus Martowardojo,
Yusuf Mansur, Romo Mudji Sutrisno,
Butet Kertaradjasa, Peter F Gontha,
Yenny Wahid, Andy F. Noya, Surya
Pratomo, Eko B. Supriyanto, Pandu
Riono, Rosan Roeslan, Hariyadi
Sukamdani, Benny Soetrisno,
Aviliani, Pradjoto, Sri Adiningsih,
Erry Ryana Hardjapamekas, dan
sejumlah tokoh lainnya .
“GPM merupakan gerakan yang
inklusif, karena kami membuka
peluang partisipasi masyarakat,
perusahaan, oraganisasi, komunitas
bahkan individu untuk bersamasama mendorong kesadaran semua
pihak agar memiliki kesadaran akan
pentingnya disiplin mengenakan
masker dalam melakukan aktivis di
ruang publik,” Sigit menjelaskan.
Justru dengan berkolaborasi dan
bersinergi, kata Sigit, upaya untuk
menurunkan jumlah orang yang

terpapar Covid bisa lebih
efektif.
Hal yang sama
dituturkan oleh
Direktur Konsumer
BRI, Handayani yang
menyatakan pentingnya
penggunaan masker
untuk melindungi diri
dari penularan Corona.
“Kami menyambut baik
sinergi ini. Keselamatan
masyarakat adalah yang
utama (people’s first)
sehingga kami terus
mendorong para pedagang
untuk selalu aware dengan
protokol kesehatan
yang memadai untuk
keselamatan bersama,”
ungkap Handayani.
Demikian juga dengan
Ketua Asparindo, Joko
Setiyanto. Pihaknya
menyambut baik dan
mendukung inisiasi
edukasi penggunaaan
masker yang dilakukan
GPM di pasar-pasar tradisional.
“Saat ini dengan jumlah pasar
tradisonal yang kami naungi, dengan
jumlah pedagang dan pembeli yang
berinteraksi, maka kedisiplinan
memakai masker merupakan suatu
keharusan. Dengan demikian baik
pedagang maupun konsumen akan
merasa aman dan nyaman dalam
bertransaksi di pasar,” ujarnya.
Dalam menjalankan kegiatannya,
GPM juga membuka peluang donasi
dan penggalangan dana bekerjasama
dengan platform crowdfunding
BenihBaik.com, Peduli Sehat, dan
aplikasi Semua Peduli. “Bagi semua
pihak yang ingin mendukung
dengan berdonasi, dapat melalui
ketiga aplikasi tersebut. Dana
yang terkumpul akan digunakaan
untuk pengadaan masker dan Alat
Pelindung Diri lainnya,” ujar Sigit.//
cak manto.

22 Ribu Sembako Disalurkan Pada
Driver Ojek Dan Taksi Online
Jakarta - Sebanyak 22 ribu sembako telah
disalurkan untuk driver ojek dan taksi online
di seluruh Indonesia. Mereka merupakan
orang-orang yang terdampak langsung
pandemi Covid-19.
BenihBaik bekerjasama dengan
Grab membuat kampanye bersama
“Berbagi Kebaikan Untuk Para
Pejuang Transportasi” untuk
membantu mereka selain inisiatif
lain yang serupa dengan berbeda
target.
Hingga saat ini penggalangan dana
sudah terkumpul lebih Rp.5,8 miliar.
Hasil donasi publik dan korporasi
ini akan disalurkan bertahap untuk
membeli produk sembako melalui
Indomaret.
Penyaluran tidak akan berhenti
sampai di angka 22 ribu penerima
manfaat. Ini akan terus berkembang
seiring dengan bertambahnya donasi.

Program ini juga didukung oleh beberapa
partner BenihBaik dan Grab yaitu Pegadaian,
Tunas Ridean, Bank Danamon, Grab,
Speedwork, Adira Finance, Mega Finance,
GrabKios, Telkomsel, Exxon & Federal Oil,
Bank Syariah Mandiri, Bank MUFG, XL, The
Ambarrukmo Yogyakarta, Adira insurance,
Bank Mandiri, dan BNI.
“Semakin banyak teman baik yang
bertumbuh setiap hari baik indivdu maupun
korporasi. Mereka melakukan aksi nyata
untuk memberikan uluran tangan bagi
driver ojek dan taksi online. Harapannya
dengan bantuan ini, mereka beserta keluarga
bisa sedikit terbantu dalam mencukupi
kebutuhan pangan mereka. Sehingga
pendapatan yang diperoleh bisa digunakan
untuk keperluan lain,” kata Andy F Noya,
founder BenihBaik.com, Rabu (17 Juni
2020).//cak manto.
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Pangandaran Jadi Daerah Pertama Kunker
Ridwan Kamil Selama Pandemi Covid-19
Pangandaran - Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil
melakukan kunjungan kerja
di lokasi wisata Pangandaran,
Kabupaten Pangandaran, Jawa
Barat, Kamis (11 Juni 2020).
Kunker ini dilakukan untuk
mengecek kesiapan pemerintah
daerah dalam menerapkan
kebijakan Adaptasi Kebiasaan
Baru (AKB). Dimana

Kabupaten Pangandaran yang
menjadi wilayah Pariwisata
saat ini berada dalam zona
biru sehingga bisa untuk
menerapkan kebijakan tersebut.
Ridwan Kamil yang
didampingi Bupati
Pangandaran H. Jeje
Wiradinata, Kapolres
Ciamis AKBP Dony
Eka Putra, S.I.K., M.H.,

Dandim 0613/Ciamis Letkol
Arm Tri Arto Subagio, M.Int.
Rel., M.M.D.S.,
Danlanud
Wiriadinata Letkol
Nav Ali

Antisipasi Gelombang
Kedua Covid-19, Ridwan
Kamil: Kita Sudah Siap,
Sehingga Grafik Turun
Pangandaran - Jawa Barat masuk dalam
level terkendali dalam penanganan
penyebaran Covid-19. Sampai saat ini
tercatat ratusan mendekati seribu pasien
Covid-19 di wilayah Jawa Barat dinyatakan
sembuh.
Namun itu semua tidak membuat
warga masyarakat menjadi lengah dalam
melakukan pencegahan seperti menerapkan
protokol kesehatan. Kemungkinan
gelombang kedua itu dapat terjadi, dan
ini yang telah diantisipasi oleh Pemerintah
khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
memprediksi gelombang dua Covid-19
di wilayahnya. Menurutnya, secara teori
gelombang kedua mungkin datang.
“Cuma grafiknya jangan sama,” jelas
Ridwan Kamil usai mengecek kesiapan AKB
(Adaptasi Kebiasaan Baru) di Pantai Barat
Pangandaran, Kabupaten Pangandaran,
Kamis (11 Juni 2020).
Ridwan Kamil mengatakan dengan
perumpamaan ombak di pantai itu adalah
gelombang Covid-19. Gelombang awal
sangatlah tinggi namun selanjutnya semakin
turun.
“Ada gelombang (ombak) dua, tiga. Tapi
grafiknya harus makin menurun. Jangan
sama dengan gelombang pertama,” jelas
Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengaku tidak bisa berkata
bahwa Jawa Barat bebas gelombang kedua.

Namun seandainya gelombang kedua
datang, kata Ridwan, warga dan pemerintah
lebih siap.
“Dulu kenapa gelombangnya tinggi
karena kita tidak siap. Sekarang kita sudah
siap. Testing capacity kita sudah 200 ribu.
Kemudian protokol jauh lebih siap. Jika ada
gelombang kedua grafiknya akan menurun,”
jelas Ridwan.
Dengan adanya kesiapan itu, Ridwan
Kamil berharap tak ada gelombang kedua
yang dikhawatirkan. Cara mencegah
gelombang dua, kata dia, Pemerintah
Kabupaten harus sering melaksanakan tes.
“Kuncinya hanya itu, jangan euforia
merasa tak ada kasus. Ada pemudik,
keluarganya testing (rapid), ada yang
bergejala testing,” katanya.
Semakin banyak ratio testing, kat Ridwan
Kamil, bidang ekonomi di masa AKB ini
diharapkan semakin aman. “Kita perlahanlahan ekonomi akan lebih baik,” katanya.
Perihal terkait anggaran menghadapi
Covid-19, Ridwan Kamil menjelaskan,
pihaknya sudah membuat program yang
fokus kepada Covid-19. Pihaknya akan
mengadakan evakuasi bulan Juli.
“Kenapa Juli? Kita harap dengan
pembukaan ekonomi, bansos-bansos
berkurang juga kan, (warga) kembali kerja,
bisa melakukan kegiatan. Sehingga uang
yang tadinya digeser ke bansos bisa kembali
ke program,” kata Ridwan Kamil.//yuli.

