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SALAM REDAKSI

Grobogan Zero Narkoba

P

embaca yang budiman, kami kembali hadir untuk Anda. Beberapa
bulan telah berjalan, tentu banyak peristiwa yang telah kita lewati.
Badai cobaan terus datang berkelindan. Hal itu, kita anggap sebagai cara Tuhan menyayangi kita. Kami sadari bahwa tanpa ujian, hidup
kita akan berjalan statis.
Kehidupan dinamis yang semu selalu menipu kita. Seolah kondusif,
tetapi ternyata membuat kita terkungkung dalam kebodohan dan ketidak
mahiran dalam menghadapi segala keadaan.
Permasalahan muncul bisa terjadi secara alami, tetapi juga bisa dating
karena diciptakan. Ya, diciptakan oleh diri sediri yang kesemuanya untuk
mengetahui bagaimana kesiapan kita menghadapi sebuah peristiwa.
TAT atau Tim Anti-Teror merupakan bentuk uji kasus yang kita ciptakan untuk mengantisipasi hal-hal terburuk sekali pun. Tim itu dipermak
tidak hanya piawai menghadapi terorisme, tetapi juga memberantas sindikat narkoba di wilayah hukum Polres Grobogan.
Kasat Sabhara, AKP Lamsir SSos, adalah
yang membidani kelahiran pasukan TAT Polres
Grobogan. Beberapa personel terpilih dia latih
sesuai dengan keahliannya yang pernah menjadi
keluarga besar Brimob.
Tak hanya kemampuan fisik, mereka juga
dibekali dengan daya tahan tubuh yang baik dan
keahlian dalam kenggunakan senjata. Dan satu
lagi, instink mereka juga telah dilatih untuk peka
terhadap segala kemungkinan bahaya yang mengancam eksistensi Polri.
Ya, inilah TAT. Yaitu, Tim Anti Teror yang lahir
dari sebuah system yang andal bila sewaktu-waktu
dibutuhkan oleh masyarakat. Secara tersirat, hal itu
menunjukkan bahwa ada PR besar yang dikanding corp berseragam cokelat dalam mewujudkan
keamanan, ketertiban, dan melindungi masyarakat.
Pembaca yang budiman. Dapur redaksi kami
berusaha memberikan menu yang menarik untuk
dapat disimak oleh Anda sekalian. Selain soal
TAT, kami juga mengupas bagaimana jajaran kami
bekerja keras mewujudkan citra yang bersih dalam
segala hal.
Pemberantasan narkoba di internal Polres menjadi agenda utama kami. Tidak akan mungkin, lantai
akan bersih bila dibersihkan oleh alat pembersih
yang kotor.
Untuk itu, seiring dengan pembernatasan narkoba kepada masyarakat umum, internal kami juga
menjadi sasaran Operasi Berantas Sindikat Narkoba
(Bersinar) 2016. Meski kurun waktu operasi, 16-31
Maret telah habis, toh pemberantas tidak akan berhenti sampai di sini.
Operasi Bersinar berbagai jilid akan terus dilakukan sesuai dengan
komitmen kami agar Grobogan bersih dari narkoba. Demikian, pembaca
yang budiman. Selamat menikmati sajian kami.
Salam
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BENTANGKAN SPANDUK: Jajaran Muspida
mengkampanyekan bahaya narkoba terhadap manusia.

3 PERSONEL
DISERAHKAN
ke Tim

Assassment
Sojarkoni, merupakan akronim
dari iso ngajari ora iso ngelakoni
(bisa mengajar atau memerintah
tetapi tidak bisa menjalankan).
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O

tak atik gathuk dari istilah Jawa ini
yang berusaha keras dĳauhi jajaran
Polri, termasuk Polres Grobogan.
Kapolres AKBP Indra Darmawan
Iriyanto tak ingin membersihkan
lantai yang kotor dengan sapu yang kotor.
Dengan begitu, lantai akan tetap bersih karena disapu dengan sapu yang bersih.
Ibaratnya, polisi adalah instrument alat kebersihan yang harus bersih untuk memberantas
kejahatan.
Untuk itu, jiwa bersih harus dilakukan dari
internal anggota Polres Grobogan. Hal itu penting agar pemberantas narkoba dapat berhasil
secara maksimal.
‘’Setiap saat kami melakukan pembinaan
kepada anggota jangan sampai terlibat narkoba.
Sebab, risikonya sangat berat. Kami menggelar
Operasi Bersinar, tidak hanya ditujukan kepada
masyarakat umum, tetapi juga internal anggota
Polres,’’ tandasnya kepada Spirit Polmas.
Diakui, hal itu tidak mudah dilakukan.
Sebab, dibutuhkan komitmen yang kuat dari
semua pihak. ‘’ Kami melakukan pendekatan
melalui keagamaan, pengarahan dan sanksi
tegas sampai dipecat dari anggota polisi.’’
Untuk mengetahui apakah anggotanya
terlibat narkoba, digelarlah tes urine kepada anggotanya secara mendadak. Hasilnya, ada tiga
anggota yang terindikasi mengonsumsi narkoba.
‘’Mereka telah kami rekomendasikan ke
Tim Assassment Biddokes Rumkit Bhayangkara

LAPORAN UTAMA
Polda Jateng. Bagaimana hasilnya, kami masih menunggu
dari tim. Kami berharap, mereka
masih bisa dibina,’’ katanya.
Di Biddokes Rumkit
Bhayangkara, kata dia, mereka
akan menjalani tes secara intensif, baik psikologi dan fisik.
Bila dilihat dari alasan mereka mengonsumsi narkotika,
rata-rata, para pelaku berdalih
faktor keluarga.
‘’Ini masih kami selidiki.
Tetapi tidak menutup kemungkinan, hal itu sudah mereka
lakukan sejak sebelum menjadi
anggota polisi, lho,’’ katanya.
Dari sisi keluarga anggota
terduga konsumen narkoba, kata
dia, semuanya menghendaki
agar yang bersangkutan bisa
disembuhkan. Untuk itu, mereka diharapkan dapat menjalani
preses rehabilitasi.
‘’Keluarga menyuport kami
untuk melakukan pembinaan
dalam proses rehabilitasi. Tetapi,
keputusannya kami menunggu
dari Tim Assassment Biddokes
Polda Jateng,’’ katanya.
Tes urine juga akan dilakukannya bersama instansi lain,
seperti instansi pemerintah daerah dan Kodim setempat. Untuk
merealisasikannya, dia telah
berkoordinasi dengan unsur
Muspida lainnya.
‘’Dandim mendukung kegiatan ini,’’ katanya. (jm-sp)

TES URINE DI RUTAN:
Satres Narkoba melakukan tes urine di rutan
Purwodadi.

Operasi
di Rutan
NIHIL NARKOBA
S e b a n ya k 1 5 p e n g h u n i R u m a h
Tahanan (Rutan) Purwodadi menjalani
tes urine, Rabu (13/4/2016). Sebelas di
antaranya narapidana kasus narkoba, dan
empat lainnya dicurigai menggunakan
narkoba.
Operasi yang dilakukan Polres
Grobogan itu dalam rangka memerangi
kejahatan narkoba. Sebanyak 80 personel dari lintas satuan dikerahkan untuk
melakukan Operasi Bersinar, yang dibagi
dalam empat tim.
Kabagops Polres Grobogan Kompol
Jenda Pulung mengatakan, dari hasil
pemeriksaan tes urine, 15 narapidana
negatif.
‘’Selain dites urine, sejumlah kamar
tahanan juga digeledah. Kami menemukan narkoba maupun sejenisnya,’’
tandasnya.
Operasi itu dilakukan secara mendadak. Dari penggeledahan, juga tidak
ditemukan barang haram tersebut.
‘’Kami hanya mengamankan belasan
korek api dan sendok,’’ katanya, didampingi Kasatres Narkoba AKP Sucipto dan
Kasat Sabhara AKP Lamsir.(td-sp)
SPIRIT POLMAS EDISI APRIL 2016
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Target 12 Kasus
HARUS TERUNGKAP
Kasus narkoba menjadi
perhatian serius jajaran Polda
Jateng. Setiap Polres menjadi
ujung tombak keberhasilan
pengungkapan kasus itu.

J

adi, tak setiap Polres mendapat target dalam
pengungkapannya. Untuk Polres Grobogan,
target 12 kasus menjadi beban yang harus
dipikul Satnarkoba Polres Grobogan tahun ini.
Beruntung, Polres sudah nyicil ayem. Setidaknya,
enam kasus terungkap dengan enam tersangka
hingga April 2016 ini. ‘’Kami akan terus bekerja
keras untuk bisa memenuhi target 12 kasus,’’ tandas Kasat Narkoba Polres Grobogan, AKP Sucipto
SH MH kepada Spirit Polmas.
Berkaca ke tahun lalu, kata Kasat Narkoba,
Polres Grobogan berhasil memenuhi target dengan
mengungkap 9 kasus. Adapun jumlah tersangka
yang ditangkap 12 orang.
Diakui, mengungkap kasus narkoba di daerah cukup pelik permasalahannya. Untuk itu dia
menyebar mata dan telinga untuk mengendus
keberadaan konsumen, kurir dan pengedar narkoba. ‘’Kami harus punya informan yang kuat.
Begitu ada informasi masuk, kami langsung lidik
sampai berhari-hari. Konsekuensinya, ada biaya
operasional yang harus dikeluarkan,’’ kata mantan
Kapolsek Brati, Grobogan itu.
Sebagai putra asli daerah, yakni kelahiran
Gubug 14 Mei 1966, dia tak mau kecolongan oleh
aksi pengedar narkoba. Dia bertekat mewujudkan
wilayah hukumnya zero aksi peredaran narkoba.
‘’Alhamdulillah, upaya pengungkapan kasus
narkoba ini kami mendapat dukungan dana.
Untuk ungkap satu kasus dianggarkan Rp 6 juta,’’
katanya.
Meski mendapat anggaran sebesar itu, tidak
jarang kesatuannya harus tombok lantaran
tingginya biaya operasional.
‘’Kalau kami tombok sudah wajar. Karena di
lapangan, kebutuhan kita tidak bisa diprediksi.
Apalagi, jaringan mereka ini sangat rapi,’’ katanya.
Dalam peredaran barang haram itu, dibagi
menjadi dua yakni system sel tertutup dan

menggunakan alamat. Untuk system sel tertutup,
pelaku tidak mengenal satu sama lain. Mereka
hanya menggunakan ponsel untuk bertransaksi.
‘’Begitu uang sudah ditransfer, barang dikirim
lewat kurir. Antara pembeli, penjual dan kurir
tidak saling mengenal,’’ katanya.
Cara kedua, menggunakan system alamat.
Begitu, uang sudah ditransfer, barang dikirim ke
suatu tempat tertentu yang dikehendaki si penjual.
‘’Pembeli harus mencari lokasi yang disebutkan
penjual melalui telepon. Tidak diketahui, apakah
yang menempatkan barang itu kurir atau penjual
yang bersangkutan,’’ katanya.
Meski mereka banyak yang tertangkap, mereka rata-rata mengaku tidak tahu siapa pengirim
barang maupun penjualnya. ‘’Barang kali, itu
sudah menjadi doktrin setiap orang yang terlibat
peredaran narkoba.’’ (jm-sp)

AKP Sucipto SH MH
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MENYULUH NARKOBA:
Seorang Polwan Polres Grobogan
memberikan penyuluhan tentang
narkoba kepada para remaja.

