Santunan Anak Kurang Mampu
Warnai Peringatan Harjaba Ke
246 Di Desa Lemahbang Dewo
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BANYUWANGI – Gema peringatan Hari Jadi Banyuwangi (Harjaba) ke
246 juga dilaksanakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Lemahbang
Dewo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,
Sabtu malam (23/12/17). Hadir lengkap jajaran Forum Pimpinan
Kecamatan (Forpimka) Rogojampi dalam acara yang digelar di
Dusun Satriyan, Desa Lemahbang Dewo tersebut.
Saat menyampaikan sambutannya, Kepala Desa Lemahbang Dewo H
Agus Iswanto Prihadi mengucapkan banyak terima kasih kepada
panitia penyelenggara peringatan Harjaba Desa Lemahbang Dewo.

“Mudah-mudahan niatan yang ikhlas untuk membantu peringatan di
setiap hari besar nasional ini mendapat balasan dari Tuhan
Yang Maha Esa (YME). Semenjak saya menjabat pada periode
pertama sampai periode kedua ini, pada saatnya tempat
peringatan Harjaba saya gilir. Mulai dari Dusun Krajan
Satriyan sampai ketemu sekarang, di Dusun Satriyan lagi,”
ujarnya.
Kegiatan ini, lanjut Kades Agus, khusus untuk peringatan
Harjaba, bukan kegiatan yang lainnya. Melalui peringatan
Harjaba ini, kami ingin lebih dekat dengan masyarakat.
Sekaligus masyarakat supaya mengerti, bahwa sebelum saya
menjabat sebagai kepala desa, saya menjabat sebagai staf
Kecamatan Rogojampi.

“Baru-baru ini camatnya seorang wanita yang sangat luar biasa
perjuangannya. Terbukti pada saat kami ingin membangun balai
desa yang baru di Sekolah Luar Biasa (SLB), tanpa dukungan Bu
Camat Nanik Machrufi, tidak mungkin saya berhasil. Berkat

pendampingan bu camat pula saya bisa melalui ujian-ujian yang
berat hingga hearing di DPRD, alhamdulillah Bupati Abdullah
Azwar Anas akhirnya mengijinkan untuk membangun kantor balai
desa yang lama,” papar Kades Agus.
Sementara ketua panitia Harjaba Desa Lemahbang Dewo Edy
Sunarko mengatakan, pelaksanaan kegiatan di desanya mendapat
sambutan dan respons yang luar biasa dari masyarakat. Antusias
warga untuk memeriahkan terlihat dengan kedatangan mereka
ditempat acara.
“Kami suguhkan banyak hiburan. Selain itu, atas kesepakatan
panitia dan kepala desa, juga kita lakukan santunan kepada
anak-anak yang orang tuanya tidak mampu,” terangnya.
Dalam
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itu,

Camat
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untuk

memberikan santunan kepada tujuh anak yang tidak mampu.
“Alhamdulillah, semoga acara ini mendapat berkah dan ridho
dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga warga Desa Lemahbang Dewo
selalu dilimpahi kesehatan serta kelancaran rejeqi nya karena
sudah berbagi kepada anak-anak tidak mampu,” ucap Camat Nanik
Machrufi sambil tak lupa menyampaikan apresiasi atas
terselenggaranya peringatan Harjaba ke 246 di Desa Lemahbang
Dewo. (Apong)
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