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POJOK REDAKSI

Melawaa Paademi
Tanpa terasa, tahun 2020 segera berakhir.
Tahun 2020 begitu rawan. Itu karena pandemi
Covid-19. Virus kasat mata dari Wuhan
Tiongkok
itu
semakin
mengglobal.
Menycrangumal manusia di scluruh dunia,
Jutaan orang meninggal dunia. Jutaan orang
terpapar dan harus dirawat di rumah sakit
maupun di tempat-tempat isolasi. Hingga
akhir tahun 2020, helum ada tanda-tanda
penyebaran itu berkurang, atau bahkan hilang,
Virus terscbut tclah mcmatikan roda
perekonomian. Tennasuk di Indonesia. Angka
orang terpapar sudah tembus 1 juta.
Angka kematian juga terns meningkat,
puluhan rihu jiwa, lni menjadi perhatian
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serius pemerintah, Sebagai langkah preventif
pemcrintah tclah menginstruksikan kepada

seluruh masyarakat untuk menerapkan
protocol kesehatan secara ketat. 5 M, yaitu
memakai masker, mencuci tangan, menjaga
jarak,
menghindari kerumunan, dan

membatasi

mobilitas
atau bepergian
diharapkan menjadi solusi. Yang pasti, sambil

menunggu

vaksin yang sudah mulai
disuntikkan, masyarakat tetap harus
menerapkan 5 M tersebut.
Penerapan 5 M itu harus dimulai dari

pribadi masing-rnasing. Kesadaran indivindu,
Jika semua indi vindu mampu mcncrapkan

protocol kesehatan, maka potensi penularan
itu dapat diminimalisir. Namun, melihat
kultur masyarakat kita, penerapan 5 ~ itu
sangatlah sulit. Meskipun hokum juga telah
diterapkan. Yang pasti, kita semua tidak holeh

menycrah. Harus ll,TUS berusaha, mclawan
dan melawan. Entah sampai kapan. (*)
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PEtvlBll\A RESCUER: Kabasarnas menerima sertifikat LSP dari kepala BNS.P.

JAKARTA: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

(Basarnas) sebagai pembina rescuer di tanah air menerima
sertifikat lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). LSP adalah
lembaga pelaksana kegiatan kompetensi kerja yang
mendapatkan lisensi dari Iladan Nasional Sertifikasi Profesi
(DKSP). DNSP merupakan lembaga independen yang bekerja
untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja
pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses
sertifikasi kompetensi kerja bagi tenaga kerja, baik yang
berasal dari lulusan pelatihan kerja maupun dari pengalaman
kerja.
Seremoni penyerahan sertifikat tersebut oleh Ketua DNSP
Kunjung Nasehat kepada Kabasamas disaksikan oleh seluruh
Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Ruang Serba Guna
Lantai 15 Gedung Basarnas. (*)

VIRTUAL: Deputi Operasi clan Kesiapsiagaan me-launching siaga _ atal 2020 clan tahun barn 2021.

Basamas mendeklariskan Siaga SAR Khusus Kalal
2020 dan Tahun Barn 2021 (Nataru), mulai Jumat
(18/12/2020) sampai Serrin (4/1/2021).Tagline-nya :
Bertransportasi Sehat, Aman, dan Nyaman. Selama
18 hari tersebut, tim SAR standby dan memonitor
pergerakan moda transportasi, tempat wisata,
bandara, pelabuhan, dan obyek-obyek yang rentan
terjadi kecelakaan, bencana, maupun kondisi
membahayakan manusia.
"Siaga Nalaru tahun ini, kita dihadapkan pada tiga
fak.tor yang harus diwaspadai, yaitu cuaca ekstrem
sesuai perkiraan B~1KG, Ienomena Lanina, dan
pandemi Covid-IS," tegas Deputi Bidang Operasi
dan Kesiapsiagaan Mayjend TNI (Mar) Bambang
Suryo Aji saat rnernbuka secara resmi siaga SAR
Khusus Nalaru di Basarnas Command Center (BCC),
Lanlai 11 Gedung Basarnas.
Untuk itu, Deputi berpesan agar tim SAR
memperhatikan enam hal penting. Pertama konsisten
dengan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan
Menjaga jarak). Kedua menguasai permasalahan
yang ada, koordinasi dan perencanaan yang terbaik,
laksanakan tidak perlu ragu, pasti dan dan yakin
berhasil.