Sudirman Pasaribu, S.H.,
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Jawa Barat,
mengunjungi sejumlah lokasi
yang berada di Pangandaran.
Seperti RSUD Pandega,
Tourism Information Center,
Tol Gate Pantai Pangandaran,
Hotel Arnawa, Plasa
Air, Skybrige, Pondok
Seni dan Kampung Turis
Pangandaran.
Gubernur Jawa Barat,
Ridwan Kamil mengatakan,
di Pangandaran ini menjadi
tempat pertama di luar
Bandung yang menjadi lokasi
kunjungan kerja selama
masa pandemi Covid-19. “Ini
pertama kali saya mendatangi
wilayah di luar Bandung
selama Pandemi Covid-19.
Disini saya mengecek kesiapan
daerah yang masuk zona biru
dan akan menyiapkan adaptasi
kebiasaan baru (AKB),” kata
Ridwan Kamil saat berada
di wilayah Pantai Barat
Pangandaran.
Ridwan Kamil menjelaskan,
di wilayah Jawa Barat saat ini
sudah ada 15 kabupaten/kota
yang masuk dalam zona biru.
Salah satunya yakni Kabupaten
Pangandaran yang merupakan
salah satu daerah pariwisata
unggulan di Jawa Barat.
“Pangandaran masuk
dalam kategori biru sehingga
dipersilakan melaksanakan
kegiatan sampai dengan 90
persen, 10 persen nya adalah
Pendidikan yang masih di
pending. Sisanya itu boleh
dimulai prosesnya,” jelasnya.
Setelah berkeliling ke
berbagai tempat di lokasi
Pangadaran, kata Ridwan
Kamil, kesiapan Pangandaran
cukup baik. Dimana penerapan
protokol kesehatan, dan aturan
kebijakannya sangatlah disiplin
dan tegas.
“Tadi saya mengecek,

Pangandaran salah satu
kelebihannya adalah
kedisiplinan dan ketegasan
aturan dari Bupati dan
Forkopimda. Dimana orang
bukan Jawa Barat tidak masuk
dulu, bukan berarti tidak boleh
akan tetapi tidak sekarang,”
tegasnya.
“Tegasnya lagi untuk yang
datang ke Pantai Barat dan
Timur harus menunjukan surat
rapid test, kalau tidak ada dan
ingin maksa, maka di pusat
Tourism Information Center
ada pengetesan, harganya
sekitar Rp.200 ribu dan ini
relatif murah dibanding yang
lain lain. Kalau tidak ada,
mohon maaf balik kanan,”
lanjut Kang Emil sapaan akrab
mantan Walikota Bandung.
Ridwan Kamil
meengapresiasi apa yang
telah dilakukan Pemerintah
Kabupaten Pangandaran dan
Forkopimda. Ia berharap
Pangandaran menjadi contoh
untuk lainnya dari segi
pariwisata di tengah pandemi
Covid-19 dan penerapan
adaptasi kebiasaan baru.
“Mudah-mudahan ini
dicontoh oleh semua pengelola
pariwisata Jawa Barat. Kami
fokus dulu satu dari zona
biru, dan kalau bisa jangan
menerima dulu dari yang
bukan wilayah Jawa Barat.
Karena kita dalam level
terkendali,” tandasnya.//yuli.
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Pentingnya Layanan
Rehabilitasi
Penyalahguna Narkoba
Di Era New Normal

HUT Koopsau Ke-69, Lanud
Wiriadinata Laksanakan
Bakti Sosial
Tasikmalaya - Dalam rangka
memperingati HUT Komando
Operasi Angkatan Udara
(KOOPSAU) ke-69, Pangkalan
Udara (Lanud) Wiriadinata
melaksanakan kegiatan bakti
sosial berupa membersihkan
Taman Makam Pahlawan Kusuma
Bangsa Kota Tasikmalaya, Jawa
Barat, Selasa (16 Juni 2020).
Kegiatan ini diikuti oleh
seluruh personel TNI Angkatan
Udara Lanud Wiriadinata, baik
Tamtama, Bintara, Perwira hingga
PNS Lanud Wiriadinata. Selain
itu turut hadir mendampingi
para personel TNI AU Lanud
Wiriadinata yakni para istri
prajurit TNI Angkatan Udara
yang disebut PIA Ardhya Garini
Cab.7/D. I Lanud Wiriadinata.
Kegiatan bakti sosial di
Taman Makam Pahlawan
Kusuma Bangsa yang dipimpin
langsung oleh Komanda Lanud
Wiriadinata Letnan Kolonel Nav

Ali Sudirman Pasaribu, S.H.,
berupa pembersihan area sekitar
Taman Makam Pahlawan. Selain
itu juga dilakukan pemberian tali
asih kepada para pekerja Taman
Makam Pahlawan.
“Kita akan melaksanakan
korve massal. Direncanakan akan
dilaksanakan selama 2 hari, untuk
hari ini kita fokuskan korve di
area Taman Makam Pahlawan dan
untuk besok akan kita laksanakan
di area Masjid dan Gereja,” ujar
Komandan Lanud Wiriadinata
Letnan Kolonel Nav Ali Sudirman
Pasaribu, S.H., kepada awak
media disela-sela kegiatan di
TMP Kusuma Bangsa Kota
Tasikmalaya.
Lebih lanjut, Komandan Lanud
Wiriadinata mengatakan, kegiatan
tersebut dalam rangka HUT
KOOPSAU (Komando Operasi
Angkatan Udara) yang ke 69.
Hari Ulang Tahun kali ini, lanjut
dia, spesial tidak melaksanakan

upacara, tetapi dengan
melaksanakan bakti sosial berupa
korve massal di TMP Kusuma
Bangsa Kota Tasikmamaya, Masjid
dan Gereja serta pemberian tali
asih kepada Petugas TMP, Marbot
Masjid dan Penjaga Gereja.
“Saya berharap kepada seluruh
anggota Lanud Wiriadinata
tumbuh kepedulian sosial.
Jangan melupakan sejarah para
pahlawan yang mendahului
kita. Mereka telah mengukir
sejarah, bagaimana perjuangan
pahlawan dalam merebut
kemerdekaan. Tugas kita untuk
mempertahankan kemerdekaan.
Sedangkan pelaksanan Hari Ulang
Tahun jatuh pada hari Senin, 15
Juni 2020,” pungkasnya.
Kegiatan diikuti oleh Ketua
PIA Ardhya Garini Cab. 7/ D.
I Lanud Wiriadina Ny. Erwina
Ali Sudirman Pasaribu beserta
pengurus.//yuli.

Ciamis - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten
Ciamis menggelar Talkshow yang bertajuk “Nyore
Bareng BNNK Ciamis”. Talkshow ini berkerjasama
langsung dengan Radio Piss 102, 4 FM Ciamis, yang
disiarkan pada pukul 14.00 WIB, Kamis (4 Juni 2020).
Selaku Narasumber Talkshow, Kepala seksi
Rehabilitasi BNNK Ciamis, Rachman Haerudin,
S.Sos., dengan dipandu oleh penyiar radio, Teh Hime
mengangkat tema “Pentingnya Layanan Rehabilitasi
Penyalahguna Narkoba Di Era New Normal”.
Rachman mengatakan, di masa Pandemi Covid-19
ini layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba
tidak boleh berhenti, bahkan harus lebih semangat
lagi karena terbukti kasus narkoba akhir-akhir
ini meningkat. “BNNK Ciamis tetap melayani
penyalahguna narkoba yang ingin di rehabilitasi,
bisa segera datang ke klinik Pratama BNNK Ciami,”
katanya.
Rachman menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah
proses pemulihan bagi penyalahguna/pecandu
narkoba baik jangka pendek maupun jangka panjang
yang bertujuan untuk mengembalikan kepribadian
dirinya sendiri juga fungsi sosialnya dimasyarakat.
Selain itu juga dijelaskan tentang jenis-jenis
rehabilitasi dan layanan apa saja yang diberikan bagi
penyalahguna selama menjalani masa rehabilitasi.
Rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN yang salah
satunya di Balai Besar Rehabilitasi Lido Bogor,
kata Rachman, adalah “one stop service”, yakni
rehabilitasi sosial dan medis di satu tempat. Lamanya
rehabilitasi tergantung tingkat penyalahgunaannya.
Bisa 3 bulan, 6 bulan bahkan 1 tahun.
Rachman menambahkan, BNNK Ciamis tetap
melayani pembuatan Surat Keterangan Hasil
Pemeriksaan Narkoba (SKHPN) di masa Pandemi
Covid-19 khususnya menyongsong era New
Normal. Pihaknya juga apresiasi atas peran aktif dari
pendengar (rekan muda Piss FM) yang bertanya serta
berdiskusi menjadikan acara talkshow ini semakin
menarik.
“Dibutuhkan kerjasama dari seluruh komponen
masyarakat, agar penyalahgunaan nerkoba tidak
terjadi. Sehingga jelas peran serta masyarakat disini
sangat dibutuhkan untuk menanggulangi masalah
narkoba,” pungkas Rachman.//yuli.

Danlanud Wiriadinata Dampingi Wagub Jabar Cek Kesiapan Penerapan AKB

Tasikmalaya - Komandan Lanud
Wiriadinata Letnan Kolonel Nav Ali
Sudirman Pasaribu, S.H., bersama
unsur Forkopimda Kota Tasikamalaya
mendapingi Wakil Gubernur Jawa

