Harian Pelita

SELASA | 7 JULI 2015/20 RAMADHAN 1436 H

5

DERAP TNI

Buka Puasa Bersama, PPM Setia Budi Kumpulkan LVRI
Jakarta, Pelita
Pemuda Panca Marga (PPM) Setia Budi mengadakan buka bersama dengan berbagai unsur organisasi masyarakat dan pemerintahan. Dalam
acara itu, PPM juga mengumpulkan para Legiun
Veteran Republik Indonesia (LVRI) yang ada di
Kecamatan Setia Budi.
Menurut Ketua PPM Setia
Budi Anita Purba, acara itu
merupakan salah satu bentuk
syukur karena dirinya bersama
teman-teman yang lain telah
dilantik sebagai kepengurusan
baru PPM Setia Budi. Sehingga menuru Anita, dirinya ingin
sekaligus merayakannya bersama para veteran tersebut.
“Saya ingin seperti yang ayahanda inginkan, mengumpulkan
teman-temannya yang masih
bisa diajak berkumpul. Salah
satunya kita bikin acara ini untuk mengumpulkan ayahandaayahanda veteran,” kata Anita Purba di Setia Budi Jakarta,
Minggu (5/7).
Anita mengatakan, dikumpulnya para veteran dalam acara yang bertema “Menjaga keharmonisan bersama dengan
elemen masyarakat dan berba-

gi kasih dengan Ayahanda LVRI”
itu adalah agar masyarakat tahu
dan mengenal adanya para ve
teran. Sehingga menurutnya,
masyarakat bisa mencontoh semangat juang para veteran tersebut. “Saya ingin mengumpulkan
agar masyarakat itu tahu kalau
veteran itu masih ada. Mereka yang telah berjuang untuk
menegakkan negara ini. Jadi
kami sebagai anak cucu harus
juga berbuat,” lanjut perempuan
yang sudah empat tahun bergabung dengan PPM tersebut.
Kedepan menurut Anita, di
rinya akan terus berusaha untuk mengumpulkan lagi para ve
teran yang ada di Setia Budi. Hal
itu dilakukan agar para veteran
tersebut dapat menemukan kembali teman-temannya yang sudah
lama tidak bertemu. ”Mereka ingin mempunyai tempat untuk ber-

kumpul di Setia Budi,” katanya.
Salah satu veteran yang hadir
dalam acara itu, Marto Pranoto mengatakan, dirinya merasa senang dengan adanya acara
yang digagas oleh PPM Setia Budi
tersebut. Ia berharap, acara ini
menjadi langkah untuk bersatunya kembali para veteran.
“Sebagai LVRI kami in gin
semuanya masih memiliki jiwa
pejuang untuk mempertahankan NKRI. Dan kami bangga

ternyata masih ada elemen masyarakat yang masih memiliki
jiwa seperti itu,” katanya.
Semantara itu, Danramil Setia Budi Kapten Arh Setia Budi
yang hadir mewakili Dandim
0504/Jakarta Selatan Letkol
Inf Firdaus menungkapkan rasa
bangganya terhadap PPM Setia
Budi. Hal itu karena PPM Setia
Budi masih terus eksis dan selalu berinisiasi untuk melakukan
berbagai kegiatan yang positif

dan bermanfaat.
“Bapak Dandim mengucapkan selamat kepada pengurus
baru PPM Setia Budi yang sudah terbentuk beserta perangkatnya. Dan harapan beliau
semoga dengan terbentuknya
ranting yang baru ini bisa bekerja semaksimal mungkin dan
keberadaannya bisa dirasakan
oleh masyarakat. Bisa bermanfaat dan bisa dilihat hasilnya,”
kata Kapten Setia Budi. (cr-02)

melakukan panen padi di sawah
yang digarapnya.
Katin Sutisna (51) saat ditemui
di sawah yang menjadi garapannya mengungkapkan, berkat binaan anggota Koramil 01. Padi
yang ditanam kali ini hasilnya
bisa lebih baik. “Bila sebelumnya hasil panen satu hektarnya
hanya mampu menghasilkan
6,5 ton gabah, sekarang dengan
pendamping bapak TNI Koramil
01 diperkirakan hasilnya pasti
meningkat,” katanya..
Untuk jenis padi yang ditanam,
kalau sebelumnya jenis padi Ciherang, sekarang yang kita tanam jenis Cidenok. ‘Saya mengucapkan terima kasih kepada
anggota TNI di Koramil 01 Kodim
0507 Bekasi yang teleh memberi
pengarahan dan bimbingan sela-

