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KATA  PENGANTAR 

 

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, berkat rahmad hidayah 

dan izinNya, sehingga kami Pengurus Forum Desa Siaga Desa Rasau Kecamatan 

Pamenang Kabupaten Merangin telah menyelesaikan laporan kegiatan desa siaga tahun 

2007, sebagai penyampaian Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Forum Desa Siaga  

Desa Rasau pada tahun   buku 2007 terutama kepada masyarakat desa rasau. 

Laporan Pertanggung Jawaban ini sekaligus sebagai salah satu pelaksanaan program 

kerja Pengurus Forum Desa Siaga tahun 2007 yang meliputi : 

A. Kepengurusan Inti Tahun 2007 

B. Bidang Keanggotaan 

C. Bidang pengawasan  Penyakit 

D. Bidang Kesling (Kesehatan Lingkungan) 

E. Bidang Pendanaan  

F. Bidang Kesiapsiagaan dan kegawatdaruratan 

G. Bidang Humas, Umum   

H. Bidang Keamanan dan Penggerakan Masyarakat  
 

Disamping Laporan Pertanggung Jawaban, laporan ini dimaksudkan juga untuk  

memberikan jawaban  ataupun masukan di dalam menyusun Rencana Kerja       Tahun 

2008. Untuk itu  kami mengharapkan  kepada seluruh masyarakat untuk memberikan 

masukan, kritik dan saran yang dapat dijadikan  bahan acuan  kedepan dan sebagai 

tolak  ukur keberhasilan dan kekurangan kerja forum. 

Kami selaku  Pengurus sangat menyadari bahwa selama melaksanakan dan mengemban 

amanat, masih banyak  menemui kendala  dan hambatan yang akhirnya  belum dapat 

memenuhi  semua harapan  dan keinginan  anggota baik pelayanan maupun 

administrasi, untuk itu kami Pengurus Forum Desa Siaga mohon maaf yang sebesar-

besarnya. 

             Rasau,      Desember 2007 

         Ketua 

 

               WAHYUDI 



BAB I  
PENDAHULUAN 

 
 

 Sesuai dengan program Pemerintah dalam rangka percepatan pencapaian Visi 

Indonesia Sehat  yang sesuai  Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

564/MENKES/SK/VIII/2006 tanggal  2 Agustus 2006 yaitu Indonesia Sehat 2010. 

untuk mencapai  program tersebut bahwa basis  utama untuk mengembangkannya 

adalah di desa-desa. Maka dengan ditetapkannya  Desa sebagai sasaran utama  dimana 

desa tersebut yang penduduknya  dianggap sudah mampu dan memiliki sumberdaya 

serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi  masalah-masalah  kesehatan, bencana 

dan kegawat daruratan tentang  kesehatan secara mandiri. Maka dengan sudut pandang  

mana penilaian   Desa Rasau ditunjuk sebagai Desa SIaga tahap pertama yang sekaligus  

sebagai tempat pencanangan yang dibuka dan diresmikan  oleh Wakil Bupati Merangin 

Bapak Ubay Ali pada tanggal 25 Nopember 2006. 

 Maka untuk mempercepat upaya meningkatkan  program tersebut sebagai 

antisipasi langkah pertama sebagai jalan sempurna, maka hasil musyawarah mufakat 

desa, dibentuklah  suatu tim untuk membangun  kerjasama yang efektif dengan hasil 

mufakat,  kebijakan dan dukungan  dari pihak-pihak pemangku  kepentingan  yang 

diberi nama  dengan FORUM DESA SIAGA. Forum ini sebagai wadah dengan tujuan 

pokok  untuk membangun  rasa kebersamaan, pemecahan masalah dengan solusi  serta 

merespon  konflik  yang ada serta memutuskan  langkah-langkah  konflik tersebut 

dengan gaya Tanggap Darurat masalah kesehatan yang ada di Desa. Kami sangat 

menyambut baik dan berterimakasih  atar penerbitan program tersebut, semoga dengan 

penerapan kerja social tim ini kami bisa belajar, membantu, mengerti dan membangun 

tim yang dinamis bisa melayani masyarakat  yang khususnya  dibidang kesehatan dan 

lainnya. 