Cegah Peredaran Narkoba,

Gencarkan Sosialisasi
Dalam Maret lalu, digaungkan operasi
pemberantasan narkoba bernama Operasi
Bersinar 2016, yang merupakan kepanjangan
dari Berantas Sindikat Narkoba.

T

ernyata, upaya Polres
Grobogan dalam mengungkap kasus itu cukup
taktis. Dalam kurun waktu
15 sampai 31 Maret, berhasil mengungkap satu kasus narkoba.
Tersangka yang ditangkap
ini diduga sebagai pengedar.
Adapun barang bukti yang berhasil diamankan sekitar 0,154 gram
sabu-sabu. Hingga kini, Satnarkoba
Polres Grobogan masih mengembangkan kasus itu.
‘’Tetapi, kami tidak akan

berhenti sampai di situ. Upaya
pencegahan juga kami lakukan
dengan banyaj melakukan sosialisasi kepada masyarakat,’’ kata
Kasat Narkoba AKP Sucipto SH
MH kepada Spirit Polmas.
Diakui, upaya zero narkoba
tidak akan berhasil bila hanya
dilakukan dengan ungkap kasus.
Upaya pencegahan juga kudu
dilakukan sejak dini.
‘ ’ M i s a l n ya k a m i l a k u k a n
sosialisasi kepada para pelajar,
komunitas-komunitas masyarakat,

ormas, kelompok masyarakat
teroganisir maupun yang nonterorganisir,’’ katanya.
Sejumlah personel, yang terdiri atas polwan maupun polki,
dikerahkan ke sekolah-sekolah
untuk memahamkan bahayanya
narkoba kepada generasi muda.
Mereka membagi-bagikan pemflet
dan memberikan sosialisasi dalam
sebuah forum di sekolah tersebut.
Bahkan, Kasat Narkoba AKP
Sucipto sendiri rela menggelar
siaran radio bekerja sama dengan
radio swasta local.
‘’Untuk siaran radio, saya
sendiri yang tampil. Saya ingin,
jangan sampai ada masyarakat kita
yang terlibat narkoba. Mereka bisa
berinteraksi dengan saya selama
melakukan siarab radio,’’ tandasnya. (jm-sp)
SPIRIT POLMAS EDISI APRIL 2016
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Terlibat
Narkoba

Itu Aib
bagi Polisi
Anggota Polres Grobogan
diminta tidak terlibat kasus
narkoba. Hal itu merupakan
salah satu aib yang wajib
dihindari lantaran dapat
merusak nama baik Polri di
depan masyarakat.

K

apolres Grobogan, AKBP
Indra Darmawan Iriyanto
SIK MSc menekankan
kepada seluruh jajaran saat

apel pagi.
“Jika kami menemukana ada anggaota yang terlibat narkoba, sudah
pasti akan diberi sanksi. Jadi, jangan
sekali-kali, kalian terlibat mengonsumsi, memiliki, atau mengedarkan
narkotika,” kata Kapolres.
Larangan keras bagi anggota Polri
terlibat kasus narkoba itu berlaku
secara luas, tidak terkecuali anggota
Polres Grobogan.
‘’Saya rasa anggota sudah pada
tahu sanksi apa yang akan dĳatuhkan
kepada oknum yang terlibat narkoba.
Sanksinya bisa dipecat,’’ pungkasnya.
(td-sp)
8
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Dipanggil Tiba-tiba,
Langsung Dites Urine
Polres Grobogan melakukan tes urine
secara mendadak pada anggotanya.
Tak ada pemberitahuan sebelumnya,
baik tempat maupun waktu.

TES URINE: Seorang dokter dari Biddokes Polda Jateng
mengetes urine para personel Polres Grobogan.

A

nggota yang sedang bertugas tiba-tiba dipanggil
tanpa pemberitahuan
sebelumnya. Mereka diminta memasukkan urine ke dalam
botol kecil untuk kemudian dicek
oleh dokter Polres. Hasil tes urine
langsung bisa diketahui saat itu juga.
Jika ada yang positif mengonsumsi
narkoba, alat tes akan menunjukkan
hasilnya.
”Kegiatan ini memang sengaja kami gelar dadakan,” kata
Wakapolres Grobogan Kompol Didik
Priyo Sambodo SIK, saat memantau
jalannya tes urine tersebut.
Pengecekan urine ini sengaja
digelar dadakan sehingga proses
penelitian bisa membuahkan hasil
secara maksimal.
”Secara berkesinambungan akan
kita laksanakan terus. Dan, akan
dilaksanakan secara mendadak,”
kata dia.
Tujuannya, untuk mengecek
penyalahgunaan narkoba di internal
kepolisian. “Ternyata, tidak ada yang
positif narkoba.”
Dia tidak akan memberikan toleransi kepada anggota yang kedapatan
mengonsumsi narkoba. ”Saya tidak
main-main dengan anggota yang
berani menyalahgunakan narkoba
atau barang bukti,” tegas Wakapolres.
Selain akan ditindak secara internal, menurutnya, penyalahgunaan
narkoba di lingkup kepolisian bisa
dipidana umum.
Sementara itu, Kapolres
Grobogan AKBP Indra Darmawan
SIK MSc menyampaikan bahwa
program pengecekan urine secara
rutin dilakukan Polres Grobogan
untuk seluruh personel di wilayah
kerjanya. Pengecekan ini bertujuan
untuk mengantisipasi penyalahgunaan obat-obat terlarang di korps
Bhayangkara itu. (td-sp)

SPIRIT POLMAS EDISI APRIL 2016
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Siswa Diminta Mewaspadai

BAHAYA NARKOBA
Sebanyak 165 siswa menjadi sasaran kegiatan
Pembinaan Pelajar Satbinmas Polres Grobogan
di MAN Purwodadi. Mereka diimbau untuk
menjaga ketertiban di lingkungan sekolah,
tidak terlibat dalam kasus narkotika, dan
pergaulan bebas.

A

iptu Agus Salim, yang
hadir dalam acara itu
membeirkan materi tentang penyalahgunaan

narkoba, kenakalan remaja, tertib
berlalu lintas, dan bahaya aliran
radikalisme.
‘’Kepada seluruh pelajar kami
imbau dan diingatkan kepada pelajar agar ikut menjaga kamtibmas
di lingkungan sekolah. Banyaknya
kenakalan pelajar yang terjadi saat
ini dikarenakan para pelajar yang
tidak memahami dan mematuhi
setiap aturan yang ada di sekolah,’’
katanya.

Agus Salim juga meminta
kepada siswa agar tidak membawa
kendaraan saat ke sekolah apabila
belum mempunyai SIM. Hal itu
untuk menghindari kecelakaan
lalu lintas.
Kepada para guru, dia berharap
agar selalu mengimbau dan mengarahkan kepada para pelajar untuk
tidak membawa sepeda motor bila
belum cukup umur. Apalagi, bila
belum punya SIM.
Selain itu, mereka diimbau agar
berhati-hati dan waspada terhadap
paham-paham radikalisme, terhadap paham Gafatar dan ISIS.
‘’Bila nanti menemukan orang
yang mencurigakan seperti memberikan ajaran-ajaran paham
tersebut agar segera melaporkan
ke guru atau kepolisian,’’ katanya.
(td-SP)

SOSIALISASI NARKOBA:
AIPTU Agus Salim memberikan
sosialisasi tentang bahaya narkoba
kepada ratusan siswa MAN Purwodadi.

10
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Kapolda Ancam Pecat
Anggota yang Terlibat
Saat sudah tidak saatnya anggota
Polri merasa aman terlibat narkoba.
Sebab, komtimen Kapolda Jateng,
Irjen Nur Ali sangat kuat untuk
membersihkan jajarannya bersih
narkoba.