Ketiga, rnenjaga sikap santun yang humanis,
disiplin tinggi clan mampu mcmbcrikan eontoh
tauladan bagi insan SAR lainnya. Kccmpat, selalu
mcnggunakan APD Covid-19 dan support mcrcka
di garis dcpan dcngan kebutuhan untuk kcschatan
yang rnernadai. Kelima, posko di masing-masing
Kansar
dengan
memperhatikan
Protokol
Kcscharan scrta dilcngkapi fasilitas kesehatan.
Kccnam, publikasi lcbih diaktifkan agar
masyarakat dapat lebih mcrasakan kehadiran
Basarnas sekaligus kchadiran kita untuk mcnjaga
opini publik yang positif.
Deputi juga memberikan aprcsiasi kcpada
scluruh Kantor Pcncarian clan Pertolongan tcrkait
response time, kesiapan alut, koordinasi,
kctcrampilan, dan kcsiapsiagaan para personil
yang sudah baik sclama ini.
"Alut (alat utama) kita scmakin baik, response
time juga sernakin baik, lni harus dipcrtahankan
olch sclurnh Kakansar. Publikasi juga eukup baik.
Tiga hal ini eukup membanggakan, schingga
kehadiran Basarnas dapat mcmbcrikan dampak
positif
pada
setiap
pclaksanaan
opcrasi
SAR, "pungkasnya. (nv)

Tim SAR Evakuasi 4 Pendaki
DENPASAR - Empat pendaki, masing-masing Alex (20), Yusril (20), Ryan (18), dan Agil (19),
tersesat Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Sabtu (12/12/2020) malam. Mereka memisahkan
diri dari rombongannya. Beruntung, salah seorang korban punya nomor emergency Basarnas. Ia pun
menelpon meminta pertolongan.
Tim SAR bergerak clan berhasil menemukan keempat pendaki tersebut dalam keadaan selamat,
Minggu (13/12/2020) malam.
Operasi SAR dimulai sekitar pukul 18.30 Wl'TA. Tim SAR dari Pos SAR Karangasem bersama tim
pemandu wisata lokal bergerak melaluijalan setapak melalui Pura Gae. seputaran Desakih. Sementara
keempat korban yang tersesat diarahkan untuk menuruni gunung.
"Kami bisa pantau pergerakan target dari ruang komunikasi yang ada di Kantor SAR Denpasar di
Jimbaran. Kami masih dapat berkomunikasi dan mengarahkan mereka untuk terus bergerak,
menuruni gunung. Sementara tim SAR naik untuk menjemput mereka, menggunakan teknik
intersep," jelas Kakansar Denpasar Gede Darmada.
Sekitar pukul 21.30, tim SAR berhasil menemukan keempat korban.
"Semuanya selamat. Selanjutnya kami arahkan ke Pura Pengubengan, tempat kendaraannya di
parkir," imbuhnya. (ay)

JAMBI - Setelah dua hari pencarian, dua korban

2 Pemanc:ing

Tewas
Terseret Arus

terseret arus Sungai Ilir Desa Sungai Tebal
Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin,
Jambi berhasil ditemukan, Minggu (13/12/2020).
Kedua korban, masing-masing Biko (25) dan Adi
(22), dlaam keadaan meninggal dunia.
"Kurban ditemukan sekitar 6 kilometer dari Last
Known Position (LKP)," ungkap Kornelis, Kasiops
Kansar Jambi.
Evakuasi membutuhkan waktu sekitar 5 jam,
mengingat medan jurang di lokasi penemuan <lan
tidak ada akses lainnya menuju ke posko utama.
Kedua korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh
Polsek Lembah Masurai, Sabtu (12/12/2020) sore.
Keduanya sedang memancing, lalu diterjang arus
hingga keduanya terjatuh dan terseret arus. (*)