Barat Uu Ruzhanul
Ulum berkeliling
Kota Tasikmalaya.
Kunjungan Wakil
Gubernur Jawa Barat
di Kota Tasikmalaya
guna meninjau
langsung kesiapan
penerapan adaptasi
kebiasaan baru di Kota
Tasikmalaya, Jawa
Barat, Kamis (4 Juni
2020).
Lokasi yang menjadi
objek kunjungan
diantaranya tempat
peribadahan seperti
Masjid Agung dan Gereja. Selain itu
juga tempat keramaian seperti Mall
Asia Plaza yang merupakan salah satu
pusat perbelanjaan terbesar di Kota
Tasikmalaya.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu
Ruzhanul Ulum mengatakan, Kota
Tasikmalaya merupakan wilayah zona
biru. Sehingga fasilitas publik, tempat
ibadah dan tempat perekonomian dapat
dibuka kembali dengan mematuhi
peraturan seperti menerapkan protokol
kesehatan.
“Dengan begitu, fasilitas
publik, tempat ibadah dan tempat
perekonomian dapat di buka kembali
dengan syarat, memakai masker,
ada tempat cuci tangan dan menjaga
jarak (Physical Distancing). Dan
Alhamdulillah semua protokol
kesehatan tersebut sejauh ini telah
dijalankan dengan baik di Kota
Tasikmalaya,” tutur Uu Ruznhanul
Ulum kepada awak media.
Wagub menjelaskan, ada 3 benteng
pertahanan di wilayah Jawa Barat
yakni pola hidup bersih dan sehat,

melaksanakan test Covid-19 dengan
tepat dan cepat dalam menangani
kasus yang ada sehingga tidak menjalar
kemana-mana.
Sementara Komandan Lanud
Wiriadinata Letnan Kolonel Nav
Ali Sudirman Pasaribu, S.H.,
mengungkapkan bahwa pihaknya
juga turut serta membantu percepatan
penanganan Covid-19. Dimana
Lanud Wiriadinata sendiri telah
terlibat langsung dengan melibatkan
personelnya di wilayah Kota
Tasikmalaya.
“Mulai dari tahap PSBB pertama
dengan program penyekatan wilayah,
PSBB II dengan program penyekatan
tempat keramaian hingga PSBB
tahap ke III yaitu menuju kesiapan
penerapan adaptasi kehidupan baru,”
ungkapnya.//yuli.
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Polisi Banjar Salurkan Bansos Polri Peduli Kepada Warga Bantaran Sungai Cijolang
Banjar - Kepolisian Resor Banjar Polda
Jabar membagikan bantuan sosial
peduli kemanusiaan kepada warga
terdampak Covid-19 disepanjang
bantaran sungai Cijolang, Kota Banjar,
Jawa Barat, Rabu (3 Juni 2020).
Dengan menggunakan perahu karet,
Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny,
S.I.K., M.H., didampingi Wadanramil
1313/Ciamis, Kapten Arm Yuni Ariyadi
dan personel BPBD Kota Banjar
menyisir sepanjang sungai Cijolang
memberikan bantuan sosial TNI-Polri
Peduli Kemanusiaan kepada para
penambang pasir. Sebanyak 130 paket
bantuan sosial disalurkan kepada para

penambang di tengah sungai dan warga
sekitar bantaran sungai.
“Kami bersama TNI dan BPBD patroli
menggunakan perahu karet menyusuri
sungai Cijolang untuk melihat
dan menyaksikan secara langsung
kehidupan masyarakat di sepanjang
sungai Cijolang,” ujar Kapolres Banjar
Ajun Komisaris Besar Polisi Melda
Yanny, S.I.K., M.H., kepada awak
media di sela-sela kegiatan penyerahan
bantuan.
“Tadi diatas perahu kami juga
melakukan komunikasi bersama
para penambang terkait imbauanimbauan protokol kesehatan seperti

menggunakan masker dan memberikan
bantuan sosial secara langsung kepada
pekerja penambang pasir,” tambahnya.
Acara puncak, kata Kapolres,
dilakukan di bantaran sungai Kampung
Cibentang, Mekarharja, Purwaharja,
Kota Banjar dengan menyerahkan
bantuan kemanusiaan kepada warga
sekitar yang terdampak Covid-19.
Semoga masyarakat tetap sehat, tetap
semangat dan tetap produktif dalam
situasi seperti ini.
“Semoga bantuan yang kami berikan
dapat sedikit membantu meringankan
beban ekonomi warga ditengah
pandemi Covid-19, dan semakin sadar

Hari Bhayangkara Ke74, TNI-Polri Bersinergi
Bagikan Sembako Ke Warga
Terdampak Covid-19

Banjar - Dalam rangka
menyambut Hari Bhayangkara
ke-74, Kepolisian Resor
Banjar Polda Jabar melakukan
kegiatan bakti sosial kepada
warga masyarakat Kota
Banjar. Baksos kali ini
berupa penyaluran bantuan
kemanusiaan secara langsung
door to door kepada warga
masyarakat di Wilayah Hukum
Polres Banjar.
Sebanyak 1,5 ton beras
disalurkan oleh para
Bhabinkamtibmas dibantu
personel TNI Babinsa ke
warga yang membutuhkan
di desa binaannya masingmasing. Penyaluran bantuan
kemanusiaan ini dilepas
langsung oleh Kapolres Banjar

Ajun Komisaris Besar Polisi
Melda Yanny, S.I.K., M.H.,
di halaman Mapolres Banjar,
Jalan Siliwangi, No.145,
Karangpanimbal, Purwaharja,
Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu
(17 Juni 2020).
Kapolres Banjar Ajun
Komisaris Besar Polisi
Melda Yanny, S.I.K., M.H.,
menuturkan, kegiatan tersebut
sebagai wujud kepedulian
Polres Banjar kepada warga
masyarakat Kota Banjar yang
terdampak Covid-19. Selain
itu, ini juga dalam rangka
menyambut Hari Bhayangkara
ke-74 tingkat Polres Banjar.
“Kegiatan Ini kami
laksanakan sebagai wujud
kepedulian kami terhadap

masyarakat yang terdampak
Covid-19, serta dalam rangka
Hari Bhayangkara Ke 74,
dengan dibantu oleh Anggota
Babinsa Kodim 0613 Ciamis,”
tuturnya.
Lebih lanjut, Kapolres Banjar
menjelasakan secara teknis,
pasangan Bhabinkamtibmas
bersama Babinsa menyasar
langsung ke wilayah
binaannya. Disana mereka
memberikan secara langsung
kepada warga masyarakat yang
terdampak Covid-19.
Sementara itu, salah
seorang warga masyarakat
yang menerima bantuan
kemanusiaan tersebut
mengucapkan terima kasih
kepada Polres Banjar. “Terima
kasih untuk Kapolres Banjar
yang telah memberikan
bantuan yang bermanfaat
bagi kami ini, dan saya
mengucapkan selamat Hari
Bhayangkara Ke 74, semoga
Polri semakin jaya dan
semakin dicintai rakyat,”
kata salah seorang
warga Kelurahan
Karangpanimbal.//
yuli.

serta disiplin dalam menerapkan
protokol kesehatan, terlebih Kota Banjar
akan mulai menerapkan New Normal
atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB),”
tandasnya.
Pada kesempatan tersebut Kapolres
bersama Polwan Polres Banjar juga
melakukan pemberian masker gratis
kepada warga yang tidak menggunakan
masker. Tampak terlihat Kapolres dan
Polwan Polres memasankan langsung
masker kepada seorang ibu dan anak
kecil yang tidak menggunakan masker
ketika diluar ruangan.//yuli.

Jaga Kesehatan Personel,
Polres Banjar Latihan Taekwondo
Bersama Di Mapolres Banjar
Banjar - Jajaran personel
Kepolisian Resor Banjar Polda
Jabar melakukan latihan
bersama beladiri Taekwondo
di halaman Mapolres Banjar,
Jalan Siwilangi No.145,
Karangpanimbal, Purwaharja,
Kota Banjar, Jawa Barat, Jumat
(12 Juni 2020).
Latihan bersama ini guna
merefleksikan kembali
kemampuan beladiri setiap
personel Polres Banjar. Latihan
ini dipimpin oleh instruktur
beladiri, Briptu Nurhasanah
dan Bripda Dinar.
Tampak terlihat serius
Kapolres Banjar Ajun
Komisaris Besar Polisi Melda
Yanny, S.I.K., M.H., dan
Wakapolres Banjar Komisaris
Polisi Drs. Ade Najmulloh
beserta para Pejabat Utama
Polres Banjar mengikuti
latihan beladiri Taekwondo.
Kapolres Banjar, AKBP
Melda Yanny, S.I.K.,
M.H., melalui Paur

Subbag Humas Polres Banjar,
Aipda Ruslan mengatakan,
kegiatan ini bertujuan untuk
mengingat dan merefleksikan
kembali gerakan beladiri
sebagai kemampuan yang
wajib dikuasai oleh setiap
anggota Polri. Selain itu,
latihan beladiri ini sebagai
upaya untuk menjaga
kesehatan dan meningkatkan
imunitas tubuh di tengah
pandemi Covid-19.
“Beladiri ini untuk
mengingat dan meningkatkan
kemampuan pada masingmasing personel. Sebab
beladiri sesuatu hal yang wajib
dikuasai oleh setiap personel
Polri,” katanya.
Beberapa gerakan
diperagakan oleh para
instruktur beladiri, seperti
gerakan dasar pertahanan diri.
Dimana jika terjadi
serangan tiba-tiba,
para personil sigap
menghadapi dan
mampu
menjatuhkan
musuh secara
langsung,
terutama
bagi personil
Polwan
dan ASN
Perempuan,
rentan
adanya
pelecehan
dan
pemerkosaan
di jalan.//yuli.
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135 Paket Sembako Diberikan Polresta Banyumas Di Dua
Titik Kecamatan Baturaden
Purwokerto – Sebanyak 135 paket sembako
dibagikan langsung oleh Kapolreta
Banyumas, Polda Jateng, Kombes Pol Whisnu
Caraka kepada warga Kecamatan Baturaden,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat
(19 Juni 2020).
Pembagian sembako dengan melibatkan
Komunitas Mobil Offroad yang dilakukan di
dua titik yakni Desa Kemutug Lor, Kecamatan
Baturaden, dan Desa Limpakuwus Kecamatan
Baturaden merupakan rangkaian dalam
rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 74
pada tanggal 1 Juli mendatang.
Kapolres Banyumas, Polda Jateng, Kombes Pol,
Whisnu Caraka menuturkan ada dua titik yang
nantinya menjadi sasaran, Desa Kemutug Lor,
dan Desa Limpakuwus, Kecamatan Baturaden.
Untuk pembagiannya kami kemas secantik
mungkin dengan melibatkan Komunitas Mobil
Offroad untuk bisa bergabung dengan kami agar
bisa menyatu dengan masyarakat.
“Sebanyak 135 paket sembako yang

nantinya akan di bagi di dua titik. Nantinya
akan dibagi kepada masyarakat yang
dimungkinkan belum mendapatkan bantuan
ditengah pandemi covid 19,” jelasnya.
Dijelaskan Whisnu, kegiatan baksos yang
dilakukan secara serentak se Polda Jateng
dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara
ini, tidak hanya dilakukan di Desa Kemutug
dan Desa Limpakuwus saja, tapi juga
dilakukan di masing-masing Polsek
jajaran Polresta Banyumas.
“Ini serentak di masing-masing
polsek juga, masing-masing polsek
membagikan 30 paket,” jelasnya.
Selain pembagian sembako, pada
kegiatan kali ini juga dilaksanakan
sholat Jumat berjamaah yang sesuai
dengan protokol kesehatan. “Tujuannya
tidak lain untuk menunjukkan kepada
masyarakat bagaimana sholat sesuai
dengan prosedur kesehatan Covid-19,”
tandasnya.//Heru