S

ebagaimana digelorakan oleh jajaran Polri,
Operasi Berantas Sindikat Narkoba (Bersinar)
telah dilakukan. Sasarannya tidak hanya
masyarakat umum, tetapi juga aparat kepolisian atau aparat pemerintah lainnya.
Khusus bagi anggota Polri yang terlibat narkoba,
Kapolda berjanji akan memecatnya.
‘’Kapolda sudah mengingatkan, apabila anggota
Polri terbukti menggunakan atau mengedarkan narkoba,
dia akan dipecat,’’ tandas Wakapolda Jateng, Brigjen Pol
Awang Anwarudin saat bertatap muka dengan anggota
Polres Grobogan, Jumat (7/4) sore.
Kunjungan Kerja Wakapolda Brigjend Pol Drs Awang
Anwarudin MH di Polres Grobogan disertai Karo Rena
Kombes Pol Albertus Sampe Sitorus SE dan Dir Binmas
Kombes Pol Drs Mochamad Son Ani SH. Rombongan
disambut Kapolres Grobogan AKBP Indra Darmawan
SIK MSc bersama Wakapolres Kompol Wayudi, para

MEMBERI ARAHAN: Wakapolda Brigjend Pol
Drs Awang Anwarudin MH bersama rombongan
didampingi Kapolres AKBP Indra Darmawan
Iriyanto memberikan arahan dalam audiensi
kepada seluruh perwira di Polres Grobogan.

kabag, kasat serta kapolsek di jajaran Polres
Grobogan.
Lebih lanjut Wakapolda berpesan jangan
sampai ada anggota Polres Grobogan yang mencoba-coba melibatkan diri dengan narkoba. Sebab,
sanksi yang akan diberikan kepada pelaku cukup
jelas.
Selain itu, dia kembali mengingatkan mengenai
fungsi masing-masing kesatuan agar dipersiapkan
betul. Setiap kegiatan diminta ada perencanaan
serta pertanggung jawabannya.
‘’Dalam kegiatan ini, saya berterima kasih
kepada Kapolres yang sudah menyediakan waktu
dan tempat untuk bertatap muka dengan anggota
Polres Grobogan.
Sebagaimana diketahui, rombongan tiba di
Mapolres Grobogan sekitar pukul 15.00. Mereka
langsung menuju Aula Jananuraga guna memberikan pengarahan kepada personel Polres Grobogan.
Acara diawali dengan Paparan Laporan
Kesatuan di oleh Kapolres Grobogan AKBP Indra
Darmawan, SIK MSc. Kata dia, situasi dan kondisi
kewilayahan secara umum di Kabupaten terluas
kedua di Jawa Tengah ini sangat kondusif. (td-sp)
SPIRIT POLMAS EDISI APRIL 2016
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TAT Juga untuk Antisipasi

Peredaran Narkoba

Dalam simulasi antisipasi terorisme di
Mapolres Grobogan, terdengar beberapa
letusan senjata api. Selain itu, terdengar
pula teriakan petugas saat melumpuhkan
para pelaku teroris yang diperagakan oleh
aparat Polres sendiri.

K

egiatan itu, bertujuan untuk melatih kesiap-siagaan
anggota Polres Grobogan dalam mengatasi aksi-aksi
teroris di wilayah hukum polres tersebut.
Selain itu, latihan itu juga berkait dengan upaya
pembentukan pasukan antiteror. Sebanyak 20 anggota Dalmas
telah dipilih untuk dilatih menjadi tim antiteror dibawah kendali
Kasat Sabhara Polres Grobogan AKP Lamsir SSos.
‘’Hal ini mengingat situasi yang sekarang ini yang marak akan
kejahatan jalanan maupun aksi teror yang sangat meresahkan
masyarakat,’’ kata Kasat Sabhara AKP Lamsir saat simulasi.
Dengan adanya Team Anti-Teror (TAT) Polres Grobogan
diharapkan dapat memberikan warna
baru dalam menjaga situasi
keamanan khususnya di wilayah
hukum Kabupaten Grobogan.
Selain difungsikan untuk
mengantisipasi terror, tim
ini juga dapat digerakkan untuk mem-back up
satuan fungsi yang lain, di
antaranya pemberantasan
premanisme dan pemberantasan narkoba. (td-sp)

SIMULASI: Sejumlah personel
Dalmas Satsabhara yang tergabung
dalam Tim Anti-Teror menggelar
simulasi di halaman Mapolres
Grobogan.
12
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PATUH

Polres Grobogan
meningkatkan razia
gabungan untuk
menciptakan rasa
aman, tertib dan
tenteram.

Operasi Gabungan
Ciptakan Rasa Aman

R

MEMERIKSA BARANG:Petugas Satlantas memeriksa
barang yang diangkut seorang warga menggunakan mobil boks
dalam operasi gabungan.

azia gabungan itu
tidak hanya digelar
pada siang hari, tapi
juga pada malam hari
karena Kabupaten Grobogan
merupakan jalur alternatif dari
Jawa Timur menuju ke arah
Semarang atau Solo.
Kabagops Polres Grobogan
Kompol Jenda Pulung mengatakan, bahwa kondisi saat ini
kondusif. Namun, razia tetap
ditingkatkan, untuk memberikan rasa keamanan dan
ketertiban masyarakat.
Ia mengatakan, razia itu juga
bertujuan untuk mengantisipasi
aksi pelaku teror sekaligus tindak kejahatan jalanan. Razia
dan patroli gabungan dilakukan
di jalur-jalur rawan kecelakaan
dan kriminalitas.
Puluhan kendaraan roda
empat dan dua yang terjaring razia karena minimnya
kelengkapan kendaraan. Bagi
kendaraan yang melanggar
aturan lalu lintas, akan dikenakan tilang sesuai dengan UU
No 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
(td-sp)
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PATUH

PERIKSA SURAT: Seorang
anggota Satlantas memeriksa
surat kendaraan truk yang
diduga kelebihan muatan.

KELEBIHAN MUATAN
Bahayakan Pengguna Jalan
Keamanan dan
keselamatan di jalan
raya menjadi tujuan
utama kegiatan
Satlantas Polres
Grobogan. Terutama
bagi kendaraan yang
kelebihan muatan, korp
Zebra di wilayah hukum
kabupaten terluas
kedua di Jawa Tengah
ini tidak akan
mengambil risiko.
14
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P

etugas Satlantas akan bersikap tegas menindak
kendaraan berat yang
memuat barang dengan
melebihi tonase. ‘’Tak ada toleransi bagi sopir truk dan angkutan
berat yang melanggar tonase,’’ tandas Kasatlantas AKP Nur Cahyo
SIK SH.
Kata dia, truk dan kendaraan
berat yang membawa muatan
melebihi tonase, dapat membahayakan pengguna jalan yang lain.
Selain itu, juga bisa merusak jalan.
‘’Bila diketahui ada yang membawa muatan melebihi tonase
langsung kita tilang,” ungkap
Kasatlantas.
Hal itu dibuktikan seperti
saat melakukan patroli di ruas
Jalan Purwodadi-Semarang, Desa

Putat. Saat itu, petugas langsung
menghentikan truk untuk dicek
muatannya.
Sopir truk yang kedapatan
membawa muatan melebihi dan
melanggar aturan lalu lintas
langsung ditilang. “Kelebihan
muatan ini bisa mengakibatkan
kelalaian berlalu lintas. Jika terjadi
kecelakaan maka pihak lain bisa
jadi korbannya.”
Selain kelebihan tonase, kata
dia, angkutan barang yang digunakan mengangkut penumpang
orang juga ditindak tegas. Hal itu
menjadi prioritas jajaran Satlantas
Grobogan.
‘’Kami akan lakukan penindakan karena perbuatan itu
membahayakan penumpang,”
tambah Kasatlantas. (td-sp)

PATUH

Operasi Pekat

Ratusan Botol
Minuman Keras Disita
Aparat Polres Grobogan menemukan
ratusan botol minuman keras (miras)
berbagai merek di lokalisasi Gunung
Butak, Desa Depok, Kecamatan
Toroh. Minuman tersebut langsung
diamankan ke Mapolres.

D

alam razia tersebut, petugas menghampiri
satu per satu tempat kafe karaoke dan bilik
di lokalisasi itu. Saat dilakukan penggeledehan, ditemukan banyak minuman keras dari
berbagai jenis dan merek, seperti bir putih, bir hitam,
congyang, dan arak.
”Dari lokalisasi dan kafe karaoke ini tidak memiliki izin jualan miras. Maka petugas langsung menyita
ratusan botol miras yang disimpan dalam rumah,”
terang Kapolres Grobogan AKBP Indra Darmawan
melalui Kasat Sabhara Polres Grobogan AKP Lamsir.
Selain miras, lanjut Kasat Sabhara, petugas juga
memeriksa beberapa identitas para pekerja seks komersial. Namun, petugas tidak mendapati adanya pekerja
yang di bawah umur.

Meski demikian, razia ketertiban masyarakat akan tetap digelar secara rutin.
”Razia miras ini kami gelar karena banyak masukan dari warga. Miras tersebut
ditengarai sebagai penyebab ketegangan
muda-mudi,” kata Kasat Sabhara.
Dijelaskannya, lokalisasi sebagai target
operasi. Sebab, lokasi itu merupakan perputaran miras terbesar. Kurang lebih ada
puluhan tempat hiburan kafe karaoke dan
bilik pemuas syahwat.
Setiap hari, kata dia, ada pesta miras dan
orang mabuk. ”Ke depan petugas akan terus
melakukan kegiatan serupa secara rutin guna
mencegah peredaran miras meluas,” pesannya.(td-sp)

AMANKAN MIRAS: Petugas Satsabhara
mengamankan miras dari operasi pekat.
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PATUH
SURAT TEGURAN:
Seorang pelanggar
lalu lintas diberi
surat teguran oleh
petugas Satlantas
Polres Grobogan
dalam Operasi
Simpatik Candi 2016.

Operasi Simpatik Giatkan
Kawasan Tertib Lalu Lintas
Operasi Simpatik Candi 2016 yang digelar
sejak 1 sampai 21 Maret 2016, bertujuan
menggiatkan kembali kawasan tertib
lalu lintas (KTL).