 

 

 

 

 



I. TUJUAN 

Tujuan dilaksanakannya  Desa Siaga 

1. Tujuan Umum 

- Mewujudkan  Masayarakat Desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap 

permasalahan kesehatan  yang ada di desanya secara mandiri 
 

2. Tujuan Khusus :  

- Memberikan pengertian masyarakat tentang pentingnya  kesehatan 

– Memberikan pengertian  akan hal-hal yang menyebabkan  gangguan 

kesehatan  (Bencana /Limbah dll) 

– Memberikan pengertian  tentang makanan bergizi (Kadarzi) 

– Memberikan tentang pentingnya  kesehatan lingkungan 

– Memberikan pengertian  tentang pertolongan  pertama pada diri sendiri 

dan mau, serta mampu sebelum melalui kelompok/kader/forum Desa 

Siaga sebelum mengadakan rujukan kebidanan ./ dokter (secara mandiri) 

Kesimpulan tujuan khusus ini adalah : 

- Memperdayakan  masyarakat agar mau dan mampu untuk hidup 

sehat secara mandiri.  
 

II. PESERTA DAN MASYARAKAT  YANG TERLIBAT 

Dalam kegiatan  Forum Desa Siaga Desa Rasau, peserta  yang terlibat dan 

berperan serta dalam kegiatan adalah : 

1. Pemerintah Desa / Perangkat Desa s/d Kepala Dusun 

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

3. Tokoh Agama, masyarakat dari RT, RW, keamanan dan unsur Organisasi 

4. Bidan Desa (Sebagai Koordinator Kesehatan) 

5. Pengurus PKK Desa s/d Pengurus  tingkat Dusun) 

6. Pengurus Posyandu Desa s/d Pengurus Posyandu Dusun 

7. Pengurus Dasa Wisma  se Desa Rasau 

8. Kalangan Pendidikan  Sekolah SD/MIN. SMP, MAS dan TPA se Desa Rasau 

9. Seluruh Masyarakat  Desa Rasau (Sebagai Anggota) 

10. Pengurus Forum Desa Siaga Desa s/d Pengurus FDS tingkat Dusun 



BAB II 

PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN  YANG AKAN DILAKSANAKAN 

 

A. PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM DESA SIAGA 

Setelah Desa Rasau ditetapkan sebagai Desa Siaga, maka perlu dibentuk 

suatu kelompok masyarakat yang disebut Forum Desa Siaga, berdasarkan hasil 

musyawarah masyarakat desa pada tanggal 25 Nopember 2006. Forum Desa Siaga 

Adalah sekelompok anggota masyarakat desa Rasau yang sepakat untuk peduli 

memecahkan masalah dan mengembangkan program-program pembangunan antara 

lain kesehatan di wilayah desa rasau.  

Forum ini secara berkala akan melakukan musyawarah untuk  menciptakan  

program  kerja dan langkah sesuai dengan potensi yang ada baik SDM Pengurus 

maupun potensi masyarakat yang ada, yang tujuannya mencari pemecahan masalah 

kesehatan dan bidang pendukung lainnya, serta mengevaluasi kinerja pengurus pada 

bulan yang lalu. Pertemuan berkala dilakukan setiap tanggal 20 setiap bulannya. 

Untuk mempermudah pelaksanaan kerja dan program tersebut maka 

dibentuklah suatu  pembagian kerja yang sifatnya untuk mempercepat  pelayanan 

masyarakat serta pemecahan permasalahan kesehatan yang sudah ada, yang disebut 

dengan Koordinator  Sub Bidang dan Sub Seksi  sampai tingkat Dusun. 

Fungsi, tugas kewajiban Koordinator Sub Bidang dan Sub Seksi adalah : 

11.  melakukan Promosi dan sosialisasi bersama Dinas Kesehatan, Puskesmas 

dan pemerintah  Desa dengan kapasitas s/d Tingkat Dusun. dengan  

mengundang Pengurus Posyandu, Dasa Wisma, PKK, Tokoh Masyarakat, 

Agama dan unsur  Pemerintahan Wilayah Dusun dan yang terkait. 

12. program yang kita sajikan  sesuai dengan program Pemerintah  yang sudah 

dikemas  oleh Forum Desa Siaga sehingga untuk mempermudah 

penerimaan dan penalaran sehingga tercapai pelayanan  dan penanganan 

serta koordinasi dan kerjasama yang cepat sehingga bisa langsung  dibentuk 

kepengurusan tingkat dusun. 