Kapolresta Banyumas:
New Normal Akan
Terbentuk Sendiri Dari
Kebiasaan Disiplin
Masyarakat
Banyumas –Dalam menghadapi masa pandemi yang
masih merebak di sejumlah wilayah, khususnya
wilayah Banyumas, pemda bersama Polresta
Banyumas akan memberlakukan tatanan new
normal.
Hal ini dilakukan untuk mempersepit penyebaran
virus covid-19 serta menyadarkan masyarakat
akan kebiasaan hidup bersih dan disiplin dalam
menjalani aktivitas sehari-hari.
Kapolresta Banyumas, Polda Jateng Kombes
Pol Whisnu Caraka mengatakan, new normal itu
merupakan kehidupan normal yang dilampiri
dengan protokol kesehatan dan didampingi oleh
protokol kesehatan.
“New normal itu merupakan kehidupan normal
yang dilampiri dengan protokol kesehatan dan di
dampingi oleh protokol kesehatan,” katanya kepada
tabloidpamor.com, usai persiapan baksos dalam
rangka HUT Bhayangkara ke-74 di Mapolresta
Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (19 Juni 2020) lalu.
Whisnu juga melanjutkan, untuk menuju masa
new normal di wilayah Banyumas, masih banyak
yang harus dipersiapkan untuk menerapkan semua
itu.
“Untuk wilayah Banyumas, kita perlu persiapan
untuk melakukan itu,” ujar Whisnu.
Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat
untuk tetap menjaga dan membiasakan budaya
bersih dalam berakivitas seperti halnya cuci tangan
dengan sabun, mengenakan masker saat keluar
rumah dan tetap jaga jarak (phisycal distancing)
untuk meminimalisir risiko penularan virus
covid-19.
Jadi hal yang harus dilakukan adalah
mendisiplinkan masyarakat secara rutin, karena jika
masyarakat sudah disiplin dan sudah terbiasa maka
new normal akan terlaksana dengan sendirinya.
“Jadi jika masyarakat sudah disiplin, dan sudah
terbiasa maka new normal akan terlaksana dengan
sendirinya,” katanya.//heru

Pemkab Banyumas Akan
Beri Bantuan Pelatihan
Keterampilan Kerja Bagi
Warga Terdampak Covid-19

Banyumas-Pemerintah
Kabupaten Banyumas
akan memberikan bantuan
pelatihan keterampilan
kerja kepada warga yang
terdampak Covid-19. Hal
itu disampaikan Bupati
Banyumas Achmad
Husein saat bertemu warga
RT 7 RW 4 Kelurahan
Kober, Purwokerto Barat,
Banyumas, yang sudah
dinyatakan sembuh dari
Covid-19.
“Kedatangan saya
disini untuk memastikan
kehidupan mereka tetap
berjalan normal, utamanya
dari sisi ekonomi, mereka
harus tercukupi,” kata
Husein saat berbincang
dengan warga terdampak
Covid-19, Selasa, (16 Juni
2020).
Bupati mengaku banyak
menerima keluhan,
banyak pasien yang

sembuh dari Covid-19
aktivitas perekonomiannya
terhenti. Selain terkendala
modal usaha, masih ada
sebagian orang yang takut
berinteraksi dengan warga
yang pernah terpapar
virus yang sampai saat ini
belum ditemukan obat dan
vaksinnya ini.
“Pemulihan orang yang
terdampak Covid-19 tidak
gampang. Mereka yang
berdagang sekarang juga
seret usahanya, bahkan ada
yang berhenti total. Ada
yang tadinya jadi pegawai
juga tidak bisa kerja lagi,
tentu ini menjadi perhatian
pemerintah membantu
pemulihan secara bertahap.
Maka saya minta jangan
kucilkan mereka, kita
bantu sebisanya,” ujar
Husein
Lebih lanjut, upaya
pemulihan tersebut bisa

melalui pelatihan
keterampilan
kerja serta
pemberian
pinjaman bergulir
yang tidak
memberatkan.
Husein meminta
agar warga
terdampak
covid-19 segera
mengusulkan apa
saja yang menjadi
kebutuhan untuk
mendukung
usahanya.
“Mereka yang
paham apa saja
yang dibutuhkan
untuk menunjang
usahanya. Kita latih
kemudian mereka punya
keahlian, tentunya bisa
memproduksi barang
yang bisa dijual. Kami juga
siap bantu memasarkan
produknya. Intinya kita
ingin bantu pulihkan orang
terdampak Covid-19 ini
bisa kembali normal,”
tuturnya.
Sementara itu Bungkus
Susanto, salah satu warga
Kober yang terdampak
Covid-19 mengaku senang
atas perhatian dan bantuan
pemerintah. Ia berharap
setelah mendapat bantuan,
bisa melanjutkan usahanya
yang sempat terhenti.
“Pak Bupati, saya ini
jualan es kelapa muda
di stasiun. Sebelum kena
Covid-19 Alhamdulillah
lumayan laris, tapi setelah
orang pada tahu saya kena

penyakit ini, mereka pada
takut. Mendekat aja gak
mau, apalagi beli dagangan
saya,” katanya.
Kepada Bupati, pria yang
akrab disapa Pak Bungkus
ini, meminta agar aktivitas
ibadah di lingkungannya
bisa berjalan normal lagi.
Mengingat sampai saat ini,
ia dan beberapa warga lain
yang terdampak covid-19
belum bisa melaksanakan
ibadah di masjid setempat.
“Sementara kami
beribadah di rumah. Kalau
memang harus terpisah
dengan jamaah lain, kami
ya siap saja, asal bisa
melaksanakan ibadah di
masjid,” pintanya.
Katua Takmir Masjid
Baiturrahman Kelurahan
Kober, Hisam menjelaskan,
pihaknya siap untuk
memfasilitasi tempat
ibadah khusus bagi warga
yang terdampak covid-19.
Nantinya, warga tersebut
akan dipisah dari jamaah
lain saat beribadah.
“Kami akan siapkan
tempat khusus untuk
warga terdampak
Covid-19, dan ini masih di
lingkungan masjid, hanya
dipisah dari jamaah lain.
Sementara masjid hanya
digunakan separuh dari
total kapasitas, jadi masih
ada jarak antar jamaah.
Kita juga mewajibkan
jamaah pakai masker dan
cuci tangan sebelum masuk
ke masjid,” jelas Hisam. //**
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Pasiter Kodim Cilacap
Dampingi Tim Wasgiat
Korem 071/WK Tinjau
Lahan Demlot
Cilacap - Perwira Seksi Teritorial (Pasiter)
Kodim 0703 Cilacap Kapten Cba M.Isa
Saefudin mendampingi Tim Pengawas
Kegiatan (Wasgiat) dari Staf Ter Korem
071 Wijayakusuma, dalam hal ini pejabat
bidang Wanwil Kapten Inf Safari. DY
beserta Staf dalam agenda peninjauan
lahan demlot yang berlokasi di areal sawah
Desa Adirejakulon, Kecamatan Adipala,
Kabupaten Cilacap, Senin (8 Juni 2020).
Agenda peninjauan lahan demlot
merupakan rangkaian dari kegiatan
pengawasan Staf Teritorial Bidang
Wanwil Korem 071/WK ke wilayah jajaran
khususnya di wilayah Kodim 0703 Cilacap.
Setelah sebelumnya melaksanakan kegiatan
Binsiap Apwil dan Puanter (Pembinaan
Kesiapan Aparat Wilayah dan Kemampuan
Teritorial) di Makodim 0703 Cilacap,
dilanjutkan Pembekalan ketatalaksanaan
Binter dan pembinaan peta jarak jaring
teriorial di Makoramil 18 Cilacap Utara.
Pasiter Kapten Cba M. Isa Saefudin
yang turut mendampingi Tim Wasgiat
membenarkan adanya kegiatan peninjauan
lahan demlot diwilayah jajaranya.
Menurutnya pengawasan dari Satuan
atas bertujuan
untuk memastikan
program kerja sudah
dilaksanakan sesuai
dengan apa yang
direncanakan.
Dimana setiap
triwulan akan
di evaluasi
sejauh mana
program bidang
ketahanan
pangan sudah
diaplikasikan.
“Terkait
program ketahanan
pangan dalam hal
ini mendukung
pemerintah dalam
upaya swasembada
pangan khususnya
tanaman padi, kita dari