ma melakukan penanaman hingga panen hari ini,” katanya.
Sementara itu Wadanramil
01 Kodim 0507 Bekasi, Kapt
Inf Gunawan mengungkapkan,
dalam menanam padi ini menggunakan sistim Legowo limo.
Artinya, setiap lima deret bibit padi yang ditanam, kita beri
jarak dengan bibit padi yang ditanam berikutnya dan hasilnya
lebih baik dibanding tanpa sistim penanaman seperti ini.
“Diperkirakan hasil panen
padi jenis Cidenok yang ditanam,
mampu menghasilkan padi sebanyak 9,5 ton setiap hektarnya,
sebelumnya setiap hektarnya
hanya mampu menghasilkan 6,5
ton gabah,” kata Gunawan.
Ditempat terpisah Camat Me
dan Satria, Taufik mengatakan,

pendampingan yang dilakukan anggota Koramil 01 Kodim
0507 Bekasi, kepada petani didaerah Kalibaru ini sangat-sangat membantu.
Hal senada diungkapkan pula
Lurah Kali Baru, Kecamatan
Medan Satria, Kota Bekasi, Zaenal Arifin. Katanya, diwilayah Kali
Baru masih banyak tanah fasos
dan fasum yang terbengkalai begitu saja. Bila aparat Koramil 01
Kodim 0507 Bekasi, bisa mengelola dan memanfaatkan lahan tersebut, akan membawa nilai tambah bagi warga Kali Baru.
Hadir dalam panen raya tersebut, selaian Wadanramil 01
Kodim 0507 Bekasi, Kapt Inf
Gunawan dan jajarannya, Camat
Medan Satria Taufik, Lurah Kali
Baru, Zaenal Arifin, Wakapolsek
Medan Satria, AKP Slamet Trisanto dan para anggota kelompok tani Katin Sutisna. (ans)

Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015
Jakarta, Pelita
Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI menyelenggarakan sosialisasi terkait pelaksanaan anggaran tahun 2015
dengan mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan
RI di Ruang Dwi Warna Purna, Gedung Pancagatra Lt. 2 Lemhannas RI, pada Senin, (6/7).
Kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh segenap personel Lemhannas ini membahas mengenai seluk beluk penganggaran di
bidang pemerintahan, kesuksesan mengelola dan menyerap
anggaran negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dalam mengimplementasikan bagan akun standar dan
biaya perjalanan dinas. “Adanya kesamaan pemahaman dan
persepsi ini memungkinkan unit kerja Lemhannas dapat melaksanakan anggarannya sesuai dengan aturan yang berlaku guna
percepatan tercapainya sasaran dan target yang telah ditetapkan,“ ujar Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI, Marsma TNI Yoyok Yekti Setyono dalam sambutannya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Dra. Rina
Robiati sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi ini menyatakan masalah dalam pelaksanaan anggaran biasanya terkait dengan penyerapan anggaran. Hal ini disebabkan karena
kendala institusional, kendala struktural, dan kendala kultural serta kebiasaan dalam pengelolaan anggaran.
Rina melanjutkan, strategi pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien harus dipersiapkan sejak tahun anggaran sebelumnya seperti persiapan untuk lelang pengadaan barang dan
jasa untuk menghindari rendahnya penyerapan pada triwu
lan pertama. Selain itu, pejabat pengelola keuangan juga ha
rus memahami prinsip-prinsip perjalanan dinas menurut PMK
113/ 2012 dan prinsip standar biaya masukan menurut PMK
57/2015 agar tidak menjadi temuan BPK. (zis)

Wadanramil 01 Kodim 0507 Bekasi Panen Padi

PANEN PADI - Wadanramil 01 Kodim 0507 Bekasi, Kapt Inf Gunawan
(kiri) Camat Medan Satria, Taufik (tiga kiri) dan Lurah Kali Baru Zainal
Arifin (empat kiri) serta petani setempat, panen padi di Rt 05 Rw 09,
Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. n pelita/ans

Bekasi, Pelita
Wajah ceria terpancar diraut
wajah Katin Sutisna, 51, peta
ni di Rt 05 Rw 09, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Me

dan Satria, Kota Bekasi, dilahan
sawah garapannya, Senin (6/7)
pagi bersama aparat Koramil 01,
Kodim 0507 Bekasi dan pejabat
pemerintahan daerah setempat

