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PANGANDARAN ( Jawa Barat ) - Minasari Resto Kampung Tourist Pangandaran di jadikan tempat
berkumpulnya insan media elektronik, cetak dan online Kabupaten Pangandaran dalam rangka Hari Pers
Nasional Jum'at ( 14/2/2020 ).
Acara ini di selenggarakan oleh Humas Pemkab Pangandaran dan di hadiri semua media Cetak, elektronik
dan online yang ada di kabupaten Pangandaran .
Dalam Sambutannya Bupati Pangandaran H.Jeje Wiradinata mengatakan " Di hari pers Nasional ini, saya
ucapkan selamat kepada rekan- rekan pers yang hadir dan mari kita tingkatkan silaturahmi dan sinergitas di
antara kita "
Pada kesempatan yang sama Maman selaku Kabid Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA )
Kabupaten Pangandaran yang ikut menghadiri acara, ketika di wawancarai Indonesia satu menerangkan "
untuk mendukung aksesibilitas sektor wisata pantai mulai Pamugaran, Karangtirta , Batuhiu , Bojongsalawe
akan dibuat jalan lintas pantai di tahun 2020 , serta Jembatan SODONGKOPO yang akan menyambungkan
Bojong salawe dan Batukaras. Penataan kawasan wisata batuhiu, Batukaras dan green canyon " terangnya.

Diakhir sambutannya Jeje Wiradinata menegaskan " Sesuai dengan usulan wartawan kami siap untuk
kopdar dengan semua media liputan pangandaran minimal satu bulan sekali. Saya akan instruksikan jika ada
berita tayang, setiap kepala dinas harus cepat tanggap, minimal kadisnya langsung komunikasi dengan pihak
wartawan yang memberitakannya, " Tegas Jeje.
" Kita akan rencanakan untuk selalu mengadakan pertemuan minimal satu kali sebulan dengan seluruh
pejabat Eselon, insya Alloh nanti, pertemuan pertama tanggal 9 maret 2020 kita kopdar dengan seluruh
dinas "
" Di pertemuan nanti, saya berharap para awak media agar usul dan ngomong langsung terkait kendala
apapun dengan terbuka , saya bertanggung jawab, dijamin kepala dinasnya tidak akan marah " pungkasnya.
( Nang Surya )
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