Kodim 0703 Cilacap sudah melaksanakan
program tersebut termasuk Koramil jajaran.
Adapun untuk peninjauan Tim Wasgiat dari
Korem memang sudah ditentukan sasaranya
yaitu lahan demlot di wilayah Koramil 08
Adipala,” ujarnya.
Sementara itu Danramil 08 Adipala
Kapten Inf Kadisan menjelaskan peninjauan
lahan percontohan (Demlot) Kodim 0703/
Cilacap dalam rangka ketahanan pangan.
Adapun lahan adalah milik Teguh. anggota
Kelompok Tani (Poktan) Sri martani Desa
Adirejakulon, Kecamatan Adipala yang
berada di bawah pembinaan Koramil 08
Adipala.
“Lahan Demlot seluas 1 hektar tersebut,
menggunakan padi dengan varietas IR-64,
selama masa tanam sampai dengan saat
ini usia padi sekitar 30 hari menggunakan
pupuk nutrisi wijayakusuma, sistem
pengairan menggunaka irigasi teknis dan
pengendalian hama masih menggunakan
obat hama (Regent dan planum), kondisi
tanaman dalam keadaan baik dan sehat, kita
berharap tanaman tumbuh maksimal sampai
masa panen, dengan profitas target 8 ton”
kata Danramil.
Hadir dalam
kegiatan peninjauan
tersebut Pasi
Wanwil Ster
Korem 071
Wijayakusuma
Kapten Inf.
Safari DY,
Pasiter Kodim
0703/Cilacap
Kapten Cba M.
Isa Saefudin,
Danramil
08/Adipala
Kapten inf.
Kadisan, Poktan
Sri Martani
Teguh.M serta
Babinsa Koramil
08/Adipala.//**

Kodim 0703 Cilacap Gelar
Latbakjatri TW II Tahun 2020
Cilacap-Kemampuan menembak
adalah satu kemampuan yang
wajib dikuasai oleh seorang
prajurit, untuk mampu menguasai
kemampuan ini tentunya
dibutuhkan latihan yang dilakukan
secara terarah, bertingkat dan
berlanjut.
Terkait hal tersebut Kodim
0703 Cilacap melalui program
Binlat Bidang Operasi yang
sudah ditentukan dalam kalender
waktu latihan, kembali menggelar
latihan menembak senjata ringan
(Latbakjatri) Triwulan II tahun
2020 bertempat di Lapang Tembak
Kodim, yang berlokasi di Desa
Welahan, Kecamatan Adipala,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah,
Kamis (4 Juni 2020).
Dalam kesempatan itu
Komandan Latihan (Danlat)
Kapten Inf Joko Yunanto
mengatakan, hal yang paling utama
dalam latihan menembak adalah
faktor keamanan, oleh karenanya
sebaik apapun hasil sebuah latihan
tidak akan berarti jika terjadi
cidera ataupun hal-hal yang tidak
diinginkan, namun sebaliknya jika
latihan berjalan dengan aman dan
lancar maka itu adalah sebuah
indikator keberhasilan latihan.
“Untuk itu kami selaku
penyelenggara latihan tidak
bosan-bosannya menekankan
kepada seluruh prajurit yang saat
ini sebagai peserta latihan, agar
bersikap disiplin dengan mematuhi
segala instruksi dari petugas yang
sudah ditunjuk oleh koordinator.
Patuhi segala mekanisme latihan,
agar kita semua aman dan
selamat,” ucap Kapten Inf Joko.
Sebelum latihan menembak
dimulai, para peserta kembali
diingatkan dengan pelajaran
teori dasar menembak yang
disampaikan oleh Koordinator
Materi Menembak Senapan

Kapten Inf Agus Wantoro. Hal ini
dilakukan untuk menyegarkan
kembali hal mendasar dari teknik
menembak yang benar.
“Dengan adanya pemahaman
yang baik tentang ilmu dasar
menembak, diantaranya
sinkronisasi dari pengaturan nafas,
teknik bidik yang benar, teknik
menekan picu dan pegangan
teguh. Dengan pemahaman dasar
ini, diharapkan para prajurit akan
mampu mengaplikasikanya dalam
latihan, sehingga sasaran ataupun
tujuan latihan dapat dicapai sesuai
yang diharapkan satuan,” jelasnya.
Latihan menembak senjata
ringan terdiri dari latihan
menembak senapan dan latihan
menembak pistol. Dalam latihan ini
prajurit dituntut mampu mencapai
nilai yang sudah ditentukan,
adapun target nilai standar untuk
senapan yaitu 90 dan nilai standar
menembak pistol 80.
Latihan ini juga mendapat
pengawasan dari Korem 071
Wijayakusuma. Perwira Seksi
Latihan (Pasilat) Mayor Inf Ahmad
yang diutus sebagai Perwira
Pengawas Latihan (Pa Waslat)
mengecek langsung mekanisme
latihan yang sedang berlangsung.
“Kami datang untuk memastikan
seluruh mekanisme latihan
berjalan sesuai dengan SOP
(Standar Operasional Prosedur)
yang sudah ditentukan, terlebih
dimasa pandemi Covid-19, baik
pendukung maupun peserta wajib
mematuhi protokol kesehatan.
Wajib mencuci tangan dengan
sabun, memakai masker dan selalu
menjaga jarak aman. Selain itu
semua harus dalam keadaan safety
baik personel maupun materil
sehingga latihan dapat berjalan
dengan aman,” tegas Mayor Inf
Ahmad.//**

Jaga Kebugaran Badan, Dandim Dan Bupati Cilacap Olah Raga Bersama
Cilacap – Demi menjaga
kebugaran badan sekaligus
menjaga sinergitas antara TNI
dengan Aparat Pemerintah
Daerah, Komandan Kodim
(Dandim) 0703/Cilacap Letkol
Inf. Wahyo Yuniartoto, S.E.,
M.Tr (Han) beserta Perwira
Stafnya melaksanakan kegiatan
olahraga bersama Bupati
Cilacap di Lapangan Bandara
Tunggulwulung Cilacap,
Minggu (14 Juni 2020).
Kegiatan olahraga dimulai
pagi sekitar pukul 05.30 WIB

oleh Dandim disusul 15 menit
kemudian oleh rombongan
bupati. Diawali peregangan
dan pemanasan, kedua unsur
Forkopimda Kabupaten Cilacap
tersebut lari pagi memutari
lapangan atau runway pesawat
di Bandara Tunggul Wulung
Cilacap.
Kurang lebih dua jam mereka
berolah raga, kemudian
dilanjutkan dengan coffe
morning di ruang tunggu VVIP
Bandara. Tepat pukul 08.30
WIB, Bupati Cilacap beserta

rombongn meninggalkan
bandara menuju kediaman
bupati di Cilacap.
Keharmonisan diantara
mereka tidak diragukan lagi,
tidak hanya dalam tugas
kewilayahan namun banyak
momen olahraga maupun
kegiatan bersama lainnya yang
sering mereka lakukan.
Sinergitas yang terjalin
dengan baik antara Kodim
Cilacap dengan Pemda, sangat
mendukung tugas TNI dalam
menjaga stabilitas keamanan.

Dan jika stabilitas keamanan
terjaga niscaya pembangunan
di wilayah dapat dilaksanakan
dengan baik.
Turut hadir dalam kegiatan
olahraga tersebut yakni,
unsur TNI, Dandim ditemani
Kepala Staf Kodim Mayor
Inf. Ahmad Rofik Alfian dan
Pasilog Kapten Inf. Sueb,
Danramil 02/Jeruklegi Kapten
Inf Suwanto sedangkan Bupati
Tatto Suwarto Pamuji ditemani
Sekda Cilacap Drs. Farid
Maruf, ST MM, Kakesbangpol

Kabupaten Cilacap Drs.
Satmoko Danardono, M.Si,
Camat Jeruklegi Rosikin,
S.Sos MM dan Para Kades Se
Kecamatan Jeruklegi. Turut
pula Kepala Bandara Tunggul
Wulung Cilacap Capt. Renato
Joelfian Joesaki, SE menemani
berolah raga. //**
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Koalisi Pelangi Bimbang
Tentukan Kandidat, Tiwi-Dono
Siap Bertarung Di Pilkada 2020

Sukseskan Pilkada, Polres
Purbalingga Gelar Sarasehan
Bersama Wartawan
Purbalingga - Dalam
beberapa bulan kedepan
Kabupaten Purbalingga
akan melaksanakan pesta
demokrasi, terkait dengan hal
tersebut Polres Purbalingga
menggandeng para awak
media (Wartawan,red) untuk
mensukseskan pelaksanaan
Pilkada 2020.
Wakapolres Purbalingga
Kompol Sopanah mengatakan,
sinergitas antara Polri dan
Wartawan agar tercipta Pilkada
dengan suasana keamanan
yang kondusif dan nyaman
ditengah kenormalan baru.
“Sinergitas antara Polri
dengan wartawan agar
tercipta Pilkada dengan
suasana keamanan yang
kondusif dan nyaman
ditengah kenormalan baru,”
katanya dalam Sarasehan
Pilkada Purbalingga, di Obyek
Wisata Grand Sabin, Desa
Cipaku, Kecamatan Mrebet,
Purbalingga, Jawa Tengah,
Kamis (25 Juni 2020).
Sopanah berharap, PWI
Purbalingga dan para awak
media bisa menangkal
berita-berita hoaks yang

sering beredar di masyarakat
terutama medsos.
Penyebaran hoaks perlu
diwaspadai kelak saat
berlangsungnya tahapan
pilkada
“Melalui pemberitaan
yang berimbang dan akurat,
akan membuat suasana yang
nyaman bagi masyarakat,”
ungkapnya.
Pilkada pada 9 Desember
nanti sudah diputuskan oleh
pemerintah. Oleh karena itu
kami jajaran kepolisian sebagai
petugas pengamanan siap
mengamankan jalan hajat
tersebut walaupun ditengah
pandemi Corona.
“Kami mohon sinergitas ini
tetap terjaga dengan para awak
media agar dapat berjalan
lancar dan kondusif,” ujarnya
Sementara, Ketua PWI
Purbalingga Joko Santoso
menyampaikan Pilkada
9 Desember mendatang
merupakan tugas bersama
antara wartawan dan
stakeholder lainnya.
“Kami siap untuk menangkal
berita hoaks dengan bertujuan
memperkeruh suasana menjadi

tidak kondusif. Tentunya
kita bersama-sama bersinergi
dengan jajaran kepolisian,”
tandasnya.
Hadir dalam acara tersebut
para pejabat utama Polres
Purbalingga di antaranya
Kabag Ops Kompol Pujiono,
Kabagren Kompol Herni
Suharyati, Kasat Intelkam
Kompol Siswoto, Kasat
Reskrim AKP Meiyan
Priyantoro, Kasat Resnarkoba
Iptu Mufti Is Efendi, Kasat
Sabhara Iptu Wartono, Kasat
Lantas AKP Indri Endrowati
dan Kasubbag Humas Iptu
Widyastuti.
Kegiatan tersebut diikuti
pengurus PWI serta anggota
juga wartawan yang wilayah
peliputannya di Kabupaten
Purbalingga. Dalam
kesempatan tersebut wartawan
juga bersepakat untuk
melawan berita hoaks dan
kampanye hitam yang kelak
memperkeruh berjalannya
pelaksanaan Pilkada 2020.
Diakhir acara Sarasehan
tersebut dilanjutkan dengan
deklarasi bersama Anti Hoax.//
MN