 

 



B. HASIL KERJA DAN KEGIATAN SUB BIDANG DAN SEKSI PER-DUSUN  

1. BIDANG KEANGGOTAAN 

a. Hasil kegiatan  yang sudah dilaksanakan dan dicapai 

1. Pendataan Anggota 

Bekerja sama dengan Pengurus Tingkat Dusun dan pengurus Dasa 

Wisma dalam jangka waktu 3 bulan sudah tercapai 94% dari 

masyarakat terdata dan tercatat  sebagai anggota tetap / permanent 

sejumlah : 733 KK dari 788 KK 

2. Falidasi Data Anggota 

Falidasi Data Anggota fungsinya untuk mengetahui data yang asli dan 

falid sehingga ditemukan  berapa jumlah anggota tetap, berapa jumlah 

anggota miskin, berapa jumlah masyarakat yang tidak ikut serta dan 

mengetahui latar belakang dan status kehidupan masing-masing 

Kepala Keluarga. 

3. Pendaftaran Anggota  Tetap/Permanent 

Pendaftaran dilakukan  pengurus seksi keanggotaan tingkat Dusun 

bekerja sama dengan Dasa Wisma dan Pengurus Tingkat Dusun, 

setelah selesai dilaporkan ke Pengurus Forum Desa Siaga Tingkat 

Desa. 

Berdasarkan hasil Musyawarah pada tanggal 05 Desember 2006 

ditetapkan bahwa besarnya biaya yang harus di tanggung oleh 

masyarakat/anggota adalah sbb: 

Biaya Pendaftaran sebagai Simpanan Pokok/KK = Rp.5.000,- (Sekali) 

Biaya Simpanan Wajib/KK per Bulan = Rp. 1.000,-/bulan. 

4. Pendaftaran Anggota Susulan / Tambahan 

Pendataan susulan tetap dilakukan oleh Forum  mengingat SDM, 

Kesadaran masyarakat yang kurang tanggap tentang kesehatan 

sehingga masyarakat yang ketinggalan tidak merasa tersisihkan. 

Juga untuk memonitor jumlah penambahan dan pengurangan anggota 

KK yang dalam proses (melahirkan, kematian) dan menikah, KK 

baru/harus pisah KK 



5. Pengadaan Kartu Anggota 

Pengadaan kartu anggota ini kita buat/dicetak dan berfungsi 

mengetahui apabila anggota membutuhkan pelayanan kesehatan, ibu 

hamil, dsb, per KK beserta anggota  keluarganya sebagai tanda bukti 

anggota tetap untuk memantau dan merekap jumlah berapa pelayanan 

dan kebutuhan yang sudah dilakukan untuk anggota. Hasil 

Musyawarah tanggal 20 Desember 2006 untuk : 

(Biaya pembuatan kartu Anggota per KK=Rp.1.000,- untuk selamanya) 

 

b. Hasil yang belum terlaksana/tercapai 

Dengan hasil sosialisasi dan promosi s/d tingkat Dusun ternyata belum  

berhasil 100% buktinya masih ditemukan : 

1. Masyarakat belum semua ikut serta sebagai anggota Desa siaga 

2. Tidak bisa dikatakan  berhasil 100%  karena dalam hitungan  hari, 

minggu dan bulan pasti ada tambahan  jumlah KK baru dari hasil 

Pernikahan anak KK lama sebagai KK susulan atau tambahan 

3. Masih ditemukan  sebagaian anggota sudah menjadi anggota tetap 

setelah membutuhkan pelayanan sebagai haknya, yang 

bersangkutan malu dan segan kadang langsung berobat sendiri / 

pribadi sehingga kepengurusan pelayanan disusulkan 

4. Perubahan dan pengurangan Kartu Anggota secara cepat karena 

pemecahan KK dari proses pernikahan / KK baru disebabkan 

sarana yang belum dimiliki oleh Forum (Computerisasi masih 

rental) 

 

2. BIDANG PENGAWASAN PENYAKIT 

a. Hasil Yang dicapai dan Terlaksana 

1. Melaporkan hasil pengamatan tentang permasalahan kesehatan didesa 

rasau pada setiap pertemuan forum desa siaga. 