Evaluasi
Operasi

SAR

JAKARTA
Rapat evaluasi operasi SAR
dilaksanakan secara virtual di Ruang Rapat T .antai 10
Gedung Basarnas, Selasa (1/12/2020).
Kegiatan
tersebut diikuti oleh 44 UPT.
Acara
diawali
dengan
paparan
Direktur
Kesiapsiagaan Didi Harnzar.
''Para Kepala Kantor SAR agar selalu mengupdate
data kesiapsiagaan mulai dari personil, alut, dan
palsar Jainnya secara detail di aplikasi kesiapsiagaan,
sehingga Pusat melalui Basarnas Command Centre
(HCC) dengan siaga 24 Jam dapat memantau
perkembangan yang terjadi," ungkapnya.
Pemateri berikutnya, Inspektur Basarnas Brigjen
TNT Chanlan Adilane yang diwakili Anton Sucipto.
Dia menjelaskan terkait Perpres 83/2018 dimana
inspektorat bertugas melaksanakan pengawasan
intern di lingkungan Basarnas. Selain itu, PP
60/2008, dimana seluruh proses kegiatan audit,
review,
evaluasi,
pemantauan
dan kegiatan
pengawasan Jain terhadap penyelenggaraan tugas
clan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai hahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk
kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tatanan
kepemerintahan yang baik.
Selanjutnya, Direktur Sistem Komunikasi Brigjen
TNT Widjang Pranjoto menyampaikan PK No. 8
Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Basarnas.
Dan sesi terakhir oleh Direktur Operasi Brigjen
TNT (Mar) Rasman menutup rangkaian kegiatan
evaluasi operasi SAR 2020. (*)
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Pengarahan
Kabasarnas

Untuk CPNS
JAKARTA - Kabasarnas mcmbcrikan pcngarahan
kcpada 323 Calon Pcgawai Ncgcri Sipil (CPNS)
formasi tahun 2019 di scluruh Indonesia, Sclasa
(8/12/2020). 32 CPNS bcrtatap muka langsung di
GcdU11g Basarnas Lantai 15, sisanya sccara virtual di
Kantor SAR masing-masing.
"Saudara-saudara adalah orang-orang tcrpilih dari
ribuan pcndaftar yang bcrcita-cita ingin mcnjadi PNS
di Basarnas," kata Kabasamas didampingi para
Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.
Para CPNS diharapkan mcmahami tugas clan
fungsinya scrta mcmiliki ctika baik sccara indivindu
maupun scbagai bagian dari organisasi.

"Caracter building dan capacity building seperti
mutlak diperlukan mengingat saudara-saudara
akan menjadi abdi negara, dimana saudara-saudara
dituntut unruk mampu memberikan pelayanan
yang optimal kepada masyarakat sesuai tugas clan
fungsi
Basarnas
sebagai
leading
sector
penyelenggaran
opera<, SAR di tanah air,"
terangnya.
"Saudara-saudara adalah masa depan Basarnas,
persiapkan diri saudara-saudara mulai sekarang ini.
Mulailah hekerja dengan niat baik clan semangat
untuk memherikan karya terbaik saudara-saudara,"
pungkasnya. (put)

79 Pejabat

Eselon III & IV Difungsionalkan

JAKARTA - Kahasarnas melantik 79 Jabatan
Fungsional di lingkungan Basarnas, Kamis
(10/12/2020). Pelantikan yang herlangsung di
Gedung Serba Guna T .antai 15 tersebut dan
sebagian secara virtual sebagai ekselerasi
percepatan
penyederhanaan
Birokrasi
Pemerintah
melalui
pengalihan
pejabat
administrasi (Eselon TTI dan TV) ke dalam jabatan
fungsional. Hadir pada pelantikan seluruh
Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.
Pelantikan ini merupakan representasi dari
pengelolaan kinerja pada aspek sumber daya
manusia maupun organ isasi sesuai peraruran
perundang-undangan yang berlaku. Hal itu
sesuai Peraruran Menpan-RR Nomor 28 Tahun
2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jahatan fungsional guna menjamin
kepastian dan pengembangan karier pejabat
administrasi yang terdampak penyederhanaan
birokrasi. Regulasi tersebut untuk memberikan
peluang pengembangan karir agar organisasi
tetap dapat berjalan berbasis fungsional. Hal
yang paling penting pada penyetaraan jabatan ini
adalah perubahan pola pikir dan pola kerja
karena basis kerja di organisasi tidak hanya di
jahatan struktural
sa.1a tetapi
juga
di
jabatan-jabatan
fungsional.
Karena
itu,
mekanisme pengembangan karir, pengernbangan
kompetensi, penataan kelas jabatan, formasi dan
peta jahatan, serta pol a karir jabatan fungsional.