Purbalingga - Pilkada
Purbalingga 2020 telah
dipastikan akan dilaksanakan
9 Desember nanti. Walaupun
peta politik masih belum ada
kepastian dan jelas sampai
hari ini. Selain itu, dinamika
politik terlihat hambar dengan
adanya wabah COVID-19 yang
seakan melupakan perhelatan
lima tahunan tersebut.
Pasangan Dyah Hayuning
Pratiwi-Sudono (Tiwi-Dono)
yang nyata bakal calon bupati
dan wakil bupati pun belum
ada kandidat dari kubu lawan
yang pasti.
Sekretaris DPC PDIP
Karseno mengungkapkan,
pasangan Tiwi-Dono
yang telah mendapatkan
rekomendasi keduanya yang
diusung dari partai yang
berlambang banteng moncong
putih tersebut dan juga telah
direstui dari DPC PDI-P dan
Partai Golkar.
“Pasangan Tiwi-Dono
yang telah mendapatkan
rekomendasi keduanya yang
diusung dari partai yang
berlambang banteng moncong
putih tersebut dan juga telah
direstui dari DPC PDI-P dan
Partai Golkar,” katanya, Rabu
(3 Juni 2020).
Lebih lanjut Karseno
mengatakan,turunnya
rekomendasi tersebut pihaknya
mulai memantapkan langkah
konsolidasi di internal parpol
pengusung. Hal tersebut
dilakukan dengan melakukan
berbagai persiapan sosialisasi
rekomendasi serta menggalang
soliditas untuk pemenangan.
Selain itu Karseno pun
menjelaskan, pada 23
September mendatang
saat pendaftaran di Komisi
Pemilihan Umum (KPU) nanti
Parpol pendukung lainnya
akan merapat, sedangkan
partai apa saja yang telah

bermanuver, beliau masih
merahasiakannya.
“Tiwi merupakan bupati
incumbent yang kinerja
telah terbukti, kami optimis
dukungan pasti bertambah,”
ketusnya.
Sementara itu kubu Koalisi
Pelangi yang dimotori PKB
dan sejumlah parpol sebagai
rivalnya untuk menantang
Tiwi-Dono sampai berita ini
diturunkan belum terlihat
pasangan bacabup dan
bawacabup yang akan diusung.
Ketua DPC PKB Purbalingga
Miswanto mengatakan,
pihaknya masih menunggu
rekomendasi dari DPP, dan
optimis di bulan Juni ini
rekomendasi akan turun.
“Kami masih menunggu
rekomendasi dari DPP. Kami
optimistis bulan Juni ini
rekomendasi turun,” kata
Ketua DPC PKB Purbalingga
Miswanto.
Lebih lanjut dikatakan,
bahwa di Koalisi Pelangi
terdapat sejumlah bacabup
yang telah mendaftar,
diantaranya terdapat nama M.
Zulhan Fasuzi (Oji), Sugeng,
Suparno, Agus Sarkoro,
Imam Maliki, Anshori dan
Slamet Wahidin. Sedang
Bacawabup yang mendaftar
masing-masing Panca Priyana,
Adi Yuwono, Suwito, Aji
Wirawan dan Karsono. Satu
nama lainnya yaitu Ken
Ragil Turyono mundur dari
pencalonan Bacawabup.
Perlu diketahui Koalisi
Pelangi merupakan koalisi
yang dikomandani Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB)
bersama parpol lainnya
seperti Partai Gerindra , Partai
Amanat Nasional (PAN),
Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Partai Nasdem,
Partai Demokrat dan Partai
Berkarya.//MN

Era New Normal, Pansus IV Kebut Raperda Ketertiban Umum,
Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat
Purbalingga - Panitia khusus (Pansus)
IV DPRD Kabupaten Purbalingga
membahas dua Peraturan Daerah
(Perda) pengganti nomor 9 Tahun 2016
tentang ketertiban umum, ketentraman
dan perlindungan masyarakat dan
Perda nomor 12 Tahun 2016, tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purbalingga yang
dilaksanakan di ruang Paripurna DPRD
Kabupaten Purbalingga, Selasa (9 Juni
2020).
Rapat dibuka dan dipimpin langsung
oleh Ketua Pansus IV, Sumarsih dan
dihadiri pula oleh tim perumus Raperda
antara lain, Asisten Pemerintahan dan
Kesra, Kepala Bakeuda, Kepala Satpol
PP, Kepala DLH, Kepala Kesbangpol
dan Bagian Hukum Setda Kabupaten
Purbalingga.
Ketua Pansus IV, Sumarsih,
mengatakan, pembahasan dua
Rancangan Peraturan Daerah
(Raperda), tentang Ketertiban Umum,

Ketenteraman dan Perlindungan
Masyarakat, serta Raperda Perubahan
Atas Peraturan Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purbalingga.
“Kami Pansus IV membahas dua
Perda pengganti nomor 9 Tahun
2016, tentang ketertiban umum,

ketentraman dan
perlindungan
masyarakat dan
Perda perubahan
nomor 12 tahun
2016, tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Purbalingga
yang merupakan
tindaklanjut
dari Peraturan
Mendagri
Nomor 11 tahun
2019. Pelaksanaan rapat ini tak luput
dari standar protokol kesehatan ketat,”
katanya.
Di jelaskan, Perda nomor 9 tahun
2016 yang lama sebelumnya telah
dicabut, pasalnya perda tersebut sudah
tidak sesuai dengan permasalahan

dan dinamika perundang-undangan
masyarakat sekarang ini. Lain hal
dengan Perda nomor 12 tahun 2016,
pada Perda perubahan tersebut
merupakan tindaklanjut dari Peraturan
Mendagri Nomor 11 tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik.
Lebih lanjut dia menjelaskan,
penyusunan raperda baru ini
merupakan pengganti perda lama
yang sudah tidak sesuai dengan
situasi sekarang di era serba digital,
sedangkan perubahan perda no 12 itu
menindaklanjuti peraturan Menteri
Dalam Negeri no. 11 tahun 2019, tentang
perangkat daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang
kesatuan bangsa dan politik, dimana
sebelumnya bernama Kesbangpol,
di Raperda yang baru menjadi
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(Bakesbangpol) dengan tipe A.//MN
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Mbah Dartun, Peternak Entog

Proses Tidak Akan Menghianati Hasil

M

ata pencaharian
sehari hari
masyarakat
Kabupaten
Banyumas sangat
beranekaragam, salah satu
diantaranya Dartun (75)
warga Jalan Jendral Sutoyo VI
Rt.08/01 Sawangan, Kelurahan
Kedung Wuluh, Purwokerto
Barat, Jawa Tengah yaitu
dengan menernak hewan
unggas seperti basur.
Saat ditemui
Tabloidpamor.com,
(Kamis, 11 Juni 2020)
Dartun menceritakan awal
mula menernak basur
dari bibitan, posisi sudah
mau bertelur, hingga telur
menetas.
“Satu bibitan kurang lebih
menghasilkan 10 sampai
15 telur, tapi belum tentu
menetas semua,dikarenakan
ada telur yang didalamnya
tidak merespon, proses
lamanya telur menetas 40
hari,” ujar Dartun.
Setelah menetas,
ada cara cara untuk
membesarkannya, yang
pertama membesarkan

secara mandiri, yaitu dengan
cara setelah menetas dikasih
kehangatan dengan sinar
lampu atau mesin penghangat
khusus hewan.Tetapi ada baik
dan tidaknya. Lebih banyak
tidak baiknya karena si hewan
rentan akan penyakit dan
tidak bertahan lama.
Yang kedua dilakukan
secara alamiah yaitu dengan
cara mengikuti induknya,
seperti makan minum

mengikuti induknya. Itu
menimbulkan efek positif bagi
si hewan karena tidak rentan
terkena penyakit.
“Gampang gampang susah
menernak hewan, butuh
kesabaran, korban waktu,
mencari pakan si hewan dan
lain lain,” kata Dartun.
Selama 20 tahun
melanjutkan usaha orang
tuanya dengan menjalani
sebagai peternak basur,

Dartun mengatakan
penghasilan dari
ternak hewan ternyata
lumayan besar,
tergantung kita bisa
memeliharanya
dengan baik atau
tidak. Dari hasil
berjualan basur, tiap 1
hewan basurnya dapat
menghasilkan Rp 200
ribu sampai Rp 250
ribu.
“Sudah keturunan
yang keempat saya
menernak basur
melanjutkan usaha
orang tuanya. Dan hasilnya
cukup, bahkan lebih
buat makan sehari hari,”
terangnya.
Dartun menambahkan
keluh kesah menernak hewan
yaitu makannya banyak,
penghasilan cukup untuk
biaya kehidupan sehari hari,
buat hiburan sehari hari,
dapat menenangkan pikiran.
“Untuk menjual basur
tersebut, terkadang di jual
sama orang-orang yang
sedang membutuhkan.
Terkadang kalau tidak ada

pembeli, saya telepon juragan
hewan untuk mengambil,”
terangnya.
Dengan menjalani sebagai
peternak basur, Darsun
mengatakan banyak cara
untuk kita mencari rezeki.
selama kita mau bekerja
keras, bersabar dan ikhlas
manjalankan, disitu pula kita
akan memetik hasil.
“Karena proses tidak akan
pernah menghianati hasil,”
pungkasnya.//Iwon

