Mengenal dan Memahami Tupoksi
Bakesbangpol Anambas

Kepala Kesbangpol Anambas saat foto bersama dengan Kepala Kesbangpol seKepri

BATAMTODAY.COM, Anambas  Tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa Politik yaitu perumusan
kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik, penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembinaan
dan pelaksanaan tugas bidang ideologi dan kewaspadaan serta ketahanan pangan, terakhir yaitu
pemantauan atau evaluasi pelaporan bidang kesatuan bangsa dan politik.
"Itu merupakan tugas pokok Bakesbangpol. Alhamdulliah, tupoksi itu sudah terlaksana di Anambas," kata
Ekodesi Amrialdi, Kabankesbangpol Anambas.
Saat ini yang menjadi fokus Kesbangpol yaitu melakukan koordinasi dengan sejumlah elemen
masyarakat baik itu Parpol, Organisasi, LSM, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM), serta FKPD.
"Yang kita pelihara yaitu silaturahmi yang baik dan adanya sinergitas. Sehingga tercipta suasana yang
aman dan kondusif melalui elemen masyarakat itu. Selain itu, kita juga harus rutin berkoordinasi dengan
Pemprov Kepri dan Pusat," terangnya.
Ekodesi juga menyinggung, pihaknya juga memiliki tugas untuk menangani warga yang terkena musibah
atau bencana alam. Pasalnya, Bakesbangpol Anambas memiliki bidang Penanggulangan Bencana
Daerah. "Kita juga memiliki tugas untuk menanggulangi bencana. Baik itu saat bencana terjadi maupun
pasca bencana. Dan kita memiliki fungsi untuk mencegah bencana yang programnya terintegrasi,"
ucapnya.
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Kepala Kesbangpol menghadiri Forum Kesbangpol seKepri
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Perwakilan Kesbangpol rapat koordinasi dengan FKPD
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Kesbangpol fasilitasi rakor dengan Parpol, Ormas, FKDM
dan FPK menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

Tarian kreatif yangStaf
dibawakan
anakanak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi
Kesbangpol Pimpin rapat koordinasi dengan FKDM
Kepri

Abadikan moment spesial Anda

di BATAMTODAY gallery

untuk pemesanan hubungi: Telp: (0778) 7482514
Email : redaksi.batamtoday@gmail.com