"Selain itu, penguatan kepemimpinan bagi para
jabatan pimpinan tinggi pratama juga diperlukan
karena rentang kendali yang sudah tidak lagi
berjenjang, tetapi semakin melebar. Ilal ini
berkaitan dengan fungsi manajerial yang melekat
pada jabatan administrasi sebelumnya. Untuk itu,
pejabat administrasi yang mengalami penyetaraan
jabatan dapat diberikan kegiatan tugas dan fungsi
koordinasi dan pengelolaan kegiataan sesuai
bidang tugasnya," kata Kabasamas.
Pemberian tugas dan fungsi koordinasi tersebut
diberikan dalam bentuk tugas tambahan sebagai
koordinator pada ahli madya dan sub koordinator
pada ahli muda. Tugas dan fungsi koordinasi
tersebut tidak bersifat menetap dan didasarkan
pada kebutuhan pelaksanaan tugas pada
masing-masing unit kerja. Kelompok kerja ini
diharapkan dapat sating mendukung karena pada
jabatan fungsional tidak ada lagi atasan dan
bawahan tetapi berdasarkan pengalaman dan
kompetensi di dalam suatu jabatan atau jenjang
jabatan.
Kabasamas berharap para pejabat fungsional
yang baru dilantik untuk tetap semangat dan
memberikan yang terbaik bagi Basarnas, "Selalu
tingkatkan kapabilitas,
soliditas
internal,
sinerzitas
denzan
seluruh
stakeholder.
serta
'-'
laksanakan tugas sampai kemampuan maksimal
dalam
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat," pesannya. (tik)
,

I

5 Pejabat
Struktural
Dilaatilc
JAKARTA - Usai melantik 79 pejabat
fungsional, giliran 5 pejabat structural di
lingkungan Basarnas yang dilantik,
Senin
(14/12/2020). Kali ini oleh Sestama. Yang
dilantik, pejabat administrator (eselon ITT) dan
pengawas (eselon TV) dengan nomenklatur
jahatan barn.
"Jahatan mempakan amanah yang hams
dijaga. Segera rnenyesuaikan diri dengan tugas
dan kedudukan yang ham, tetap semangat,
profesional, sinergi dan militan demi kemajuan
Basarnas di masa mendatang," katanya. (*) .

Sestama

Webinar
Hakordia

mengikuti
webinar
peringatan
Hari Anti Korupsi
Sedunia
(Hakordia),
Rabu
( 16/12/2020). Webinar dengan tema
: "Membangun Kesadaran Seluruh
Elemen Bangsa dalam Budaya
Antikorupsi" tersebut dilaksauakan
di Gedung Merah Putih Komisi
Pemberantasan Korupsi Jakarta dan
diikuti
oleh
seluruh
Kernenterian/Lembaga
dan
pemerintah daerah di tanah air.
Kegiatan tersebut sebagai upaya
penyadaran publik bahwa korupsi
adalah kejahatan luar biasa yang
harus dihadapi dengan cara yang
1 uar biasa pula. (*)