Hidup Dari Mengolah Ban Bekas,
Untuk Dijadikan Barang Yang Pantas

G

emuruh suara bising
dengan berlalu
lalangnya kendaraan
yang melintas, membuat
ramai kehidupan siang kala itu,
sengat terik yang menyengat tak
sempat dirasa, hingga kuda besi
ini menepi disebuah tempat teduh
sekadar untuk menghilangkan
lesu.
Tak jauh dari tempat itu, terlihat
seorang pria tengah mengambil
beberapa gulungan karet hitam
yang merupakan sisa bahan baku
dari ban bekas untuk diolah. Ban
bekas yang sebagian masyarakat
memandang sebagai barang sisa
dan tak berguna ini, olehnya
dapat disulap menjadi barang
yang bernilai harganya.
Ialah Parman (49), pria warga
Cilongok, Banyumas merupakan
pengrajin ban bodol (bandol-red)
atau ban bekas yang kemudian
diolah untuk dijadikan tempat
kerajinan tangan di Desa Banaran,
Kecamatan Purwokerto Barat,
Kabupaten Banyumas.
Pekerjaan yang digelutinya
sudah lama ia lakukan, meski
usianya sudah hampir menginjak
setengah abad, sebagai karyawan
ditempatnya ia bekerja tak pernah
menyurutkan dirinya untuk tetap
berkarya.
Saat ditemui tabloidpamor.
com, Parman menceritakan kisah
perjalanan hidupnya. Dirinya
mengaku sejak lulus sekolah

dasar 35 tahun yang lalu sudah
bekerja sebagai karyawan dalam
mendaur ulang bandol untuk
dijadikan barang kerajinan seperti
sandal, kursi, tempat sampah dan
beragam kerajin lainnya.
Meskipun penghasilannya
hanya Rp 50 ribu hingga Rp 70
ribu perhari, bapak 3 anak ini
senantiasa mensyukuri rejeki
yang diperolehnya dan tidak
pernah pantang menyerah dalam
menghidupi keluarga.
“Gaweane dinikmati bae,aja
digawe susah, pokoke happy
ending, sing penting tulus karo
ikhlas,” ujarnya sembari beliau
sibuk mengerjakan kerajiana dari
bandol.
Bagi sebagian orang bandol
memang tidak dilirik, namun
dari tangan terampil Parman,
bandol tersebut menjadi barang
yang berguna dan menghasilkan
rupiah.
Tidak hanya Parman yang
hidupnya bergantung dengan
bandol. Salipah (50) sebagai
pemilik usaha aneka kerajinan
bandol itupun ikut merasakan
rejeki hasil kerajinan yang dirintis
oleh keluarganya sejak tahun 1986
yang silam.
Sementara menurut Salipah,
bahan baku berupa ban bekas
untuk kerajinan bandol, ia peroleh
dari Jakarta. Sedangkan untuk
pemasaran barang kerajinannya
selain di pasarkan di kiosnya,

ia juga memasarkan melalui
media online. Peminatnya pun
tidak hanya lokalan di Banyumas
saja bahkan merambah hingga
ke luar provinsi seperti Pulau
Kalimantan, Sulawesi, Sumatera
dan daerah lainnya.
Kendati demikian, untuk
pengambilan bahan baku bandol,
dirinya mengaku tergantung
dengan adanya modal, apalagi
ditengah adanya wabah saat
ini juga menjadi kendala dalam
usahanya.
“Disyukuri saja, dibalik wabah
ini, pasti ada kemudahan dan
juga jalan rezeki, karena Yang
Maha Kuasa menguji tidak akan
melewati kemampuan umatnya,”
tuturnya.//Iwon.

Ekonomi Rakyat

Edisi 73 | Juli | 2020

15

Usia Bukan
Penghalang, Selagi
Raga Masih Sanggup
Menopang

S

Ditepi Sungai Kranji, Tempatku
Mencari Keberkahan Rejeki

P

agi yang
tenang ditepi
Sungai Kranji,
sudah terlihat
beberapa aktivitas
kehidupan manusia yang
menghilangkan sepi,
gemricik arus sungai yang
tiada henti, bagai alunan
lagu bagi mereka dalam
menjalani hari-hari.
Berbagai kegiatan warga
sudah terlihat warawiri di tepi sungai ini,
seperti menyapu untuk
membersihkan lingkungan,
memasak dan lain
sebagainya. Sama halnya
dengan pak Aris, ia yang
sudah sedari pagi mulai
bergegas menjalankan
aktivitasnya mencari
bahan-bahan keperluan
dagangannya.
Sudah bertahun-tahun
beliau menjalani kegiatan
rutinitasnya, pria asal
Purbalingga yang sudah
lama tinggal di Purwokerto
ini, mendiami sebuah
kos-kosan yang terletak
di tepi sungai di Jalan
Jenderal Sutoyo, RT 8
RW 1, Kedungwuluwuh,
Banyumas. Ia tinggal
bersama keluarga
kecilnya berjuang mencari
keberkahan rejeki dengan
menjajakan siomay.
Saat ditemui
tabloidpamor.com
dikediamannya, beliau
sedang meracik adonan
siomaynya. Sudah dari
pukul 06:00 WIB, Pak Aris
membeli semua bahanbahan yang dibutuhkan,
seperti ikan laut, aci,
bumbu dapur dan lainlain sebagai bahan utama
dalam pembuatan siomay
tersebut. Setelah bahan
yang dibutuhkan dirasa

sudah cukup, dengan
cekatan tangan lihainya
mulai meracik bahan-bahan
tersebut, mengolah adonan
didalam sebuah baskom
hitam dengan sebaik
mungkin agar terbentuk
siomay yang sering
dilihat orang-orang pada
umumnya.
Adonan yang sudah
dibentuk siomay kemudian
dimasukkan kedalam panci
untuk direbus hingga
matang, kemudian diangkat
dan ditaruh disebuah
lingkaran anyaman bambu.
Tak hanya membuat adonan
siomay saja, sebagai teman
hidangannya pak Aris
menyiapkan tahu kulit,
tahu putih, gulungan
kobis dan lain-lainya
sebagai pelengkap siomay
dagangannya.
Butuh kesabaran dan
keuletan dalam membuat
jajanan yang menjadi
kegemaran diberbagai
kalangan masyarakat itu,
sekitar 3 hingga 4 jam waktu
yang dibutuhkan agar
jajanan itu dapat disiapkan
semuanya.
Satu siomay Pak Aris
yang dihargai Rp 1000
itu mulai dijajakan pada
pukul 13:00 WIB siang, ia
berangkat dari rumahnya
berkeliling disetiap sudut
gang di wilayah Kota
Purwokerto, terkadang juga
dirinya mangkal ditempattempat yang biasa menjadi
langganan pembelinya
sembari mereda lelah
sejenak.
Meski terkadang dalam
berkeliling dagangannya
tak selaris yang diharapkan,
apalagi dicuaca yang
sedang hujan seperti
ini, tidak menyurutkan

semangatnya untuk
terus berjualan sembari
menikmati perjalanan
mendorong gerobak siomay
dagangannya.
“udan bae
mas,kadang payu sepira
ora,senenge angger lagi
terang,Alhamdulillah
larisan kena nggo mangan
sedina” keluh bapak yang
sudah menginjak usia 46
tahun ini.
Sebuah usaha walaupun
sedikit harus tetap
disyukuri, karena jalan
rezeki sudah ada yang
mengatur,tergantung kita
mau melakukannya atau
tidak, tetapi kita harus
melakukannya dengan
keikhlasan dan kesabaran,
meski terlihat mudah
dituturkan,tapi belum tentu
mudah untuk dilakukan.
“Urip kue ora
gampang,tergantung dewek
gelem obah apa ora,semakin
dewek berjuang semakin
olih hasil sing apik,tapi
sebalike nek ora gelem
berjuang,ya mengkone dadi
pengangguan” pesannya.
Sebagaimanapun
seseorang dalam menjalani
hidup, bersyukurlah dengan
apa yang telah ada, ibarat
roda berputar tak selamanya
posisinya selalu diatas,
dan bisa saja akan berada
dibawah.
“Wong kue ora selamane
neng duwur terus,ana titi
mangsane neng ngisor,”
tutup beliau. //iwon

ungai Kranji memiliki
banyak manfaat bagi
masyarakat yang
tinggal disepanjang
bantaran sungai. Malahan
ada sebagian warga yang
menjadikan Sungai Kranji
sebagai mata pencaharian demi
keberlangsungan hidupnya.
Seperti mbah Datim misalnya,
warga yang tinggal di Desa
Sawangan, Kedungwuluh,
Purwokerto Barat ini
memanfaatkan aliran Sungai
Kranji untuk mencari pasir.
Ia mulai melakukan aktivitasnya
dalam mencari pasir pada pukul
08:00 WIB hingga pukul 12:00
WIB siang, dengan membawa alat
seadanya yaitu cakul dan ember,
mbah Datim melangkahkan
kakinya menuju sungai.
Sesampainya di sungai Kranji,
bergegas ia langsung menyelam
kedalam sungai untuk mengambil
pasir dan mengeruk pasir itu
dengan ember, sungguh suatu
kegiatan yang tidak biasa dilihat
kebanyakan orang, mengingat
usianya yang sudah menginjak
usia 95 tahun.
Pasir yang telah diperoleh
dari hasil
menyelamnya,
kemudian
ditaruh
dipinggir yang
tak jauh dari
aliran sungai,
dengan
pacul yang
digenggamnya
ia mulai
mengayunkan
secara
perlahan untuk
mengumpulkan
pasir-pasir
tersebut untuk
dijadikan satu.
Setelah
dirasa cukup
dengan pasir
yang diperoleh,
sejenak kemudian ia
merebahkan tubuh rentanya
sembari ngobrol sekadar untuk
melepas lelah.
Sebatang rokok ia hisap sambil
menceritakan tentang pengalaman
hidupnya kepada tabloidpamor.
com dalam mencari pasir di
sungai ini.