H

al itu diawali dengan apel gelar pasukan, Selasa
(1/3) di Lapangan Apel Polres Grobogan. Dalam
kesempatan itu, Kapolres Grobogan AKBP
Indra Darmawan Iriyanto SIK SH menyematkan pita operasi kepada perwakilan personel yang terlibat
dalam kegiatan itu.
Selain personel Polres Grobogan, apel tersebut
juga diikuti anggota TNI dari Kodim 0717/Pwd, Dinas
Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten Grobogan.
Ketika membacakan amanat kepala Korlantas Polri,
Kapolres mengatakan, melalui operasi ini, Polres
Grobogan bersama para pemangku kepentingan lalu
lintas dan angkutan jalan, akan menggiatkan kembali kawasan tertib lalu Lintas (KTL). Tujuannya,
untuk menciptakan kawasan tertib lalu lintas.
‘’Marka, rambu, parkir, serta pengguna jalan
harus ditata agar terwujud Kamseltibcarlantas.
Sasaran kegiatan simpatik ini adalah masyarakat
umum, yang akan mendapatkan pembelajaran
dari kawasan tertib lalu lintas,’’ katanya.
Kasat Lantas AKP Nur Cahyo SIK SH menjelaskan, bahwa KTL yang dimaksud berada di jalan R
Suprapto Purwodadi. ‘’Lokasi itu sudah dilakukan
survei,‘’ katanya. (td-sp)
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PATUH

Spanduk Imbauan

Dipasang di Jl Suprapto

G

una mendukung kesuksesan Operasi Operasi Simpatik
Candi 2016, personel Satlantas Polres Grobogan melaksanakan pemasangan spanduk imbauan tentang
tertib berlalu lintas dan larangan parkir di sembarang tempat.
Isi spanduk itu berupa imbauan tentang tertib berlalu lintas. Spanduk
terpasang di sepanjang Jalan R
Supapto dan kawasan Simpang Lima
Purwodadi.
Selain itu, polisi juga mendirikan
pos pantau di sejumlah titik rawan
pelanggaran.
‘’Kegiatan itu melibatkan instansi
lain, yaitu dari Dinas Perhubungan
dan Satpol PP Kabupaten Grobogan,’’
tandas Kapolres AKBP Indra Darmawan
didampingi Kasatlantas AKP Nurcahyo.
Kapolres menyampaikan bahwa, dengan dilakukan pemasangan spanduk imbauan
dan dibangunnya pos pantau, diharapkan Operasi
Simpatik Candi 2016 yang berlangsung saat ini, dapat menekan
jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Grobogan.(td-sp)

Sosialisasi Digencarkan di Sekolah-Sekolah

Binmas Dukung Operasi Simpatik

S

atbinmas Polres Grobogan
mendukung kegiatan Operasi
Simpatik 2016. Caranya,
memberikan pengarahan mengenai
kedisiplinan, ketertiban, keselamatan lalu lintas.
Seperti yang dilakukan Kanit
Binmas Polsek Karangrayung,
Aiptu Sartono. Dia gencar melakukan sosialisasi tentang itu di
sekolah-sekolah.
‘’Kegiatan dalam rangka
Operasi Simpatik Candi 2016 ini
dilakukan untuk mengurangi
kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar,’’ katanya.
Di SMA Karangrayung, dia
memberikan penjelasan tentang

bahayanya bila tidak mentaati peraturan lalu lintas, fungsi helm, SIM,
dan STNK. ‘’Kami melarang anakanak yang tidak memiliki SIM dan
belum cukup umur, untuk mengendarai sepeda motor. Adapun
untuk pelajar yang sudah berusia
17 tahun, kami imbau untuk membuat SIM,’’ ujarnya.
Menurutnya, sosialisasi semacam itu didukung oleh pihak
sekolah. Dalam waktu dekat, dia
bersama jajaran Bhabinkamtibmas
Polsek Karangrayung dan pihak
sekolah, akan menggiatkan tertib
berlalu lintas pada para wali murid.
‘’Kegiatan itu sekaligus mencari solusi terbaik untuk siswa yang

tidak memiliki SIM, tetapi khawatir terlambat masuk sekolah,’’
paparnya.
Dia juga melarang siswa berada
di luar sekolah saat jam belajar.
Apalagi membawa senjata tajam,
memprovokasi sesama pelajar, dan
melakukan sweeping pada murid
sekolah lain.
Selain itu, para siswa juga
dilarang menggunakan dan
mengedarkan narkoba, berjudi,
dan meminum minuman keras.
Imbauan itu bertujuan agar
pelajar berperan aktif membantu pemerintah dalam menjaga
keamanan dan mencegah pelanggaran hukum.(td-sp)
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PATUH

Pasar Tradisional Prioritas Pengamanan

S

alah satu tempat yang berpotensi
terjadinya tindak kriminalitas
adalah pasar tradisional. Inilah,
yang membuat Polsek Kradenan
melakukan imbauan agar pengunjung
pasar selalu berhati-hati dan waspada
saat beraktivitas di dalam pasar.
Imbauan itu dikemas Kapolsek
Kradenan AKP Toni Basuki dalam
aksi blusukan. Dia mengatakan, aksi
ke pasar-pasar tersebut untuk mengantisipasi agar tindak kriminalitas di
PESAN KAMTIBMAS: Kapolsek Kradenan AKP Toni Basuki memberikan
pesan kamtibmas kepada para pedagang tradisional.

wilayah hukum Polsek Kradenan bisa
dihindari.
“Kami sengaja ke pasar, karena
pasar merupakan tempat keramaian
dan segala aktivitas dilakukan di sini.
Hal ini menjadikan pasar rawan terjadi
aksi kriminalitas seperti pencopetan,
curanmor dan lainnya,” ujarnya.
Menurut Toni Basuki, meski sudah
melakukan imbauan, patrol tetap
dilakukan secara rutin. Bahkan, patroli itu digelar setiap hari dengan cara
berpindah-pindah lokasi.
“Patroli tetap lakukan dan tiap hari
pun rutin patroli,” pungkasnya. (td-sp)

TEBAR SENYUM

saat Patroli Bersepeda
Berbagai cara dilakukan jajaran Polres Grobogan dalam
membuat patuh masyarakat terhadap hukum. Pasukan
Sabhara yang biasanya terlibat dalam aksi pengendalian
massa dan pengamanan di sejumlah lokasi itu, kini
dikerahkan juga untuk melakukan aksi simpatik.

Y

a, pasukan Satuan Sabhara
Polres Grobogan mengerahkan unit patroli bersepeda
kayuh di tempat-tempat keramaian. Polisi bersepeda ini akan
memberikan bantuan pelayanan
pada masyarakat yang menghadapi
keadaan emergensi (darurat).
Pada jam-jam tertentu, enam
personel berpatroli sepeda melintasi
Jl R Suprapto Purwodadi. Mereka
bertugas mengamankan kegiatan
masyarakat, seperti saat berolahraga atau beraktivitas setiap pagi.
Tak jarang pula, mereka tampil
ketika momen Car Free Day (CFD).
Banyak masyrakat yang mengapresiasi kegiatan itu. Yang
membuat masyarakat tidak canggung terhadap aksi pengamanan
itu, adalah wajah para personel
Polres yang selalu memberi senyum
dan selalu tegur sapa.

18
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Banyak pula pengunjung yang
meminta foto bersama kepada
petugas patroli bersepeda itu.
‘’Kalau dengan berpatroli seperti ini, kami senang. Rasanya,
nyaman kalau ada pak polisi. Anak
saya selalu tanya, kalau pas saya
ajak di arena CFD. Katanya, pak
polisinya mana?’’ tutut Sumartono
(45), seorang pengunjung CFD.
Kasat Sabhara AKP Lamsir
menjelaskan, patroli bersepeda
bertujuan mengantisipasi kejahatan
yang timbul di Jalan R Suprapto
Purwodadi. Terutama, saat CFD
berlangsung, mulai pukul 06.00
hingga 09.00.
‘’Patroli itu juga dapat berfungsi
menjalin komunikasi dengan warga
dalam pelaksanaan CFD. Polisi
bisa membaur bersama de ngan
masyarakat,’’ katanya. (td-sp)

PATROLI BERSEPEDA:
Dua orang polwan melakukan patroli bersepeda.

PATUH

Patroli Jalan Kaki,

Sasar Pelanggar
Parkir dan PKL
Dengan berjalan kaki, Personel Gabungan dari
Polres Grobogan, Dinas Perhubungan dan
Satpol PP Kabupaten Grobogan, beberapa kali
menyusuri sepanjang kawasan tertib lalu lintas
(KTL) di Jalan R Suprapto, Purwodadi.

K

egiatan ini dalam
rangka penertiban
terhadap kendaraan
yang parkir sembarangan di KTL. Selain itu,
sasaran razia juga ditujukan
kepada para pedagang kaki
lima (PKL) yang berjualan
tidak sesuai dengan Perda
Bupati Grobogan.
Penertiban yang dilakukan

oleh petugas gabungan
tersebut dilakukan dengan
mengimbau para pelanggar
tidak memaarkir kendaraan
di trotoar. Sebab, parkir di
sembarang tempat dinilai
mengganggu pejalan kaki.
‘’Dalam penertiban petugas
memberikan teguran kepada
setiap pelanggar yang ditemukan dengan memberikan tilang

teguran,’’ ucap Kasatlantas
AKP Nur Cahyo.
Ditambahkan, kegiatan itu
bagian dari “Operasi Simpatik
Candi 2016’’ yang digelar
secara serentak, beberapa
waktu lalu. Tujuannya,
guna menciptakan situasi
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu
lintas. (td-sp)

PATROLI JALAN KAKI: Seorang pengendara
sepeda motor yang melanggar rambu lalu lintas
mendapat peringatan petugas yang
sedang berpatroli jalan kaki.
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PATUH

AMANKAN PREMAN: Petugas
Satsabhara mengamankan sejumlah
preman yang kerap nongkrong di
Terminal Induk Purwodadi.