Inspektur:
Budayakan
MaluKKN
JAKARTA - Tnspektorat Badan Nasional Pencarian
dan Pertolongan (Basarnas) melaksanakan sosialisasi
penegakan integritas di Iingkungan Basarnas, Rahu
(2/12/2020). Sosialisasi dilaksanakan secara virtual.
Pesertanya seluruh Unit Kerja Kantor Pusat dan Tnit
Pelaksana Teknis (UPT) tersebut sebagai upaya untuk
mendorong kegiatan Reformasi Bi rokrasi dalam ha!
penguatan pengawasan.
Acara yang berlangsung di Ruang Rapat T .t. 4
tersebut dibuka Inspektur Basarnas Brigjen Th,
Chanlan Adilane dan dihadiri para Pimpinan Tinggi
Pratama.
Inspektur menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi
adalah penyempurnaan tugas, bukan tugas tamhahan.
"Jika merasa menjadi tugas tambahan, artinya kita
belum melaksanakan tugas sesuai arah kehijakan
pemerintah, hanya masih melaksanakan tugas yang
"biasa dikerjakan". Kalimat "yang biasanya" agar
mulai saat ini dirubah menjadi "yang seharusnya"

sehingga mindset kita merubah apa yang kita
kerjakan biasa-bisa saja menjadi yang
seharusnya atau yang sebenamya.
lnspektur menambahkan, sudah seharusnya
membuka diri dan melakukan perubahan pola
pikir tersebut.
"Di luar sana masing-masing aparatur sud.ah
berlomba-lomba merubah diri dan menjadi lebih
berintegritas dan profesional. Mari kita
budayakan malu korupsi, kolusi, dan
nepotisme!" pungkasnya,
Selanjutnya, peserta mendapatkan materi
Whistle Blowing System (WI3S) Indikasi Tindak
Pidana Korupsi oleh Mery Mudespa;
Pengendalian Gratifikasi oleh Kadek Indah SS.;
Penanganan Benturan Kepentingan oleh IIeru
Mahardika,; dan Manajemen Risiko dan
Pembangunan Zona Integritas oleh Desiana
Kartika Bahari. (ayu)

Penghargaan yang diraih
Basarna selama tahun 2020

INOONESIA SEARCH AND RESCUE (INASAR)
IEC TO STRENGTHEN NATIONAL CAPACITY

A,, lhtshal Bagus Puruhilo

Hues of N.AUOMI S.~rc:h Mid Rescue Agffl<:Y (8ASARNAS)

Basamas diundang sebagai
pembicara pada INSARAG
Steering Group Meeting pada
tanggal 3- 7 Februari 2020
di Jenewa, Swiss.

ol the R..,,ubllc of Indonesia

Penghargaan sebagai Petugas Satuan
Kerja berpredikat Mitra Bestari atas
dedikasi dan kerja sama Tahun 2020
dari Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Jakarta IV
pada tanggal 3 Maret 2020.

Opini WTP atas Laporan Keuangan
13asarnas Tahun 2020 dari 13PK
pada tanggal 23 Juli 2020. Opini
WTP tersebut berhasil diraih
13asarnas sejak 2013 atau sebanyak
8 kaU berturut-turut.

TerpiUhnya 2 orang anggota Tim INASAR
sebagai Humanitarian Heroes pacla
peringatan hari kemanusiaan sedunia
oleh UN-OCHA pada tanggal
19 Agustus 2020.

TEMPO CO, Jakar1a · Sorve1 Indonesia Po ,ttc:al Op,nion (IPO) men)•ebut mayoritas responden
dan DPR bef1t neqa buruk,

menya:akan Po

Peringkatke-2 Lembaga Berldnerja
Baik hasil survei Indonesia Political
Opinion (IPO) mengenaipersepsi
public terkait "Kinerja
Kementerian/Lembagaclalam 100
hari PemerintahanJolcowi-Ma'ruf"
pada tanggal 29 Oktober2020.