Zaman dulu, ketika Indonesia
masih menjadi tanah jajahan,
banyak masyarakat yang
menderita dalam mencari
penghidupan, sama halnya seperti
yang dirasakan mbah Datim
dimasa itu.
“Rekasane zaman Jepang, terang
3 tahun, bingung arep nandur
karo apa,” tutur Jo Datim sapaan
akrabnya.
Sudah 85 tahun lamanya beliau
mencari pasir di Sungai Kranji,
tepatnya pada tahun 1935 pada
masa itu dari penghasilan pertama
mencari pasir hanya dihargai 2
perak saja.
Hingga saat ini diusianya yang
sudah renta,ia masih menekuni
pekerjaan tersebut jadi seorang
penambang pasir, jika sungai
tidak banjir beliau selalu rutin
mencari pasir d Sungai Kranji dan
menjualnya dengan harga Rp 50
ribu per satu gerobak.
Karena baginya usia bukanlah
sebuah penghalang, selagi raga
ini masih sanggup menopang,
ia akan tetap terus berjuang,
mencari pundi-pundi uang,
demi kelangsungan hidup dan
keluarganya.//Iwon
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Kembangankan Potensi Wisata, TNI-Polri
Dan Pemerintah Kecamatan Cipaku Telusuri
Keberadaan Curug Dawuan
Ciamis - Wisata destinasi air
terjun atau biasa orang Jawa
Barat sebut Curug menjadi
tujuan banyak orang baik
masyarakat lokal maupun
luar kota. Keberadaan Curug
identik dengan daerah
pegunungan dan hutan serta
menyuguhkan pemandangan
indah dan membuat kesejukan
hati orang yang mengunjungi.
Kehadiran Curug tidak hanya
dinikmati oleh masyarakat
luar kota akan tetapi juga
memberikan manfaat kepada
masyarakat sekitar. Dimana
roda perekomian akan bergerak
ketika keindahan Curug
tersebut dapat berfungsi secara
maksimal dengan pengelolaan
yang baik, mulai dari akses
jalan hingga pelestarian
lingkungan sekitar Curug.
Mengetahui begitu besar
manfaat ekonomi yang
akan dirasakan masyarakat
sekitar Curug, Pemerintah
Kecamatan Cipaku dan warga
masyarakat Dusun Geraba
bergerak mulai bergerak
untuk mengembangkan Curug

Dawuan. Curug ini baru saja
diketahui masyarakat sekitar
dan pemerintah kecamatan,
sebab akses untuk menuju
lokasi masih sangat susah
untuk di jangkau karena berada
di tengah hutan kaki Gunung
Sawal.
Namun itu tidak
menyurutkan masyarakat
sekitar untuk mengembangkan
potensi destinasi wisata yang
akan menghidupkan roda
perekonomian. Untuk itu,
dengan dibantu personel
TNI Koramil 1308/Buniseri
Kodim0613/Ciamis dan Polres
Banjar, warga dan pemerintah
setempat melakukan
penelusuran ke lokasi curug
yang tersebunyi dibawah kaki
Gunung Sawal, Dusun Gereba,
Desa Gereba, Kecamatan
Cipaku, Kabupaten Ciamis,
Jawa Barat.
Penelusuran ini dipimpin
langsung oleh Camat Cipaku,
Yayan M. Supyan, AP., M.M.,
Danramil 1308/Buniseri, Kapten
Inf Suharto, Kapolsek Cipaku,
Iptu Sumaryadi, Batituud Ramil

1308/Buniseri, Pelda Dudung
A.H, dan tiga personel Babinsa
serta beberapa perangkat Desa
Gareba. Tentunya puluhan
masyarakat sekitar lokasi
Curug Dawuan.
Camat Cipaku, Yayan
M. Supyan mengatakan,
penelusuran kali ini adalah
untuk mengecek secara
langsung keberadaan Curug
Dawuan. Selai n itu juga
memastikan akses jalan yang
baik untuk menuju lokasi
Curug Dawuan.
“Saya bersama Danramil
1308/Buniseri dan Kapolsek
Cipaku beserta warga
masyarakat sekitar menelusuri
lokasi Curug Dawuan
yang akan menjadi potensi
destinnasi wisata unggulan di
Kecamatan Cipaku Kabupaten
Ciamis,” ujar Camat Cipaku
Yayan, Senin (22 Juni 2020).
“Air di Curug ini segar
sekali. Alamnya juga indah,
masih asri karena berada di
bawah kaki Gunung Sawal.
Saya rasa ini sangat cocok
sekali untuk ditindaklanjuti

pengembangannya,” tambah
Yayan seusai merasakan
kesegaran air dan keindahan
alam Curug Dawuan.
Danramil 1308/Buniseri,
Kapten Inf Suharto
menambahkan, pihaknya
akan turur serta membantu
pemerintah yang menjadi
binaannya mengembangkan
potensi yang dimilikinya.
Ini sebagai salah satu wujud
kemanunggalan TNI dan
Rakyat, dimana saling
mendukung dan mensuport
untuk kemajuan wilayah
teritorial yang di binanya.
“Untuk Minggu depan
rencanya kami dengan Karang

Taruna akan melanjutkan
penelusuran dan mencari jalan
menuju puncak Air terjun yang
di atasnya lagi masih ada 2
tahap air terjun lagi. Infonya
paling atas, air terjun tingginya
kurang lebih 9-10 meter,”
tuturnya.
Selain Curug Dawuan,
disekitar lokasi juga terdapat
tempat yang menarik seperti
sebelah kiri ada Tapak Putri
dan Batu Kuda. Batu Kuda
ini adalah sebuah batu yang
berbentuk seperti kuda.//yuli.

Obyek Wisata Kubangkangkung Dibuka, Babinsa Bersama
Tim Gugus Tugas Lakukan Monitoring

Cilacap -Memasuki era new normal,
berbagai tempat wisata di Kabupaten
Cilacap mulai dibuka. Salah satunya
Obyek Wisata Waduk Kubangkangkung
di Kecamatan Kawunganten.
Dengan dibukanya kembali
obyek wisata tersebut, Babinsa
Kubangkangkung, Koramil 09
Kawunganten, Kodim 0703 Cilacap,
Serma Sugiyanto bersama Tim
Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan
Kawunganten melaksanakan kegiatan
monitoring obyek wisata Waduk

Kubangkangkung yang terletak
di area Perkebunan PTPN IX Desa
Kubangkangkung, Kecamatan
Kawunganten, Minggu (21 Juni 2020).
Menurut Babinsa Kubangkangkung
Serma Sugiyanto, tujuan dari kegiatan
tersebut adalah untuk mengecek
kesiapan Waduk Kubangkangkung
dalam menerapkan protokol kesehatan
yang sudah ditetapkan, hal itu tentunya
sejalan dengan kebijakan Pemerintah
Daerah Kabupaten Cilacap yang
tertuang dalam Surat Edaran Bupati

Cilacap dalam
masa new normal
dimana sektor
wisata menjadi
bagian dari sektor
yang diperbolehkan
untuk di buka.
“Dengan
dibukanya obyek
wisata Waduk
Kubangkangkung,
pengelola
mempunyai
tanggungjawab
untuk menyiapkan
beberapa
persyaratan
diantaranya
penyiapan alat
pengukur suhu tubuh, menyediakan
tempat cuci tangan, mewajibkan
pengunjung untuk menggunakan
masker dan membuat pembatas tempat
duduk bagi pengunjung. Dari pantauan
di lapangan, spanduk himbauan
bagi pengunjung maupun beberapa
persyaratan lainnya sudah terpenuhi,”
ucapnya.
Walaupun demikian lanjutnya, Tim
Gugus Tugas Covid-19 Kecamatan
Kawunganten tetap menghimbau

kepada pengurus obyek wisata agar
tetap melakukan pengawasan secara
ketat terhadap semua pengunjung,
sehingga bila ditemukan pengunjung
yang memiliki gejala yang mirip
Covid-19 dapat segera di laporkan
kepada kami. Disamping itu, pengelola
obyek wisata diharapkan agar tidak
bosan-bosannya untuk memberikan
himbau dan mengingatkan pengunjung.
“Dengan dilaksanakannya monitoring
ini, kita berharap protokol kesehatan
yang merupakan syarat mutlak dalam
pelaksanaan new normal dapat
dilaksanakan dengan baik sehingga
Waduk Kubangkangkung tidak
menjadi tempat penyebaran Covid-19,”
harapnya.
Tampak hadir dalam kegiatan
tersebut Ketua Gugus Tugas Covid-19
Kecamatan Kawunganten yang
diwakili Kasitartibum Maryoto,
Kapolsek Kawunganten diwakili Kanit
Binmas Aiptu Mustangin beserta
anggota, Bintara keamanan PTPN IX
Kubangkangkung Aiptu Ach. Sutrisno,
dan Petugas obyek Wisata Waduk
Kubangkangkung Priyo.//**