Saku Pakaian Diperiksa,

TAS DIGELEDAH
Operasi Preman di Tiga Lokasi

O

perasi preman yang
digelar Satuan Sabhara
Polres Grobogan dilakukan secara berkala.
Beberapa lokasi yang kerap menjadi
langanan operasi itu adalah sejumlah tempat publik, seperti Terminal
Purwodadi, Pasar Induk Purwodadi
dan Kawasan Simpang Lima.
Razia yang dipimpin Kasat
Sabhara, AKP Lamsir itu bertujuan
menciptakan situasi aman dan kondusif. Masyarakat yang berkunjung
di tempat publik menjadi merasa
aman dan nyaman.
’’Tujuan kami adalah me wujudkan situasi dan kondisi

tem pat publik yang bebas dari
potensi ancaman kejahatan. Sekecil
apa pun peluang bagi oknum
masyarakat untuk berbuat jahat,
kami akan antisipasi,’’ kata Kapolres
AKBP Indra Darmawan Iriyanto
didampingi Kasat Sabhara AKP
Lamsir, kepada Spirit Polmas.
Sasaran pemeriksaan oleh
polisi adalah pengunjung di tempat publik itu. Mereka diperiksa
secara cermat, saku dan lipatan
baju dan celana yang dikenakan
pengunjung.
’’Kami tidak mau kebobolan,
siapa tahu ada barang-barang berbahaya seperti senjata tajam atau

narkotika,’’ kata Kapolres.
Selain pakaian yang dikenakan
pengunjung, pemeriksaan juga
ditujukan kepada barang-barang
bawaan. Satu per satu, barang
bawaan pengunjung digeledah.
Meski begitu, petugas Satuan
Sabhara meminta izin terlebih
dahulu kepada pengunjung untuk
diperbolehkan memeriksa dan
menggeledah tas atau barang
bawaan.
“Razia premanisme akan terus
dilakukan, terutama di tempat
keramaian, seperti terminal hingga
stasiun. Tujuannya, untuk menekan
aksi kejahatan jalanan yang sudah
meresahkan masyarakat,” kata
Kapolres. (td-sp)

Ingatkan Pengguna Jalan
dengan Pasang Banner

P

olres Grobogan berkomitmen untuk menekan angka
kecelakaan lalu lintas di
wilayah hukumnya. Hal itu
ditandai dengan digencarkannya
pemasangan banner yang berisi
peringatan dan rambu-rambu
lalu lintas.
Personel Satlantas Polres
Grobogan melaksanakan pemasangan puluhan lembar banner
imbauan di sepanjang Jalur
20
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Purwodadi - Semarang. Bannerbanner itu dipasang di sejumlah
titik strategis.
“Pemasangan banner tersebut bertujuan untuk memberi
peringatan kepada pengguna
jalan agar berhati-hati dan selamat sampai tujuan,” ungkap
Kasatlantas AKP Nur Cahyo SIK
SH.
Spanduk tersebut dipasang di sejumlah titik rawan

kecelakaan dan padat kendaraan.
Pemasangannya pun tampak
jelas dapat dilihat oleh pengguna
jalan.
‘’Kami mengingatkan mereka
dengan cara seperti ini. Mereka
secara otomatis akan membaca
pesan-pesan kami. Dengan
begitu, mereka bisa memahami
ajakan kami. Tujuannya, agar
angka kecelakaan lalu lintas bisa
berkurang,’’ katanya. (td-sp)

PATUH

Ingatkan Sopir dengan

P
Cat Semprot
Satuan lalu lintas Polres Grobogan memasang
tanda peringatan di setiap bagian belakang
bak angkutan barang.

SEMPROT BAK TRUK: Petugas
Satlantas menyemprot bak truk
dengan cat berbentuk tulisan
larangan mengangkut orang.

ada bagian itu, polisi
menggunakan cat semprot berwarna putih.
Cat itu disemprotkan
pada bak truk dengan berbentuk
tulisan, ‘’Dilarang Mengangkut
Penumpang’’.
Tulisan itu dalam huruf kapital
dan terbaca jelas oleh siapa saja
yang membaca ketika berada di
jalan raya.
Kasubag Humas Polres
Grobogan AKP Budi Djatmiko
menjelaskan, pemasangan tanda
peringatan itu merupakan langkah
konkret dan bagian dari upaya
menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya.
Dengan adanya pemasangan
tanda tersebut, sopir dan awak
angkutan barang diharapkan
tidak menggunakan kendaraannya untuk mengangkut orang.
Penggunaan angkutan barang
untuk keperluan semacam itu
tidak diperbolehkan oleh UU
dan dapat membahayakan
penumpang.
‘’Karena itu, pelarangan
tersebut sekaligus juga untuk
mencegah kecelakaan, terutama yang melibatkan angkutan
barang,’’ katanya.
Langkah tersebut, lanjut
Kasubag Humas, untuk mewujudkan kamseltibcar lantas.
Selanjutnya, menghindarkan jatuhnya korban jiwa para penumpang
di dalam bak terbuka. (td-sp)

Polwan Ajak Tertib Berlalu Lintas

B

erbagai upaya dilakukan Satuan Lalu Litas
(Satlantas) Polres Grobogan
untuk mewujudkan masyarakat
yang tertib dalam berlalu lintas.
Menggunakan pengeras suara
yang tepasang di mobil patrol,
Polwan Polres Grobogan mengajak masyarakat untuk mematuhi
aturan lalu lintas.
Seperti yang dilakukan Kaur
Mintu Satlantas Polres Grobogan,
Ipda Umbarwati, bersama beberapa personel polwan lainnya.

Mereka mengajak para pengendara
roda dua maupun empat, menyosialisasikan poin-poin ketertiban
berlalu lintas.
‘’Kami melakukan wara-wara
mengajak masyarakat untuk tertib
berlalu lintas biasanya di perempatan Jalan R Suprapto Purwodadi
dan Jalan A Yani Purwodadi,’’ kata
Umbarwati.
Sementara itu, Kasatlantas
AKP Nur Cahyo mengatakan, tertib berlalu lintas merupakan salah
satu solusi guna menekan angka

pelanggaran dan kecelakaan dalam
berkendara di jalan raya.
Kesadaran masyarakat, lanjut
dia, menjadi tujuan utama kegiatan
ini. Cara-cara simpatik ini, diterapkan untuk menggugah kesadaran
masyarakat dalam membangun
atau menciptakan budaya tertib
berlalu lintas.
‘’Kegiatan yang digelar
Satlantas Grobogan ini, selain sosialisasi di Jalan raya, juga akan
menyasar pula ke sekolah-sekolah,
pangkalan ojek, terminal hingga
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PATUH

Tutup Peluang
Penyimpangan
dalam DIPA
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) harus dilaksanakan sesuai
peruntukannya. Jangan lagi perpikir
sebagai sumber pundi-pundi
kekayaan pejabat.

22
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K

apolres Grobogan AKBP Indra
Darmawan Iriyanto SIK MSc,
mengatakan hal itu saat memantau pengecekkan DIPA Polres
Grobogan, di gedung Jananuraga Polres
Grobogan, baru-baru ini.
Kegiatan sebagai pengecekkan Dipa
2015 serta Dipa 2016 yang telah dipergunakan jajarannya. Kegiatan ini rutin
dilakukan oleh tim pengawas internal Polres Grobogan, yaitu Bagian
Perencanaan, Seksi Pengawas, dan Seksi
Keuangan.
‘’Tujuannya kegiatan itu untuk mengetahui kinerja bagian, satuan dan polsek
jajaran,’’ tandas Kapolres.
Dia meminta agar setiap Kabag, Kasat
dan fungsi lain di lingkungan Polres menutup rapat peluang potensi penyimpangan
dalam penggunaan anggaran itu. Dengan
alokasi anggaran yang tepat, diharapkan setiap bagian dan satuan di Polres
Grobogan dapat berjalan dengan lancar.
Jangan sampai terdengar, praktikpraktik yang cenderung membuka
peluang penyimpangan dalam penggunaan anggaran dari pemerintah pusat itu.
(td-sp)

DINAMIKA

Bhabinkamtibmas Pun Diajak
Selamatkan Warga di Jalan Raya
Ada tugas lain yang tak kalah
penting dari tugas konvensional
Bhintara Pembina Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat
(Bhabinkamtibmas).
Dia tidak hanya mengawal situasi kondusif di
sebuah lingkungan di tingkat desa, tetapi juga menyosialisasikan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.
Kini, Satlantas Polres Grobogan sudah masuk ke
tahap itu, dengan mengerahkan Babinkamtibmas.
Mereka yang berposisi strategis dalam pembinaan

masyarakat bertugas menyosialisasikan tertib berkendara di jalan raya.
‘’Kami juga bekerja sama dengan aparat desa,
lurah, dan camat. Polisi akan melakukan sosialisasi
ke dalam pertemuan-pertemuan RT, RW dan desa,’’
tandas Kasatlantas AKP Nur Cahyo.
Dalam menyukseskan nihil angka kecelakaan berlalu lintas, dia bertekad merealisasikannya. Untuk itu,
Satlantas akan masuk ke seluruh pelosok desa mengajak masyarakat agar berperilaku baik di jalan raya,
yaitu santun, aman dan selamat.
“Kami harus masuk ke desa-desa, mengadakan
pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW, kelurahan
maupun di sekolah-sekolah dengan berkoordinasi
dengan petugas Babinkamtibmas,” kata Kasatlantas.
Selama ini, lanjut dia, sosialisasi sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah. Bahkan, tidak hanya di
tingkat sekolah menengah atas (SMA), namun juga
siswa sekolah dasar (SD) dan pendidikan anak usia
dini (PAUD).
Sosialisasi berkendara aman, lanjut Kasatlantas,
juga dilaksanakan ke dunia industry yang memiliki
pekerja cukup banyak. Rata-rata pekerja itu menggunakan berkendaraan sepeda motor sebagai sarana
transportasi di jalan raya.
Mereka, kata Kasatlantas, diimbau agar selalu
memperhatikan keselamatan diri dan pengendara lain
saat di jalan raya.
“Kami menyurati seluruh instansi Pemkab
Grobogan agar berpartisipasi melakukan sosialisasi.
Kami datangi mereka, kami ajak untuk menjadi pelopor berkendara dengan aman,” tandasnya. (td-SP)

MEMBERI PENYULUHAN:
Seorang petugas Babin Kamtibmas
memberikan penyuluhan tentang
tatib lantas di sekolah.
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Sambangi Masjid,
Tebar Jalinan Kemitraan

B

agi jajaran Polres Grobogan, silaturahmi tak
sekadar menambah rezeki. Namun lebih
dari itu, silaturahmi juga dapat memanjangkan umur dan menjadi salah satu peranti dalam
mentukan keberhasilan terwujudnya sebuah jalinan kemitraan yang kondusif.
Silaturahmi ini dikemas dalam bingkai patroli
dialogis dengan seluruh komunitas masyarakat,
tak terkecuali pengurus takmir masjid. Seperti
yang dilakukan oleh personel Unit Patroli Sabhara
Polres Grobogan di sejumlah masjid.
‘’Saat itu kami sambang dengan menggunakan
metode dialogis,’’ tutur Kaur Binops Sabhara
Iptu Kusmanto saat singgah di Masjid Danyang,
Purwodadi, usai shalat Dhuhur, baru-baru ini.
Saat itu dia bersama rombongan juga melaksanakan shalat berjamaah. ‘’Tidak hanya Dhuhur,
tetapi juga saat Asar, dan Magrib.’’
Usiai shalat berjamaah, Iptu Kusmanto bersama rombongan duduk bersama jamaah masjid
menggelar dialog. Pesan-pesan kamtibmas dia
sampaikan agar jamaah masjid tetap waspada terhadap hal-hal yang berpotensi kejahatan dan aliran
radikal.