2. Memberikan pengetahuan kepada kader tentang ciri-ciri yang perlu 

dilaporkan setiap minggu (daftar penyakit terlampir) 



Misal : Diare, Disentri TBC, Campak, Kusta, Gizi buruk dll 

2. Kader membuat laporan mingguan tentang penyakit-penyakit diatas 

yang ditemukan dari masing-masing dusun 

3. Kader bekerjasama dengan Bides apabila  ditemukan gizi buruk yang 

sudah serius segera melaporkan  ke Puskesmas induk / Puskesmas 

Meranti 

4. Koordinasi rutin dengan pengurus Posyandu tiap Dusun memantau dan 

memonitor  kegiatan Posyandu 

5. Membantu dan memantau s/d RSU rujukan apabila ada pasien anggota 

yang membutuhkan perawatan intensif sampai Rumah Sakit 

 

b.   Hasil yang belum tercapai/ hambatan 

1.  Pelaporan sering terlambat dari kader 

2. Tidak ada format laporan yang baku dari kesehatan 

 

3. BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN (KESLING) 

a. Hasil yang dilaksanakan dan dicapai 

1. Bekerja sama dengan Pengurus Dasa Wiama dan Pemerintah Dusun 

mengadakan Penyuluhan masyarakat yang sadar lingkungan (My 

Darling) yang dilakukan setiap Hari Jum'at pagi (05. s/d 1 jam) 

masing-masing KK harus melaksanakan dengan istilah : Jum'at bersih 

s/d tingkat Desa 

2. Mengadakanpenyuluhan bersama Bides dan Kader Dusun tentang 

Jamban dan Air Bersih 

3. Mengadakan lomba rumah sehat dan kebersihan lingkungan per dusun 

4. Penyuluhan bersama PPL Pertanian, Bides dan kader, cara menanam 

apa yang dijadikan sebagai tanaman obet keluarga (Toga) 

5. Mengawasi pembuangan limbah basah dan kering di fasilitas umum 

(Lokasi Pendidikan, Lapangan, Tempat Ibadah, Perkantoran, Jalan 

Poros dan Pasar Desa) 

 



b. Hasil yang belum terlaksana 

1. Belum bisa melaksanakan  bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Merangin perihal  pembuatan Closed dan Cincin Sumur. Hal tersebut 

dikarenakan untuk cetakan cincin sumur  ada alat yang kurang. 

sedangkan untuk pembuatan closed, masyarakat  kurang merespon dan 

minat dengan alasan closed tersebut  agak repot dalam pembuatan terus 

dengan hasil tidak ada lapisan keramik/porselin. Perbandingan dari 

anggota : Harga closed dipasaran tidak begitu mahal sudah ada pelapis 

porselin. Dengan demikian masyarakat lebih memilih membeli closed 

yang ada di pasar. 

2. Tanggapan masalah cincin sumur sudah mayoritas  bagian atas sudah 

disemen  tetapi dinding belum, maka masih  ditemukan air yang 

kurang bersih tetapi masyarakat keberatan  membongkar dengan alas 

an pengeluaran biaya, waktu dan tenaga  semua memakai pendanaan 

3. Seksi bidang kesling ada program untuk tahun 2008 akan membuat 

terobosan  dengan cara  mengadakan  closed dari pasaran dikhususkan 

untuk keluarga miskin dengan cara kredit atau arisan 

 

4. BIDANG PEMBIAYAAN KESEHATAN 

Sub Pendanaan ini meliputi sub kerja perihal Tabungan Ibu Bersalin 

(Tabulin), dana sehat untuk pengobatan rawat jalan dan Dana Sosial  yang 

mencakup pelayanan Donor Darah dan Trasportasi (Ambulance Desa) hasil  

rapat tanggal 05 Januari 2007 

 

a. Hasil kerja yang sudah terlaksana 

1. Mengadakan sosialisasi, Promosi  dan pendaftaran masalah Tabulin yang 

dikhususkan untuk ibu-ibu usia subur, Ibu hamil dan pasangan keluarga 

baru, dan umumnya kepada seluruh anggota Desa Siaga se Desa Rasau. 