Derap Kodam III/Siliwangi

Pangdam III/Siliwangi Pastikan Kunker Jokowi Aman
Bandung, Pelita
Pangdam III/Siliwangi Mayjen
TNI Dedi Kusnadi Thamim
mendampingi Presiden Republik
Indonesia Jokowi meresmikan
proyek Pembangkit Listrik Tenaga
Panas Bumi (PLTP) Kamojang Unit 5
di Garut, Jawa Barat, Minggu (5/7).
Dimana sebelum kedatangan
Presiden, Pangdam didampingi
Danrem 062/TN Danrem 062/
Tarumanagara Kolonel Czi Diding
Sutisna Sukarma sebagai Dansatgaspam mengadakan pengecekan
keamanan situasi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLTP) Kamojang Unit 5 di Garut.
PLTP Kamojang Unit 5 meru-

pakan satu dari dua PLTP yang
dikembangkan PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT
Pertamina Geothermal Energy
(PGE) dengan kapasitas 35 megawatt (MW). PLTP lain yang dikembangkan, yakni PLTP Kamojang
Unit 4 dengan kapasitas 60 MW.
Menurut Jokowi, panas bumi
merupakan energi yang ramah
lingkungan, seperti air, angin, matahari, ombak, dan biomassa. Oleh
karena itu, dia berpesan kepada
Menteri Koordinator Kemaritiman,
Menteri BUMN, dan Pertamina untuk terus mengembangkan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan. (Pendam III/Siliwangi)

DAMPINGI PRESIDEN - Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim mendampingi Presiden meresmikan proyek Pembangkit
Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang.
n pendam III/slw

Pandeglang, Pelita
Sebanyak 250 personel calon
prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)
yang berada di Pusat Pendidikan dan Latihan Tempur (Pusdiklatpur) Kabupaten Lebak,
resmi menjadi warga Korps Infanteri usai pendidikan Bintara dan Tamtama TNI AD Tahap II tahun 2015, setelah
mengikuti latihan Yudha Wastu Pramuka dan tradisi pengu-

kuhan selama 24 hari yang dipusatkan di Tagal Papak, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang.”Kegiatan pelatihan Yudha Wastu Pramuka
dan tradisi pengukuhan para
siswa pendidikan pratama Bintara dan Tamtama TNI AD tahap II Kecabangan Infanteri tahun anggaran 2014 ini sudah
wajib dilaksanakan, dan resmi dikukuhkan menjadi warga
Korps Infanteri, setelah mengi-

kuti beberapa kegiatan selama
24 hari diantaranya Longmarch
(perjalanan selama 5 hari) dan
Larasuntai (Laut, rawa, sungai
dan pantai).”terang Mayor Budi
Irawan sebagai Waka Dodiklatpur, saat dikonfirmasi Harian
Pelita, Senin (06/07) usai acara penutupan latihan.
Sementara Wadanrindam III
Siliwangi, Letkol Inf. Nurwahyu
Widodo pada upacara penutupan pelatihan Yudha Was-

Wadanrindam III/Slw,Tutup Pelatihan Yudha Wastu Pramuka

tu Pramuka dan Tradisi pengukuhan sebagai korps Infanteri
siswa pendidikan Pratama Bintara dan Tamtama. Ia menyampaikan pesan amanat Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri
Mayor Jenderal (Mayjen) Hinsa
Siburian, bahwa dengan pelatihan dan pengukuhan adalah
diterimanya para siswa Bintara
dan Tamtama secara resmi sebagai warga Korps Infanteri TNI
AD. (isb/ck-240)

Warta Kodam Jaya/Jayakarta

Dandim 0501/JP BS Pimpin Buka Puasa Bersama Anak Yatim

Jakarta, Pelita
Komandan Kodim 0501/Jakarta Pusat (BS) Letkol Inf Mar-

tin SM Turnip, SH memimpin
buka puasa bersama di Kodim
0501/JP BS, Senin (6/7).

