
Rapat Koordinasi yang dilakukan di 

Aula Kantor Camat Narmada hari 

Selasa 22 Mei2018 yang bertepatan 

dengan tanggal 06 Ramdhan 1439 

Hijriah, yang dipimpin langsung oleh 

Bapak Camat Narmada H. Saefudin 

Farid, S.Sos. yang sekaligus membuka 

rapat tersebut dengan agenda 

pembahasan kesiapan menyambut 

takbiran satu syawal mendatang, 

keamanan dan ketertiban selama 

berlangsungnya bulan puasa, kesiapan menyambut kedatangan Tim Safari Kabupaten dan hal-

hal lain yang berkaitan dengan kegiatan selama bulan puasa. 

Hadir dalam acara rapat koordinasi tersbut Kapolsek Narmada, Danramil Narmada, 

para Kepala Dinas Nivo sekecamatan Narmada, Kepala Sekolah SMP dan SMA sekecamatan 

Narmada, Sekcam Narmada, para Kepala Desa sekecamatan Narmada, Kepala Seksi dan 

Kasubag Kecamatan Narmada dan pihak-

pihak yang dilibatkan dalam Tim 

Koordinasi Kecamatan Narmada hingga 

peserta rapat tersebut mencapai 45 an 

orang. Dalam penyambutannya Bapak 

Camat Narmada (H. Sefudin Farid, S.Sos.) 

menyampaikan bahwa koordinasi 

terhadap segala kegiatan yang akan 

dilaksanakan harus dilakukan agar 

kegiatan tersebut dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan apa yang diharapkan, hingga sedini mungkin dilakukan rapat rapat 

persiapan terhadap apa saja yang menjadi kebutuhan saat acara berlangsung. 

Dalam kesempatan itu juga Bapak 

Kapolsek Narmada (H. Km. Bagya) 

menyampaikan kewaspadaan kita selama 

bulan suci Ramdhan ini agar tidak terjadi 

sesuatu yang tidak kita inginkan terutama 

sekali saat kita melaksanakan ibadah di 

Masjid, Musholla dan tempat-tempat lain 

yang berhubungan tempat ibadah dan 

keramaian, karena kejahatan baik berupa 

pencuri atau teroris keberadaannya tidak 

disangka-sangka, bias saja berada disekeliling kita bagaikan hantu yang selalu mengintai kita. 

Untuk kontingen pawai Takbiran yang akan mewakili Kecamatan Narmada dalam 

lomba Takbiran tingkat Kabupaten akan diwakili oleh Remaja Mesjid Desa Narmada yang pada 

hasil penilaian lomba Takbiran Tingkat Kecamatan Narmada tahun lalu menjadi juara pertama 

hingga tahun ini ditunjuk mewakili Kecamatan Narmada.  

Menanggapi beban tanggungjawab mewakili Kecamatan tersebut Kepala Desa 

Narmada Ir.H.Djoni Sudjianto bahwa pihaknya siap dengan remaja Mesjidnya dengan harapan 

mendapatkan dukungan dan partisipasi dari semua pihak baik berupa pengawalan keamanan 

dari kepolisian dan tambahan dana untuk kegiatan ini melalui bantuan Tim PHBI Kecamatan 

Narmada agar tampilan yang tampilkan oleh kontinyen tersebut dapat maksimal dan dapat 

membanggakan Kecamatan Narmada. 

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI 



Pada kesempatan itu juga Kepala Desa Nyurlembang H. Warti Asmunadi menyatakan  

bangga dan senang dengan walau sudah sekian hari berjalan ibadah Puasa ini nyaris tidak 

terdengar suara letupan mercon atau kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan 

warga melaksanakan ibadah pusa. Hal ini juga dinyatakan oleh peserta rapat yang lain tentang 

berkurangnya suara-suara yang dapat mengganggu   masyarakat didesa, namun dikatakan 

Kepala Desa Sedau Munahar, S.Ag, ada kebiasaan warganya di desa Sedau membunyikan 

mercon yang di rakit menjadi meriam bambu, ini juga dapat mengganggu kenyamanan 

warganya yang lain hingga meminta kepada pihak Polsek Narmada untuk sesekali melakukan 

patroli kedesa-desa agar warga yang sering membunyikan mercon tersebut jera atas 

penegakan regulasi dari keamanan tersebut.  

Dari hasil rapat tersebut diperoleh suatu kesepakatan untuk mendukung segala 

kegiatan yang akan dilaksanakan dengan segala konsekwensinya demi lancarnya 

pembangunan di segala bidang di Kecamatan Narmada ini dengan kompak dan bersama. 

 