Sambang Poskamling,
Anggota Satbinmas
Diapresiasi Kapolres

S

atbinmas Polres Grobogan menggelar patroli
keliling kampung menyambangi sejumlah
poskamling. Tujuannya, menciptakan suasana aman dan kondusif.
Seperti yang dilakukan anggota Satbinmas,
Aiptu Agus Salim. Dia selalu berkeliling kampung
sembari memberikan pesan-pesan kamtibmas
kepada warga yang ditemui.
Dia selalu mengingatkan agar warga agar
mengunci pintu saat istirahat di rumah. Selain itu,
dia juga meminta warga mewaspadai kemunculan
aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor)
dan pencurian rumah kosong.
‘’Kami setiap saat melakukan ronda keliling.
Dengan begitu, kami berharap masyarakat merasa
aman,’’ kata Agus Salim.
Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan penghargaannya kepada warga masyarakat
yang sudah aktif dan bekerja keras meluangkan
24
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SILATURAHMI: Aiptu Kusmanto
bersilaturahmi dengan pengurus sebuah masjid.
‘’Kami imbauan, masyarakat peka terhadap lingkungannya dengan cara melaporkan bila ada pendatang baru/
orang asing pada kepolisian terdekat,’’ katanya.
Beberapa aliran yang perlu diwaspadai masyarakat
sesuai isu yang berkembang saat ini adalah Islamic State
of Irak and Syiria (ISIS), Gafatar, dan aliran lainnya yang
melenceng dari agama.
‘’Patroli dialogis dengan sasaran masjid diarahkan
kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan memberikan
pandangan/informasi terkait bahaya paham radikal,’’ kata
Kapolres AKBP Indra Darmawan Iriyanto SIK. (td-sp)
waktu untuk ronda. Dengan begitu, linkungan menjadi
aman dan tertib.
“Ini yang kami harapkan. Mereka memiliki semangat
yang luar biasa dalam mewujudkan situasi lingkungan
yang aman dan kondusif,’’ katanya.
Terpisah, Kapolres Grobogan, AKBP Indra
Darmawan Iriyanto SIK MSc, menghargai upaya anggota itu. Dia meminta agar kegiatan itu dibudayakan di
internal anggota Polres, terutama anggota Binmas dan
Bhabinkantibmas. (td-sp)

SAMBANG POSKAMLLING: Anggota Satbinmas Aiptu
Agus Salim melakukan sambang poskamling.

DINAMIKA

Polpenak Sasar

Siswa Sekolah
Polpenak bukan
sebuah akronim yang
memiliki kepanjangan
’’Pol Penake (enak
sekali)’’.

N

ama itu unik dan mudah
diingat. ‘’Polpenak’’
itu bukanlah sebuah
bahasa prokem, tetapi
sebuah terobosan Satsabhara Polres
Grobogan dalam memberikan
pengarahan kepada para siswa di
wilayah hukumnya.
Dengan menggelar Program
Polpenak, yang merupakan kepanjangan dari Polisi Peduli Anak,
Polres berharap dapat membantu

masyarakat dalam mewujudkan
generasi muda yang berkarakter.
Kegiatan itu dilakukan dengan
cara mengunjungi beberapa sekolah sebagai langkah sosialisasi
tentang keamanan dan ketertiban
masyarakat (kamtibmas) dan antisipasi kenakalan remaja.
‘’Upaya ini sebagai bentuk
keprihatinan kami dengan masih
maraknya angka kriminalitas. Para
pelaku maish banyak yang masih
usia anak di bawah umur atau anak
usia sekolah, seperti pencabulan,
pencurian, kenakalan remaja, narkoba dan lain sebagainya,’’ ungkap
Kasat Binmas Polres Grobogan,
AKP Sudarwati.
Kunjungan petugas Satsabhara
ke sejumlah sekolah itu ternyata
mendapat sambutan antusias dari

DENGARKAN ARAHAN:
Sejumlah anggota pramuka mendengarkan pengarahan dari anggota
Polres Grobogan dalam Program
Polisi Peduli Anak.
para siswa. ‘’Langkah ini bisa mengantisipasi timbulnya kejahatan
yang dilakukan anak usia sekolah,” tambah anggota Satsabhara,
Ipda Mujiyadari saat mengunjungi
para siswa di SMA Muhammadiyah
Purwodadi.
Sementara itu, Retnowati,
salah seorang siswi merasa senang
dengan kunjungan personel polisi
ke sekolahnya. Menurutnya,
ternyata polisi tidak seram dan
menakutkan, seperti apa yang ia
ketahui selama ini. “Semula saya
merasa ngeri melihat polisi. Hati ini
rasanya berdetak kencang, takut.
Tetapi, ternyata ibu-ibu polisi baikbaik,’’ katanya.(td-sp)

Satu Arah di Tiga Ruas Jalan

P

SOSIALISASI SATU ARAH: Tim
gabungan menyosialisasikan jalur satu
arah di sekitar Alun-alun Purwodadi.

emberlakuan satu arah di
tiga ruas jalan telah diresmikan, 10 April lalu. Tujuannya,
untuk mengatasi kemacetan arus
lalu lintas akibat padatnya kendaraan yang berada di lokasi itu.
Kepala Dishubinfokom Agung
Sutanto mengatakan, ketiga ruas
itu adalah sekitar Alun-alun
Purwodadi (Jl KS Tumbun, Jl Gatot
Subroto, Jl Bhayangkara, dan Jl
Sudirman). Selain itu, Jl RA Kartini
dan Jl Pujasera.
‘’Seputaran Alun-alun
Purwodadi kami terapkan searah

jarum jam. Yakni, Jl Bhayangkara
ke timur, Jalan KS Tumbun ke
selatan, Jl Gatot Subroto searah ke
barat, dan Jalan Sudirman ke utara.
Lalu, Jl RA Kartini dan Jl Pujasera
ke utara,’’ paparnya.
Kasat Lantas Polres Grobogan
AKP Nur Cahyo menambahkan,
pemberlakuan itu sudah dilakukan pengkajian dan monitoring.
Jalur-jalur yang memiliki tingkat
kepadatan tinggi dievaluasi terlebih dahulu.
’’Kami akan sosialisasikan ke
masyarakat,’’ katanya. (td-sp)
SPIRIT POLMAS EDISI APRIL 2016
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Waspadai Penghuni
dan Pengunjung Tahanan
Propam Polres Grobogan dipimpin langsung oleh Kasi
Propam Polres Grobogan Iptu Salamun beserta Sat Tahti
secara rutin melaksanakan pengecekan dan pemeriksaan
terhadap ruang tahanan.

K

PERIKSA TAHANAN: Petugas Provost memeriksa kondisi
penghuni tahanan Polres Grobogan.
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apolres Grobogan
AKBP Indra Darmawan
SIK MSc melalui Kasi
Propam Iptu Salamun
mengatakan, pemeriksaan dilakukan dengan sasaran jumlah
tahanan, barang–barang yang
berada di dalam sel dan ruangan
sel tahanan.
Kegiatan ini dilaksanakan
untuk mengantisipasi hal – hal
yang tidak diinginkan terjadi
pada tahanan maupun mencegah
masuknya barang – barang yang
tidak diperbolehkan dibawa oleh
tahanan seperti hanphone, senjata tajam, dan benda lain yang
membahayakan.
“Dalam setiap pemeriksaan,
kami belum menemukan pelangggaran – pelanggaran yang dilakukan
penghuni, petugas jaga, dan pengunjung,” kata Iptu Salamun.
Seusai melaksanakan pemeriksaan ruang tahanan, Kasi Propam
memberikan arahan kepada personel yang berjaga di tahanan Polres.
Salah satu arahan itu adalah para
petugas diminta selalu menjaga
kewaspadaan dalam mengawasi
siapa-siapa saja yang membesuk.
Hal tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak
diinginkan terjadi kepada tahanan
maupun yang menjaga tahanan.
“Kepada para penghuna
tahanan untuk selalu menjaga
kebersihan dan kerapihan sel. Para
tahanan juga kami minta senatiasa
menjaga kesehatannya,” katanya.
(td-sp)

DINAMIKA

T

SILATURAHMI: Petugas Satbinmas bersilaturahmi
kepada warga Desa Ketro.