 

 

 



Sistim yang dilaksanakan :

i. Pendaftaran bagi yang berminat bisa melalui Pengurus Dusun dan 

Desa, tidak terkait dengan usia kandungan atau sedang tidak hamil 

ii. Tabungan sistim mengangsur jangka waktu 12 bulan dengan 

angsuran per bulan Rp. 50.000,- (jumlah 12 bulan = Rp. 600.000,-) 

iii. Pencairan dilakukan apabila waktu sudah 12 bulan/jatuh tempo atau 

sudah melahirkan dan dikenai administrasi Rp. 10.000,- 

iv. Bagi Anggota yang sudah melahirkan  tetapi tabungan belum jatuh 

tempo, akan diberikan jumlah tabungan total = Rp. 600.000,- dan 

sisa tabungan tunggakan tetap menabung bulan kekurangan setelah 

melahirkan 

6. Dana sosial  memberikan makanan (susu + vitamin) sebagai pemulih 

bagi pendonor darah yang sedang dibutuhkan dengan nilai uang Rp. 

50.000,- 

7. Memberikan bantuan tranfortasi pengantar pasien dengan jarak : 

- Rasau/B2 – Puskesmas Meranti/B3 sebesar : Rp.    50.000,- 

- Rasau/B2-RSU Bangko   Sebesar : Rp. 150.000,- 

- Rasau/B2-RSU Muara Bungo  Sebesar : Rp. 250.000,- 

 

Catatan : 

Khusus Ambulance Desa, bantuan tranportasi ini  diberikan 

sebulan sekali  untuk 1 mobil sekali antar, apabila pasien  

banyak, ambulance bergilir sesuai rotasi putaran kerja yang 

telah disepakati. 

Untuk Anggota yang berobat jauh dari keputusan akan 

diberikan tariff terjauh yaitu RSU Ma-Bungo Rp. 250.000,- 

Dana Sosial  sesuai kemampuan Forum untuk tahun 2007 

diberikan hanya untuk ambulance Desa, Pendonor. Sedangkan 

untuk pelayanan gratis untuk perawatan bagi anggota tak 

mampu /miskin  akan diikutkan program pemerintah yaitu 

Askesrin / SKTM. 



 

b. Hasil kerja yang belum terlaksana 

1. Tidak semua ibu hamil/WUS mengikuti Tabulin 

2. Pembahasan  rencana masalah dana transportasi  untuk ambulance desa 

untuk jangkauan yang agak jauh (RSU Padang dan jambi untuk tahun 

2008) 

 

4. BIDANG KESIAPSIAGAAN DAN KEGAWADARURATAN 

a. Hasil yang sudah terlaksana 

1.  Menyiapkan armada / ambulance apabila sudah diperlukan 

2. Mengawal  dan membantu pasien s/d  tujuan (Puskesmas / RSU) rujukan 

3.  Memonitor roling/perputaran armada ambulance dalam tugas 

4. Memberikan   dana   social   pemilik   armada / ambulance  dari seksi 

pendanaan 

5. Mengadakan  pengecekan golongan darah untuk semua masyarakat 

/semua golongan umur (untuk mengantisipasi kebutuhan darah/Donor) 

pada kegiatan ini telah diperiksa golongan darah sebanyak 900 warga.  

Hasil rapat tanggal 05 Januari 2007 disepakati bahwa biaya 

pemeriksaan golongan darah ditanggung sepenuhnya oleh masing-

masing warga (swadaya Masyarakat) dengan biaya sebesar Rp. 5.000,-

/orang, masyarakat mendapat kartu keterangan  Golongan Darah dari 

Dokter 

b.  Kendala atau yang belum terlaksana 

- Kadang kesulitan mencari armada yang pas jadwalnya namun si pemilik 

lagi tidak ada atau ada kepentingan pribadi sehingga terjadi kelambatan 

pelayanan karena harus mencari pengganti atau urutan berikutnya 

-  Belum semua masyarakat / anggota memeriksakan golongan darah 

 

 

 

 



F. BIDANG HUMAS DAN UMUM 

a. Hasil yang sudah dilaksanakan 

1. Mengantar surat/undangan masuk dan keluar 

2. Menyampaikan kabar dan berita dari seksi ke seksi lain dan pengurus 

perihal kejadian yang menyangkut anggota sesuai program forum 

3. membantu penyampaian hasil kerja dan rapat dari Forum Desa Siaga 

tingkat Desa ke tingkat Dusun 

4. Membantu Administrasi per seksi / sub bidang apabila dibutuhkan 

5. Mempersiapkan tempat untuk pertemuan / rapat 

 

b. Yang belum terlaksana 

-   Kesulitan sarana prasarana karena semua masih pinjam dan numpang 

 

