Visi Misi Cakades Purwoharjo,
Berharap Pilkades Berjalan
Aman
BeritaNasional.ID,
BANYUWANGI, POLDES – Penyampaian visi dan misi Calon Kepala
Desa (Cakades) di Desa Purwoharjo dalam rangka Pemilihan
Kepala Desa (Pilkades) serentak, dilaksanakan hari Sabtu pagi
(04/11/17) di Kantor Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo,
Kabupaten Banyuwangi.
Kegiatan penyampaian visi dan misi ini dihadiri oleh jajaran
Forpimka, yaitu Camat Purwoharjo Drs. Ahmad Laini Msi,
Danramil Purwoharjo, Kapten. I Made Ketut Gede Subrata,
Kapolsek yang diwakili Kanit Reskrim Ipda. I Made Suwena,
serta Pj. Kades Purwoharjo Drs. Poniran dan panitia Pilkades.
Empat Cakades yang menyampaikan visi dan misinya adalah Imam
Subakir, Drs. Sri Ismiyati, Fausi Amurulloh Amd.Kep dan

Suwondo.
Secara bergantian setiap Cakades memaparkan visi dan misinya
yang pointnya hampir sama, yaitu meningkatkan kinerja aparatur
desa, meningkatkan SDM masyarakat yang lebih produktif dan
menjadikan Desa Purwoharjo lebih baik.
Suasana tentu saja sangat tegang, tetapi pihak panitia cukup
pintar mengatur susunan acara.
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mengundang beberapa artis penyanyi untuk menghilangkan
ketegangan pada saat itu. Akhirnya kegiatan ini berjalan
dengan aman dan terkendali.
Setelah semua Cakades selesai menyampaikan visi dan misinya ,
Camat Purwoharjo, Ahmad Laini menyampaikan sedikit nasehat dan
himbauan kepada Cakades dan semua pendukungnya agar tetap
mempertahankan keamanan terkendali dan kondusif di pesta
demoktasi tanggal 8 november 2017 besok.
“Siapapun yang nantinya terpilih, ini adalah amanat dari
masyarakat yang harus selalu mendukung dan harus bisa
menciptakan situasi yang bagus sesuai dengan perjanjian yang
sudah ditulis dan ditandatangani Cakades kemarin,” ujar Ahmad

Laini.

Saat pewarta mewawancarai bersama Pj. Kades Purwoharjo, Drs.
Poniran, dia katakan sebagai perwakilan dari Pemdes sangat
mendukung dengan kegiatan visi dan misi juga pesta Pilkades
yang di selenggarakan tanggal 8 besok agar tetap terkondusif
di antara calon satu dgn calon yang lain.
Pada Pilkades di Desa Purwoharjo, tercatat ada 9.199 warga
yang terdaftar untuk mencoblos.
“Harapan masyarakat Purwoharjo, Pilkades tercipta tree sukses.
Yaitu sukses penyelenggaraannya, sukses kehadiran masyarakat
dan mencoblos serta sukses aman dan kondusif,” pungkas Pj.
Kades Poniran. (Oni/Ega)
Caption : Suasana Cakades saat menyampaikan visi misinya dan
jajaran Forpimka serta Pj. Kades Drs. Poniran

