Tinjau lokasi TMMD di Desa Bintang Ara, Pj Sekda Bersama Tim Wasev
Mabes TNI AD

Pj Sekda Barito Selatan, Syahrani mendampingi tim Pengawasan dan Evaluasi atau Wasev Mabes TNI AD
meninjau lokasi TMMD regular ke-106 di Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, pada Rabu, 23
Oktober 2019 siang.
Selain pembangunan fisik, lanjutnya, melalui program TMMD juga telah dilakukan berbagai kegiatan langsung
kepada masyarakat seperti penyuluhan pertanian dan perkebunan, penyuluhan bahaya narkoba, serta
pengobatan gratis.
Pihaknya pun berharap hal tersebut mampu menambah wawasan masyarakat serta juga menjadi sarana
mempererat manunggalnya TNI dan masyarakat.
Syahrani pun mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi keberhasilan program TMMD ke-106 di Desa
Bintang Ara. Adapun kegiatan fisik dilaksanakan mulai dari pembukaan jalan, pembangunan musala, Pos
Kamling dan pembangunan lapangan sepak bola.
&ldquo;Keberhasilan program TMMD ke-106 tahun 2019 ini mencerminkan kemanunggalan TNI dan
masyarakat, yang pada hakikatnya telah memperkuat kesatuan dan persatuan kita dalam bingkai NKRI,&rdquo;
kata Syahrani.
Ia juga berharap dengan momen ini, kegiatan yang menyertakan kemanunggalan TNI dan masyarakat terus
ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik dimasa yang akan datang.
&ldquo;Hasil dari pada kegiatan TMMD ini diharapkan menjadi pemancing dan pemacu semangat kita untuk
semakin memajukan daerah,&rdquo; ucap dia.
Ia menambahkan, melalui TMMD ini, TNI membantu pemerintah daerah melalui, hal ini membawa dampak positif
bagi masyarakat. Salah satunya dalam percepatan roda perekonomian masyarakat di daerah.
&ldquo;Kalau setiap desa saling terhubung, diharapkan ekonomi masayarakat akan tumbuh dengan
sendirinya,&rdquo; ucap dia.
Sebelumnya, Dandim 1012 Buntok, Letkol Tuwadi menyampaikan pemaparan karakteristik dan demografi
wilayah Desa Bintang Ara. Serta menerangkan capaian hasil kerja yang menurutnya sudah pada tahap
penyelesain akhir.
Ia menyebutkan, program kerja yang bersifat fisik mau pun non fisik berjalan sesuai target.
&ldquo;Sasaran fisik berupa pembukaan jalan, pembuatan lapangan sepak bola sudah hampir mencapai 100
persen, tinggal finishing saja. Hanya pembangunan Musala masih dalam tahap penyelesaian,, namun yakin akan
selesai sesuai target,&rdquo; ucap dia.
Sedangkan untuk sasaran non fisik, pihaknya sudah menjalankan program berupa penyuluhan pertanian dan
perkebunan, penyuluhan bahaya narkoba dan pengobatan gratis. Semua kegiatan berjalan baik dan lancar.

http://baritoselatankab.go.id/home/export_pdf/272

Halaman 1

