
Kodim 0604/ Karawang Gelar Sertijab Dandim
Karawang, MIJ

KODIM 0604/Karawang 
menggelar acara lepas sam
but Komandan Kodim 0604/ 
Karawang dari Letkol INF 
Endang Sumardi S.Sos kepa- 
da Letkol Inf Medi Hariyo 
Wibovvo M.M.Sc pada Rabu 
(04/12/19).

Dalam kesempatan ter- 
sebut turut juga dihadiri 
oleh Bupati Karawang Hj. 
CellicaNurachadiana, Kejari 
Karawang Hj. Rohayatie, 
Kapolres Karawang AKBP 
Arif Rachman Arifin, Ketua 
DPRD Kabupaten Kara
wang Pendi Anwar, Forko-

pimda Kabupaten Kara
wang, para Danramil beser- 
ta jajaran Kodim 0604/ 
Karawang, Persit Kartika 
Chandra Kirana Koorcabrem 
063 PD III/Siliwangi, paraja- 
jaran Kapolsek Karawang, 
Tokoh Agama, Tokoh Ma- 
syarakat, Lemabaga Swa- 
daya Masyarakat yang ada 
di Kabupaten Karawang 
serta tamu undangan lain- 
nya.

Dandim 0604/Karaw'ang 
Letkol Inf Medi Hariyo Wi- 
bowo M.M.Sc dalam samb- 
utannya memperkenalkan 
dirinya sebagai komandan

Kodim 0604/Karawang yang 
baru.

Dikatakan Dandim, 
Kabupaten Karawang bu- 
kan kota yang asing buat 
dirinya, karena 17 tahun 
yang lalu dirinya pemah ada 
di Karawang. "Selama 17 
tahun ini perkembangan 
Kabupaten Karawang sa- 
ngat pesat sekali," ungkap 
Dandim 0604/Karawang Let
kol Inf Medi Hariyo Wibo- 
wo M.M Sc.

Dandim juga meminta 
kepada semua Intansi yang 
ada di Kabupaten Kara
wang untuk memberi masu- 
kan kepadanya selama men- 
jadi Dandim 0604/Karawang. 
"Mohon arahan terutama 
dari Forkopimda, supaya 
Karawang selalu terdepan 
dan Karawang yang kuat 
dan kokoh " harap Dandim.

Lebih lanjut, Dandim 
mengungkapkan, pangkat 
dan jabatan bukanlah sega- 
la, karena semua itu tidak 
akan dibawa mati.

Sementara itu Letkol Inf 
Endang Sumardi S.Sos yang

kini menjabat sebagai Waas- 
intel Kodam III/Siliwangi 
dalam acara lepas sambut 
mengatakan, tepat satu 
tahun tujuh bulan tujuh hari 
dirinya menjabat sebagai 
Dandim 0604/ Karawang. 
"Selamat datang kepada 
Dandim baru, selamat ber- 
juang di tempat yang baru " 
ujar Letkol Inf Endang 
Sumardi, S.Sos.

Diungkapkannya, sela
ma menjabat sebagai Dan
dim 0604/Karawang banyak 
kesan dan pesan, karena 
menurutnya walaupun se
bagai Dandim tetap saja 
tidak bisa bekerja sendiri.

"Kita harus selalu men- 
ciptakan sinergitas antara 
TNI - Polri, Pemerintah Daer- 
ah dan masyarakat, agar 
menciptakan wilayah menja- 
di kondusif dan majuna sua- 
tau wilayah, Muspida Kara
wang kompak makannya jika 
ada apa-apa semua bisa di- 
selesaikan dengan cepat," 
papamya.

Bupati Karawang dr. Hj. 
Cellica Nurachadiana yang

juga turut hadir dalam acara' 
tersebut juga mengucapkan 
selamat bertugas kepada 
Letkol Inf Medi Hariyo Wi- 
bowo M.M.Sc sebagai Dan
dim 0604/Karawang yang 
baru. "Kita hari ini melepas 
Lettkol Inf Endang Sumardi 
S.Sos yang akan bertugas di 
Kodam III/Siliwangi, selamat 
bertugas di tempat yang 
baru dan semoga sukses 
selalu," kata Cellica.

Cellica memaparkan, Let
kol Inf Endang Sumardi 
S.,Sos merupakan sosok ra- 
mah baik dan beliau banyak 
sahabat, terbukti dengan ba
nyak yang hadir dalam aca
ra lepas sambut hari ini. "Or- 
angnya baik, orangnya te- 
gas dan juga jail, Kabupa
ten Karawang pusat Keta- 
hanan dan Pertahanan Na- 
sional, Karawang ini aman 
karena responnya cepat dari 
Dandim dan Kapolres, saya 
mewakili Forkopimda Kabu
paten Karawang mengucap
kan banyak terima kasih ke
pada Letkol Inf Endang Su
mardi, S.Sos" ujamya. (Her)