Kegiatan yang mengangkat
thema “Buka Puasa Bersama sebagai Sarana Mempererat Tali Silaturahmi dan Komunikasi dan
Membina Toleransi Beragama
Sehingga Tercipta Stabilitas Kemananan di Wilayah Jakarta Pusat serta KEmanunggalan TNI
dengan Rakyat“ tersebut diikuti
para Perwira Staf Kodim 0501/
JP BS, para Danramil,anggota
Makodim 0501/JP BS, Ibu Persit, Jaring Intel kodim 0501/JP
BS dan kommunity intel TNI seluruh jajaran yang ada di wilayah
Kodim 0501/JP BS.
Pada kesempatan tersebut,
Dandim 0501/JP BS menyam-

Tangerang, Pelita
Pasca-kebakaran di terminal 2E
pemberangkatan Bandara Soetta, Minggu (5/7), Kodim 0506/Tgr
menurunkan 270 personel untuk
amankan kawasan Bandara Soetta.
Dandim 0506/Tgr, Letkol Inf
Irhamni Jainal kepada Harian
Pelita, Senin (6/7) membenarkan menurunkan 270 personil
untuk pengamanan, menyusul
adanya penundaan keberangka-

tan hingga terjadi penumpunan
penumpang pesawat pasca terjadinya kebakaran di terminal 2E
pemberangkatan Bandara Soetta.
“Kodim 0506/Tgr sendiri menurunkan 220 orang personil di
pimpin langsung oleh Letkol Inf
Irhamni Zainal selaku Dandim
0506/Tgr, Uunit Inteldim 0506/Tgr
sekitar 20 orang personel di pimpin
oleh Kapten Inf Muhlisin dan 30
orang personil dari Yonmek 203/

AK dipimpin Lettu Inf Arja,” ujarnya
Dijelaskanya, Personil TNI AD
dari Kodim 0506/Tgr saat ini
sudah masuk dan menduduki
di masing- masing sektor terminal guna mengantisipasi hal-hal
yang tidak diinginkan setelah
terjadinya kebakaran di terminal 2E Bandara Soetta, dan
personil akan di tarik kembali setelah dinyatakan kondusif.
Menurutnya, personil yang di

Dandim 0501/Jakarta Pusat (BS) Letkol Inf Martin SM Turnip, SH menyerahkan santunan berupa bingkisan sempabo kepada anak yatim pada
acara buka puasa bersama di Kodim 0501/JP BS, Senin (6/7). n dim 0501/jp bs

paikan ucapan terima kasih kepada kinerja jaring intel dimana
telah banyak membantu menditeksi berbagai ancaman di
wilayah Jakpus terkait jaring intel berasal dari berbagai sumber.
Dandim pun berharap kepada
jarring intel Kodim 0501/JP BS
selalu waspada dan mengantisipasi paham radikal kanan maupun kiri yang akan merubah
kelangsungan idiologi pancasila
serta demi tegaknya NKRI.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan santunan berupa
pemberian sembako kepada 50
orang anak yatim piatu yang berada di sekitar kemayoran. (ay)

turunkan untuk mengcover area
pengalihan penumpang dari terminal 2F ke 2E, langkah yang diambil menempatkan 1 sst 203
dan 1 sst marinir utk menjaga
terminal 2F ke 2E sampai de
ngan ruang keberangkatan. Sedangkan yang lainya ditempatkan 1 ru 203 dan 1 ru Marinir
ke area brekdown untuk aman
kan pesawat dan penurunan barang penumpang. (sul/ck-247)

Kodim 0506/Tgr Turunkan 270 Anggota ke Bandara Soetta

BAZAR - Danrem 051/Wkt Kolonel Suharyanto, S.Sos, M.M. menghadiri bazaar murah Ramadhan Komandan Korem 051/Wkt Kolonel
Suharyanto, S.Sos, M.M.
n penrem 051/wkt

Danrem 051/Wkt Hadiri Bazar Rakyat di JBTK3C Jababeka

Bekasi, Pelita
Forum Investor Bekasi (FIB) menggelar Bazar Rakyat c, kemarin. Bazaar Rakyat Salam Ramadhan tersebut dihadiri oleh
Komandan Korem 051/Wkt Kolonel Suharyanto, S.Sos.,M.M.
Bazar Ramadhan ini menyajikan berbagai macam sembako yang
harganya tentu lebih murah, jika dibandingkan dengan harga di
pasaran serta Aneka makanan tradisional yang disediakan oleh sejumlah stan dari kecamatan-kecamatan, seperti rengginang, rempeyek, tempe goreng, kalua jeruk, aneka manisan, ali agrem, pedesan entog yang disediakan oleh sejumlah stan dari kecamatan.
Hampir semua harga barang yang diperjualbelikan di bazar
tersebut lebih murah sekitar 20 persenan dibanding harga pa
sar saat ini. Malah ada sejumlah barang yang sengaja di discount sebesar 50 persen oleh penjualnya seperti halnya beberapa pakaian jadi. (ay)

