Kapolda Kep. Babel Pimpin Upacara Kesadaran Nasional
Selasa, 19 Maret 2019 20:27

Polda Kep. Bangka Belitung, bid Humas.-– Kapolda Kep. Babel Brigjen Pol Drs. Istiono. M.H
pimpin Upacara Kesadaran Nasional yang di laksanakan di Mako Polda Kep. Babel yang
dihadiri oleh seluruh pejabat utama polda Kep. Babel serta di ikuti oleh seluruh personel dan
PNS Polri Polda Kep. Babel, Selasa (19/03/2019).

Kapolda Kep. Babel Brigjen Pol Drs. Stiono Dalam arahannya menymapaikan ucapan terima
kasih dan apresiasi kepada seluruh personil Polda kep Babel dan jajaran atas seluruh dedikasi
dan loyalitas yang telah ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas rutin sehari-hari sehingga
tercipta situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.
Sebagaimana kita ketahui bersama kemarin kita telah melaksanakan rapim TNI Polri tahun
anggaran 2019 dan melaksanakan simulasi sispamkota dalam rangkaian Pengamanan pemilu
tahun 2019.
Mencermati perkembangan situasi Kamtibmas saat ini menunjukkan adanya peningkatan suhu
politik menjelang Pemilu tahun 2019 dan gejala peningkatan baik sekala lokal regional nasional
terkait teroris dan paham radikalisme untuk itu kita perlu mengambil langkah-langkah dan
antisipasi yang yang diangaranya kita tingkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam
melaksanakan tugas body sistem dalam pelaksanaan tugas, menigkatkan pengamanan Polda
Polres dan Polsek dengan melakukan pemeriksaan baik terhadap orang maupun barang
bawaan dan kendaraan yang digunakan pada saat akan memasuki Mako, melaksanakan
penggalangan terhadap tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk berpartisipasi dalam
kegiatan deradikalisasi terhadap masyarakat Dan perbanyak jaringan informasi sehingga setiap
perkembangan situasi dapat dideteksi secara dini.
Kapolda Bangka Belitung juga menekankan kepada seluruh anggota untuk jaga soliditas dan
sinergitas TNI Polri di Prov Kep. Bangka Belitung dapat terus terjaga dalam rangka mendukung
kelancaran Pemilu tahun 2019 sehingga dapat berjalan dengan aman tertib lancar dan damai,
sukseskan pelaksanaan apel besar gabungan TNI Polri pada Tanggal 22 Maret 2019, antisipasi
aksi terorisme dengan meningkatkan pengamanan namun tidak over reaktif Dan tingkatkan
kegiatan populis atau kegiatan yang dapat merebut hati masyarakat seperti bakti sosial
kesehatan, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh personil Polda Bangka
Belitung dan jajaran atas loyalitas dan pengabdian saudara dalam melaksanakan tugas selama
ini dengan harapan dapat ditingkatkan lagi peran aktif pada masa mendatang mengingat tugas
ke depan akan semakin berat.
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