Faklor persepslnya adalah etos kerja. menj\lnjun9 keadilan, ntegr tas a tau kons1s1ensl. empatl atau
peduh. dan faklor fa,nnya; kata Dorektur Ekseku11f IPO Dech Kum,a Syah dikutip dar· dokumen nlls
has, sun.e,. Kamos. 29 Oktober 2020.
01 bawah Polrl dan ~"It. embaga-lembaga 'aln yang JU9B d1n1ial berlunerja buruk adalah Kejaksaan
Agung (69 persen), Kom1sl Pem bhan Unwm (52 persen), Dewan Perwakilan Oaerah (51 persen),
Sadan Pusal Stat,S1 k (45 persen).
Kemudtan Komis! Perllndungan Anak Indonesia 43 persen), Sadan Narl<ottka Nasional (30 persen),

Sadan Me,eorolog,. Kl,matolog,, dan Geof,soka a tau BMKG (26 persen), dan Sadan Logis1ilc Nasional
(18 perseo)

Kemudian Lembaga I mu
sen), Sadan Perlindungan
Peker1a Migran lndor,es,a (56 perse,i), Ombudsman RI (52 eerseo). den Lemb89a Ke1ahanan
Nasional (48 pe1sen).
S19l •ni digelar pada 12·23 Oktobef 2020 terhadap 170 orang pemuka pendapat (opinion ~ader) yang
berasal dau penet ti un,~rs,tas. lembaga penehtlan mandiu, dan ascstast tlmuwan soslal/perguruan
llnggl. serta terhadap 1 200 responden yang berasal da,1 massa pernllih naslonal d1 seluruh
Indonesia IPO mengklium mar91n of enor survei sebesar 2.9 persen

PenghargaandariIndonesia
GovernmentProcurementAward
2020 untukkategoriPengadaan
Barang/Jasa Paling Transparan
clariLembaga Kebijakan
Pengadaan/Jasa Pemerintah
(UCPP)pada tanggal 18
November 2020.

Peringkat 5 besar pemenuhan International Civil
Aviation Organitation (ICAO) Asia Pacific SAR
Performance Indicators berdasarkan Final Report
of Asia/Pacific Air Navigation Planning and
Implementations Regional Group ke-31 dari ICAO
pada tanggal 1'1-16 Desember 2020.

Penghargac:m atas
Pengelolaan Laporan Harta
Kelcayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) dan Unit
Pengendalian Gratifikasi
(UPG) Terbaik Tahun 2020
dari Komisi Pemberantasan
Korupsi pada tanggal 16
Desember 2020.

---

Peringkat 1 BKN Awards 2020
kategori Perencanaan Kebutuhan,
Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan
dan Pensiun dari BKN pada tanggal
17 Desember 2020.

HUM~~
PASIEN PROTES

Peringkat 3 13KN Awcrds 2020 kategori Komitmen
Pengawasan dan PengendaUan dari 13KN
pada tanggal 17 Desember 2020

Pasien: "Jadl dokler ltu enak banget ya,
dok?"
Dokter: "Kenapa pak?"
Pasien:" lha iya, Tuhan yang
menyembuhkan penyakit, dokter yang
menerlma bayarannya"
Dokler: "Saya sih lidakmemaksa pak, lapi
kalau panjenengan mau langsung menemui
Tuhan ya silakan .• " {*)

BALAS DENDAM
Peningkatan Nilai lndeks Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Basamas dari 2,qa dengan kategori
Cukup pada tahun 2019, menjadi 3,07
dengan kategori Baik pada Tahun 2020
oleh ICemenPAN-RB
tanggal 20 Januari
2021.

lstri: "Pah, minta duit! aku mau pergi
berenang ..•.I"

Suami: "Ngapain pergi berenang?"
lstri: "Biar badan mama langsing,
pa •.. seperti mama waklu gadls dulu .•• !
Suami: "Gak usah lah ... lkan paus aja liap
hari berenang, tapi tetap aia badan nya
gede.!"
Besokan hari nya .•.
Suami: "Mah ..• kalau ke pasar nanti iangan
lupa bell buah ya ••. !"
lstri: "Bual apaan buah, yah ••. l"
Suami: "Bual membuang toksin di badan
ayah, biar waiah ayah jadi bersih ... !"
lstrl:"Gak usahlah yah ... monyet ala tiap
hari makan buah, tetap aia wajahnya mirip
monyet!" (*)

Basarnas sebagai Pembina atau Lembaga
lnduk Rescuer menerima lisensi sebagai
Lembaga Sertifikasi Profesi dari Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)pada
tanggal 16 Desember 2020.

Rescue News
SELAMAT T AHUN BARU

Avignam Jagat Samagram

