
RAPAT  KOORDINASI RINGKAT KECAMATAN 

Kutawaringin,12 September 2017 

Kecamatan Kutawaringin  pada 

tanggal  12 September  2017  

menyelenggarakan Rapat 

Koordinasi Tingkat Kecamatan 

Tahun 2017. Dalam rangka 

menyampaikan hasil-hasil 

kegiatan dan program 

pembangunan yang 

dilaksanakan pada tahun 2017, 

serta sebagai bahan evaluasi  

dalam penyelenggaraan kegiatan 

pembangunan di Kutawaringin.  

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Muspika Kutawaringn, para kepala desa, kepala UPT 

Yankes, Kepala UPT TK/SD Non formal, BPJS Kecamatan dan para kasie di tingkat 

Kecamatan Kutawaringin. Drs. Meman Nurjaman menegaskan bahwa Rakor kali ini 

adalah Rakor  pertama sejak menjadi orang nomor satu di Kutawaringin. Mengingat 

pentingnya Rakor bulan ini, camat berharap semua “stakeholder” di Kutawaringin 

dapat menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini,sebab tingkat 

kehadiranpeserta dan daya serap peserta dalam rakor yang munggaran ini akan 

jadi tolak ukur penyelenggaraan rakor berikutnya.Melihat kondisi Rakor yang 

diselenggarkan pada hari ini, Meman Nurjaman akan melakukan evaluasi lebih 

lanjut agar pelaksanaan Rakor pada bulan depan dapat diikuti oleh seluruh kepala 

desa,  Unit organisasi  di Kutawaringin, dan stakeholder terkait lainnya. 

 

Dalam kesempatan rakor rakor kali ini, UPT Yankes menyampaikan program 

kegiatan dalam bidang kesehatan dan berharap dukungan dari seluruh masyarakat 

Kutawaringin agar pelaksanaan akreditasi Puskesmas Kutawaringin mendapat nilai 

Paripurna segai  nilai tertinggi dalam akreditasi Puskesmas. 

Tak kalah penting, Kepala UPT TK SD dan Informal menyampaikan program 

pembangunan dan rehab gedung sekolah sebagai kebutuhan yang mendesak dalam 

menyiapkan sarana pendidikan yang lebih refresentatip di kutawaringin. 

Demikian pula tak kalah penting Sekcam Kutawaringin Yessi Samsiah, juga 

menyampaikan “Penguatan kelembagaan melalui Website Kecamatan dan Desa” , 

Sekcam berharap semua kepala desa dan perangkat dapat menggunakan media IT 

dan jaringan internet untuk mempermudah menyampaikan dan perolehan 

informasi  yang dapat diakses publik secara terbuka. 

 

 



Di penghujung acara Kapolsek Kutawaringin menegaskan pentingnya menjaga 

ketentraman dan keamanan serta menciptakan iklim yang kondusip terutama 

menyangkut keadaan cuaca yang kurang bersahabat sebagai dampak dari 

kekeringan, bencana kebakaran, kesulitan air bersih  dlll  hendaknya diantisipasi 

dini untuk mencegah kerawanan dan tindakan kejahatan lain. Serta yang lebih 

penting menjaga  kondusivitas menjelang  pemilihan umum legislatif dan presiden. 

Sehingga tercipta masyarakat yang tenang, aman, dan tertib yang dilandasi 

semangat Sabilulungan.  

Yessi Samsiah, Sekcam Kutawaringin sedang menyampaikan  paparan 

Penguatan Website Kecamatan dan Desa, sebagai upaya pelayanan 

publik yang  terbuka 

Menyimak penjelasan nara sumber, dalam kegiatan rakor 


