Pererat Tali Persaudaraan, TNI
Kunjungi Warga di Tapal batas RI- PNG
Realitarakyat.com – Dalam rangka membina hubungan baik dengan Masyarakat di
perbatasan Papua, anggota Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY Pos
Yabanda yang dipimpin langsung oleh Danpos Letda Inf Hendri Nardi Wibowo
mengunjungi rumah warga yang ada di perbatasan Kampung Yabanda, Distrik
Yaffi, Kabupaten Keerom Papua. Rabu (09/06/2021)
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota Pos Yabanda
dalam membina maupun menjaga komunikasi antara TNI dengan masyarakat
khususnya dengan warga binaan.
Dansatgas Letkol Inf Taufik Hidayat dalam rilis tertulisnya di Pos Kotis
Distrik Mannem mengungkapkan bahwa berbagai cara akan terus dilakukan untuk
membuat masyarakat merasa aman dan nyaman dengan keberadaan Pos TNI di
wilayah perbatasan.
“Anjangsana merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh anggota kami di
masing-masing Pos, berbagai cara akan terus kami lakukan agar masyarakat
merasa aman dan nyaman serta merasakan manfaat keberadaan anggota TNI di
wilayah perbatasan” terang Letkol Taufik.
Sementara itu, di tempat terpisah Letda Inf Hendri mengungkapkan bahwa
kegiatan ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik yang selama ini telah
terjalin antara TNI dengan masyarakat binaan, masyarakat menyambut dengan
baik kedatangan anggota Pos di Kampung Yabanda.
“Masyarakat Kampung Yabanda terlihat senang ketika saya dan anggota datang
mengunjungi mereka, dengan terjalinnya hubungan baik antara TNI dan
masyarakat diharapkan dapat saling mendukung dan bekerja sama dalam setiap
kegiatan baik yang diadakan oleh Pos maupun yang diadakan oleh masyarakat
atau aparat pemerintahan” ucap Danpos
Sementara itu, Michel (32) selaku tokoh pemuda di Kampung Yabanda yang
ditemui oleh Letda Inf Hendri ketika melakukan anjangsana menyambut baik
kedatangan anggota Pos.
Michel juga menyampaikan rasa terima kasih
Yabanda atas bantuan yang selama ini telah
Kampung Yabanda “terima kasih atas bantuan
kami semua sangat senang dengan adanya Pos

kepada Danpos dan anggota Pos
diberikan kepada masayarakat di
yang selama ini telah diberikan,
TNI disini” ucap Michel.

“Semoga hubungan yang baik ini selalu terjaga, anak-anak kecil dikampung juga
sangat senang karena sering dapat bimbingan belajar dari anggota Pos, semoga
anggota Pos tetap sering berkunjung ke Kampung kami” imbuhnya.(Din)