G.  BIDANG KEAMANAN DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT 

a. Hasil yang sudah dilaksanakan  

-  Membantu keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan Desa Siaga (Baik 

rapat dan kegiatan dinas ditingkat manapun) 

- Menggerakan masyarakat untuk ikut berpartisifasi dalam setiap 

kegaiatan desa siaga, seperti gotong royong, hari posyandu, kebersihan 

lingkungan, dll 

b. Hasil yang belum terlaksana 

- Sering terjadi kelambatan dalam pemberitahuan kepentingan kemanan 

 

Catatan : 

Data ini diterima dari hasil rapat tanggal 20 Nopember 2007 untuk 

persiapan laporan Pra LPJ untuk akhir tahun 2007 (Per Sub Bidang dan 

Seksi) 

Rapat hasil terakhir akan dilaksanakan  tanggal 20 Desember 2007 

 

 

 



 
SUSUNAN PENGURUS FORUM DESA SIAGA DESA RASAU 

KECAMATAN PAMENANG KABUPATEN MERANGIN 
 

 
1. PELINDUNG   : 1. KEPALA DESA 
        2. KETUA BPD DESA RASAU 
 

2. PENGURUS 
- KETUA   : WAHYUDI 
- WAKIL KETUA : MUNJIYAH 
 
- SEKRETARIS  : KHIROM 
      ANIK KURNIATI 
 

- BENDAHARA  : LISWATI 
 
 

3. KOORDINATOR SUB BIDANG DAN SEKSI SUB DUSUN 
 

a. KEANGGOTAAN 
Koordinator  : PONIMAN  (Kadus I) 
    : SARMADI  (Kadus II) 
    : BAMBANG S (Kadus III) 
    : SUPRIYONO (Kadus IV) 
 
Seksi Sub Dusun : seluruh Pengurus Dasa Wisma per Dusun se 

Desa Rasau 
 

b. PENGAWASAN PENYAKIT 
Koordinator   : DESI MARLINA  
Seksi Sub dusun  : SITI NURSIYAH 
      MUJIYARSI 
      SADAH WATI 
      YETI WIJAYANTI 
 

c. KESLING (Kesehatan Lingkungan) 
Koordinator  : SUKOTO 
Seksi Sub Dusun  : SRIYATI 
      HIDAYATI 
      SUDARTI 
      RIBUT HARYONO 
 

d. PEMBIAYAAN KESEHATAN/ DANA SOSIAL 
Koordinator  : ENDANG SRIYANTI 
Seksi Sub Dusun  : SURATMI 
      IMPALAWATI 
      SRI HARIYANTI 
      RATNA DEWI 



e. KESIAPSIAGAAN DAN KEGAWATDARURATAN 
Koordinator   : JOKO WALUYO 
Seksi Sub Dusun  : SUTIMIN 
      SARWIJI 
      H. SIS SUMANTO 
      HILYANTO 
      SAPARDI 
      TJINTO PRIBADI 
      H. TAMRIN MUJIMIN 
      H. HARMONO 
      M. ITAS SRI SUKARNO 
      H. DARYADI 
      SANTO 
      SAFI'I 
      GANJAR BAGIYO 
 

f.     HUMAS DAN UMUM 
Koordinator   : ASIH SUKO SYAMBUDI 
Seksi Sub Dusun  : ASTUTIK 
      HARIS TRIYANTO 
      NUR KHAFIDIN 
      FATAH HUL'ANAM 
      SUGIMAN 
      SUKARDI 
      RATNA INDAH YULIYANTI 
  

g. KEAMANAN DAN PENGGERAKAN MASYARAKAT 
Koordinator  : FRANOWO (Babinsa) 
      IMAM TEGUH (Babinkamtibmas) 
      MARJIYANTO (Danton Hansip) 
 
Seksi Sub Dusun : SEMUA ANGGOTA HANSIP SE DESA 

RASAU 
 

 

 