TRADISIKAN
WAJIB LAPOR

di Kampung-Kampung

radisi wajib lapor ke Ketua Rukun
Tetangga (RT) untuk segala aktivitas
tamu bermalam di kampung-kampung perlu dibudayakan. Hal itu
sebagai upaya awal kewaspadaan terhadap
kemunculan tindak kejahatan.
Kanit Binmas Polsek Karangrayung
Aipda Sartono menyampaikan hal itu saat
sambang di Desa Ketro dan poskamling desa
itu. Tujuannya, meminta agar tradisi itu terus
dipertahankan untuk pencegahan kejahatan.
“Caranya, dengan memberlakukan wajib
lapor ke ketua RT setempat untuk tamu
yang bermalam selama satu kali 24 jam,’’
ungkapnya.
Menurut Aipda Sartono, selain wajib
lapor, masyarakat juga diminta mentradisikan pemukulan kentongan atau benda apa
pun di malam hari. Upaya ini sebagai langkah preventif mencegah tindak kejahatan.
Sementara itu, kesiapsiagaan masyarakat juga perlu diimbangi kegiatan
Bhabinkamtibmas dengan melakukan safari
kamtibmas. ‘’Sosialiasi ditujukan kepada
seluruh tokoh masyarakat, lurah, atau
pemuka agama.’’
Ketua-ketua RT, kata dia, wajib mengetahui siapa-siapa yang ada di lingkungannya.
‘’Selanjutnya mengetahui latar belakang dan
seluk beluk warganya,’’ katanya. (td-sp)

Bripka Rajikan Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan

D

alam rangka menjaga situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Grobogan,
Bhabinkamtibmas selalu berpatroli dan sambang ke perkampungan.
Selain patroli, sambang juga menjaga tali silaturahmi antara polisi dan warga. Seperti yang dilakukan
Bhabinkamtibmas Polsek Pulokulon, Bripka Rajikan.
Dia tak henti-hentinya bersilahturahmi ke sejumlah
tokoh agama dan masyarakat di wilayah tugasnya.
“Banyak hal yang kami bahas saat pertemuan itu,
terutama dalam menyosialisasikan keamanan dan
ketertiban lingkungan juga menjaga kerukunan antarumat beragama. Dengan begitu, kamtibmas selalu
terjaga dengan baik,” terang Bripka Rajikan.
Selain itu, disampaikan kepada para tokoh agama
untuk lebih mewaspadai aliran radikalisme seperti fahan Islamic State Iraq and Syiria (ISIS) serta
terorisme.
Bripka Rajikan menjelaskan, sambang tokoh
masyarakat merupakan salah satu cara untuk
mendekatkan diri kepada masyarakat.
“Kami akan rutin melakukan kegiatan sambang

CIPTAKAN KAMTIBMAS: Bripka Rajikan bersilaturahmi dengan ulama setempat dalam rangka menciptakan
kamtibmas.
sehingga nantinya informasi sekecil apapun bentuknya
bisa didengar Polisi. Selain itu, dengan rasa kebersamaan yang terjalin ini, sinergisitas dalam menjaga
situasi Kamtibmas tetap terbina dan selaras,” ucapnya. (td-sp)
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STRATEGI

Latihan Bongkar-Pasang Senjata

Polwan Antisipasi
Canggung di Lapangan
Dua anggota polwan Satsabhara
Polres Grobogan ditekankan selalu
meningkatkan kempuan layaknya
polisi laki-laki (polki).

M

ereka juga dituntut mampu
peningkatkan kemampuan dan
keterampilan bongkar-pasangan
senjata dan ketahanan fisik.
Bripda Vya dan Bripda Maya, dua dari
sekian polwan yang ikut berlatih fisik setiap
Senin, Selasa dan Rabu. ‘’Tidak hanya lari
pagi, tetapi juga lari siang. Untuk latihan
keterampilan biasanya bongkar dan pasang

senjata,’’ tutur Vya, saat latihan.
Latihan dipandu Danton Dalmas, Aiptu
Haryono. Dia berharap, semua personel
Satsabhara, termasuk polwan, terampil saat
melakukan bongkar-pasang senjata.
‘’Terlebih, saat menggunakan senjata V2
Sabhara,’’ tandasnya mendampingi Kasat
Sabhara, AKP Lamsir.
Tidak menutup kemungkinan, lanjut dia,
saat penugasan di lapangan mereka akan
memerlukan senjata. Untuk itu, latihan-latihan
yang digelar bermanfaat untuk mengatasi hal
seperti itu.
‘’Untuk itu, kami memerlukan personel
yang cekatan dan terampil dalam menangani
kendala dengan menggunakan senjata tersebut,’’ katanya.(td-sp)

Kendaraan Dinas Wajib Dipelihara

P

erawatan kendaraan dinas wajib
dilakukan. Sebab, kendaraan itu
merupakan sarana mendukung
mobilitas dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat.
‘’Peduli dan sayangilah fasilitas kendaraan yang dipercayakan kepada kita,
karena itu merupakan sarana bagi kelancaran tugas operasional Sabhara,’’ Kata
Kasat Sabhara AKP Lamsir SSos.
Kata dia, kegiatan ini dinilai positif apabila dilakukan secara berkala. Tujuannya,
sebagai upaya pemeliharaan untuk menjaga kebersihan kendaraan agar kondisi
kendaraan tetap prima.
‘’Dengan begitu, kapan pun kendaraan
dinas itu akan digunakan selalu siap,’’
katanya.
Kasat Sabhara mengingatkan bahwa
kepada seluruh anggota Polres Grobogan
untuk selalu merawat kendaraan dinas.
Sebab, fasilitas itu merupakan pendukung
utama dalam setiap pelaksanaan tugas di
lapangan. (td-sp)
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Rawat Kendaraan Dinas
bagaikan Milik Pribadi
Perawatan sarana mobilitas Polres
Grobogan merupakan salah satu hal
penting dalam menunjang tugastugas mewujudkan kamtibamas.
Untuk itu, Polres menggandeng UD
Monte Carlo untuk merawat selurh
sarana mobilitas polres.

U

D itu adalah pemenang tender dalam
perawatan kendaraan. Diharapkan,
upaya itu mendukung suksesnya
pelaksanaan tugas dalam penegakkan hukum, pembinaan dan pelayanan kepada
masyarakat.
Dalam realisasi perawatan itu, dipantau
langsung oleh Kasubag Sarpras, AKP Basirun
SH MH.
Satu per satu kendaraan dinas yang digunakan polsek dan polres disservice oleh teknisi
UD Monte Carlo. Selesai selesai, Kasubag Sarpras
langsung mengecek hasil dari pekerjaan teknisi.
Dari hasil service kendaraan dinas secara
berkala di halaman Mapolres itu cukup
memuaskan. Sebanyak 61 kendaraan roda
empat diservis, yang meliputi kesiapan mesin,
kelistrikan, pengereman, dan Ban. ‘’Biaya yang
digunakan untuk servis dari DIPA TA 2016
Polres Grobogan. Dengan dilaksanakan service
berkala ini, dimaksudkan untuk memastikan
kesiapan operasional seluruh kendaraan dinas,’’
kata Kabag Sarpras AKP Basirun SH MH.
Meski Polres menganggarkan untuk perawatan kendaraan dinas, dia berharap, anggota
yang mendapat kepercayaan menggunakan
kendaraan dinas bisa merawat sebagaimana
kendaraan milik pribadi. Hal itu dapat memantu
memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.
‘’lendaraan dinas juga harus terawat agar
pelayanan masyarakat bisa maksimal. Semua
kendaraan sudah dipersiapkan,’’ jelas Kasubag
Sarpras.(td-sp)
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Pelatihan TPTKP

Mahirkan Polisi Olah TKP
Satuan Sabhara Polres Grobogan
menggelar pelatihan penanganan
Tindakan Pertama Tempat Kejadian
Perkara (TPTKP) Laka Lantas
di Halaman Mapolres Grobogan.
Pelatihan ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan personel dalam penanganan TPTKP laka lantas yang
terjadi di wilayah Kabupaten Grobogan ini diikuti oleh personel
Sat Sabhara Polres Grobogan.
Pelatihan ini juga dilakukan untuk menghilangkan keraguraguan para anggota di lapangan dalam menangani korban
kecelakaan lalu lintas. Dengan begitu, tindakan pertama dalam
menangani korban kecelakaan lalu lintas tepat dan cepat.
”Dengan pelatihan ini, rasa ragu-ragu petugas dalam
menangani korban laka lantas akan hilang. Tindakan pertama
yang diambil tepat dan cepat hingga akhirnya korban dapat diselamatkan,” Kata Kapolres Grobogan AKBP Indra Darmawan
SIK MSc melalui Kasat Sabhara AKP Lamsir saat memantau
jalannya pelatihan, beberapa waktu lalu.
Dengan adanya pelatihan ini, para personel Sabhara mampu
menangani TKP awal dan bisa melaksanakan TPTKP dengan
cepat, tepat dan benar. Mereka dinilai mampu memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya terhadap
korban kecelakaan lalu lintas.(td-sp)
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LATIHAN OLAH TKP:
Sejumlah anggota Satreskrim
Polres Grobogan mengikuti pelatihan olah TKP dalam rangka
pengungkapan kasus.

