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Danrem 071/Wk : ?Momentum Pergantian Tahun Sebagai Peningkatan Kinerja
dan Prestasi?

NUSANTARAEXPRESS, BANYUMAS - Demikian penegasan Danrem 071/Wk Kolonel Inf Suhardi dalam amanatnya yang
disampaikan Kasrem 071/Wk Letkol Inf Ariful Mutaqin pada Upacara Awal Bulan Januari 2018, Senin (8/1) di Lapangan Upacara
Makorem 071/Wk Jl. Gatot Subroto No. 1 Sokaraja Banyumas.
Dikatakan lebih lanjut, pergantian tahun baru tidak hanya sekedar berubahnya waktu saja, tetapi dengan peningkatan kinerja dan
prestasi yang lebih baik sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing.
"Kita patut bersyukur, pasca perayaan Natal dan Tahun Baru 2018 kondisi wilayah khususnya diwilayah jajaran Korem 071/Wk
berjalan aman dan kondusif. Begitupun pelaksanaan program kerja dan anggaran Tahun 2017, dapat terlaksana dan berjalan dengan
baik, meskipun ada beberapa hal yang perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitasnya dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi",
terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Danrem 071/Wk menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan tugas selama setahun kebelakang
kepada para prajurit dan ASN jajaran Korem 071/Wk yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
"Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh prajurit dan ASN jajaran Korem 071/Wk yang telah melaksanakan tugas
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dan tanggung jawabnya dengan baik", ungkapnya.
Disamping itu, Danrem 071/Wk menyampaikan terkait dengan program kerja di Tahun 2018, ada beberapa hal yang perlu menjadi
perhatian segenap prajurit dan ASN jajaran Korem 071/Wk yakni : Di Bidang Intelijen, masalah kasus pelanggaran disiplin maupun
pidana harus perlu terus mendapat perhatian karena sampai dengan akhir Tahun 2017 pelanggaran yang dilakukan oknum prajurit
dan ASN masih terjadi. Di bidang Operasi, peningkatan kualitas latihan baik tehnik maupun taktik sesuai buku petunjuk dan juklak
latihan yang ada serta hasil evaluasi, sehingga kedepan hasilnya akan lebih baik sesuai tuntutan perkembangan situasi dan kondisi
yang dihadapi. Di bidang Personel, masalah peningkatan kemampuan penguasaan terhadap bidang tugas dan jabatan dalam
organisasi.
"Untuk itu, setiap prajurit dan ASN jajaran Korem 071/Wk dituntut kemampuannya untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai
tugas dan tanggung jawabnya yang diemban, disamping itu setiap personel memahami tentang beban kerja tanggung jawab
jabatannya", jelasnya.
Dibidang Logistik, pembenahan penertiban administrasi dan laporan program aplikasi sistem akuntabilitas pengawasan internal
terintegrasi atau Sapit, agar dilaksanakan tepat waktu sesuai progja yang berjalan. Dimulai dari perencanaan pelaksanaan dan
pelaporan dokumen administrasi pertanggungjawaban berupa wabku, yang dilaksanakan secara terintegrasi disertai bukti-bukti yang
akuntabel. Di bidang Teritorial, adalah menyukseskan program swasembada pangan.
"Para Babinsa yang bertugas sebagai pendamping program upsus pertanian di lapangan, laksanakan tugas dengan baik. Berikan
motivasi para petani dalam menerapkan program panca usaha tani, mulai dari pengolahan tanah, pemilihan bibit unggul,
pemupukan, pengairan, dan pemberantasan hama", terangnya.
Upacara awal bukan Januari 2018 di Makorem 071/Wk diikuti para Kasirem 071/Wk, para Dan/Ka Balak Aju Kodam IV/Dip
jajaran Korem 071/Wk, para Perwira, Bintara, Tamtama dan ASN Makorem 071/Wk dan Balak Aju Kodam IV/Dip jajaran Korem
071/Wk. [Prabowo
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