STRATEGI

Percepat Penanganan
di Lokasi Kejadian

P

olres Grobogan menggelar pelatihan olah
TKP bagi seluruh jajaran Reskrim yang terdiri atas 19 Polsek dan Polres.
Pelatihan dibuka Kapolres AKBP Indra
Darmawan Iriyanto SIK MSc. Sebagai instruktur
diberikan oleh Kasat Reskrim AKP Agung Aryanto
SH dan Kanit Identifikasi Aiptu Pardi.
Kapolres Grobogan AKBP Indra Darmawan
melalu Kasat Reskrim AKP Agung Aryanto
menjelaskan, para peserta dilatih secara teknis,
baik pengenalan alat olah TKP maupun tata cara
penanganan TKP secara cepat, tepat dan benar.
Selain itu, pelatihan dimantapkan dalam keterampilan mencari sidik jari pelaku atau tersangka
dalam tindak pidana. Nantinya setiap data TKP
jadi bahan pembanding untuk proses penyelidikan.
Antara sidik jari yang ada di TKP akan

dicocokkan dengan data yang ada di file Unit
Identifikasi Sat Reskrim. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk mempermudah para penyidik dalam proses
penyidikan sebuah kasus.
Pada akhirnya, akan mempercepat terungkapnya kasus sesuai bukti dan fakta di lapangan.
Melalui kegiatan latihan ini, diharapakan setiap
anggota Polri mampu melakukan tugas kepolisian
secara khusus, terutama dalam hal olah TKP.
Menurutnya, penguasaan TKP akan sangat
menentukan sebuah kasus bisa terungkap. ‘’Hal
itu merupakan proses pendataan awal di lokasi
kejadian perkara, guna menentukan langkah lanjutan atau proses penyidikan dan penyelidikan
dengan akurat dan benar sesuai dengan petunjuk yang ada,” ujar Kasat Reskrim AKP Agung
Aryanto. (td-sp)
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TEROBOSAN

Polwan Tebar Pesona
di Arena Car Free Day
Sejumlah Polwan cantik dari Polres Grobogan selalu menghiasi
event mingguan Car Free Day (CFD). Mereka akan menemani
pengunjung dengan berolahraga dan menyosialisasikan poin-poin
keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
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TEROBOSAN

A

yu, ramah,, dan bersahabat. Begitu caraa polwan
itu berpenampilan
berpen
nampilan ketika berada di area
arrea CFD.
M
k mengajak
j k masyarakat
k t untuk
t k masyarakat
k t
Mereka
tertib dan melek hokum.
Bahkan, mereka tak segan-segan menerima
tawaran pengunjung CFD untuk berfoto selfie. Tentu ada
syaratnya.
Toh begitu, para polwan itu tak menyaratkan dengan halhal yang sulit. Para pengunjung cukup diminta mendukung
kampanye tertib lalu lintas.
Ya, para polwan tersebut memang sengaja diterjunkan Satlantas Polres Grobogan untuk melakukan

kampanye tertib berlalu lintas dengan
memanfaatkan momen-momen tertentu.
Program itu akan terus diadakan saban
Minggu bersamaan dengan kegiatan CFD.
Saat sosialisasi tertib lalu lintas, sejumlah
personel polwan dibekali papan bertuliskan
imbauan agar masyarakat bersedia mematuhu tata tertib lalu lintas. Aksi unik ini
selalu menyita perhatian warga yang sedang
berolah raga.
Tidak sedikit pengunjung yang
meminta untuk berfoto bersama. Para polwan juga senang melayani permintaan
berfoto bersama tersebut dengan ramah.
Kasatlantas Polres Grobogan AKP Nur
Cahyo mengatakan, cara ini untuk
menyosialisasikan tertib berlalu
lintas. Hal unik ini juga dilakukan agar personel kepolisian
lebih dekat dengan masyarakat.
“Ini biar masyarakat lebih dekat
dengan kami,” katanya.
Sementara itu, Ipda
Umbarwati, saat memimpin
kegiatan di arena CFD,
menjelaskan, aksi ini untuk menyosialisasikan program utama di
bidang lalu-lintas. Diharapkan,
dengan aksi berbeda ini, masyarakat lebih peduli dengan keselamatan
berkendara. (td-sp)
DI ARENA CFD: Anggota Polwan menggelar
sosialisasi di arena CFD
SPIRIT POLM
POLMAS
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TEROBOSAN

Urus SIM di
Malam Hari,

Mengapa

Tidak?

Bila masa berlaku Surat Izin
Mengemudi (SIM) Anda habis,
kini tak usah khawatir karena
tak punya bayak waktu di siang
hari. Anda yang bermukim di
wilayah hukum Polres Grobogan
datang saja ke Kantor Pelayanan
SIM Satlantas Polres Grobogan
malam hari.

DIPOTRET: Seorang pemohon SIM
dipotret oleh petugas Satlantas Grobogan
dalam program Sat Night SIM.
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S

ebab, setiap Sabtu malam, Polres
Grobogan siap melayani pemohon SIM
di malam hari. Hal itu telah dilaunching Kapolres Grobogan AKBP Indra
Darmawan Iriyanto SIK MSc.
Kapolres Grobogan menjelaskan, layanan
ini sebagai upaya memudahkan masyarakat dalam pengurusan perpanjangan masa
berlaku SIM.
“Kita coba mengakomodasi masyarakat yang punya kesibukan di hari kerja.
Jadi, akhir pekan bisa tetap mengurus perpanjangan SIM C dan A,” ujarnya.
Salah satu pengguna layanan, Gudiyanto
(34), mengaku sangat terbantu dengan adanya
pelayanan tambahan di akhir pekan. “Soalnya,
hari biasa saya sangat sibuk kerja. Apalagi
kami bekerja di luar kota,” ujar pegawai
swasta di Pati ini.
Kegiatan ini menarik minat hingga 150
pemohon SIM. Masyarakat memiliki keterbatasan waktu di siang hari hanya untuk
memproses SIM di Polres Grobogan.
D e n g a n l a ya n a n S I M m a l a m h a r i ,
diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kemudahan tersebut. Kegiatan itu, oleh
Kapolres diberi nama Sat Night SIM. (td-sp)

TEROBOSAN

Vandalisme Rusak
Fungsi Rambu

U

Cerdaskan Masyarakat
dengan

HALO POLISI
Halo Polisi, merupakan program
baru siaran radio yang dimiliki
Polres Grobogan. Terobosan itu
sebagai media alternative dalam
menyosialisasikan tata tertib dalam
bermasyarakat.

C

ara itu dipilih, lantaran sebagian besar
masyarakat di kabupaten terbesar ke dua di
Jawa Tengah ini masih gemar mendengarkan
siara radio. Ya, radio masih menjadi klangenan masyarakat.
Kapolres AKBP Indra Darmawan Iriyanto melalui
Kasatlantas AKP Nur Cahyo berharap, siaran ‘’Halo
Polisi’’ ini mendukung operasi –operasi yang digelar
Polres maupun Polda Jateng.
Dalam koridor lalu lintas, program itu bertujuan
untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat
tentang aturan berkendara di jalan raya. Dengan begitu,
angka kasu kecelakaan maupun korban kecelakaan lalu
lintas menjadi berkurang.
Sementara, dalam koridor kamtibmas, diharapkan
acara itu dapat mencerdaskan masyarakat untuk melek
hukum. Dengan begitu, sebuah tatanan tata titi tentrem
dapat terwujud dan memberikan dukungan dalam
proses pembangunan di Kabupaten Grobogan.
‘’Dengan membagikan brosur imbauan serta
melakukan siaran radio Halo Polisi, kami ingin kami
dapat bermanfaat bagi masyarakat. Siaran radio ini
kami gunakan metode interaktif dengan pendengar,’’
paparnya. (td-sp)

ntuk kelancaran arus lalu lintas perlu
didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Salah satunya
adalah keberadaan rambu-rambu lalu lintas.
Banyaknya rambu yang kotor menjadi
salah satu kendala dalam mewujudkan tertib
berlalu lintas. Untuk itu, tidak ada salahnya
bila jajaran Satlantas melakukan perawatan
dengan cara membersihkan rmbu-rambu yang
kotor itu.
‘’Banyak rambu-rambu yang terdapat
coretan, bahkan rambu yang sebenarnya
malah tidak terlihat akibat ulah manusia
yang kurang bertanggung jawab,’’ ungkap
Kasatlantas AKP Nur Cahyo SIK MH.
Bersih-bersih rambu itu tidak mengenal waktu. Seperti yang dilakukan jajaran
Satlantas Polres Grobogan beberapa kali
dilakukan saat hari libur.
‘’Kegiatan ini dilakukan di beberapa titik
di wilayah Kota Purwodadi. Maksudnya,
agar masyarakat dapat melihat dengan jelas
rambu-rambu tersebut dan taat dalam berlalu
lintas,’’ tambah Kasatlantas.
Kata dia, vandalisme atau corat-coret terhadap rambu lalu lintas sangat merugikan
masyarakat. Sebab, masyarakat membutuhkan tanda yang jelas agar nyaman berlalu
lintas di jalan raya.
‘’Bila rambu-rambu itu rusak atau kotor,
tentu akan menjadi penyebab kecelakaan atau
ketidak teraturan lalu lintas,’’ tandasnya.
Jadi, bersih-bersih rambu itu untuk
mengembalikan fungsi. Vandalisme menjadi
pengganggu. (td-sp)

MEMBERSIHKAN RAMBU: Petugas
Satlantas bergotong-royong membersihkan
rambu-rambu lalu lintas.
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PENGAWALAN

Selalu Siaga, Meski
Pak Menteri Inspeksi Mendadak
Pengawalan terhadap kunjungan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), Mochamad Basoeki Hadimoeljono,
pada Februari lalu, menjadi cermin
kesiapsiagaan aparat Polres Grobogan.

M

eski mendapat informasi mendadak dari
jajaran Polresta Solo,
personel yang dipimpn AKBP
Indra Darmawan Iriyanto itu pun
cukup sempurna dalam mengamankan
kunjungan Pak Menteri ke kabupaten terbesar
urutan dua se-Jawa Tengah itu.

Kedatangan Menteri itu tidak banyak diketahui pejabat du lingkungan Pemkab. ‘’Kami
diberitahu pihak Polresta Surakarta bahwa Pak
Menteri PU akan ke Kabupaten Grobogan secara
mendadak dan dapat kabar hanya sekitar satu jam
sebelum kedatangan menteri,” kata Kasatlantas
Grobogan AKP Nur Cahyo SIK SH.
Namun, kesigapan Personel Polres Grobogan
dengan segera melakukan kesiapan pengamanan
pada titik tertentu. Selain itu, mereka juga mengamankan sejumlah lokasi yang direncanakan bakal
dikunjungi.
‘’Pengawalan dan pengamanan kami lakukan sesuai dengan prosedur VVIP,’’ kata
Kasatlantas.
Kedatangan Menteri itu bertujuan
ingin mengetahui dan memastikan
bahwa proyek perbaikan jaringan
irigasi dari Waduk Kedung Ombo
sudah dimulai. Jaringan itu melalui
empat bendung, yang didanai
pemerintah pusat.
‘’Yakni, perbaikan jaringan irigasi Bendung Sidorejo, Sedadi, Klambu
Kanan dan Klambu Kiri,’’ tutur Kasatlantas.
Padahal, kunjungan itu tidak lama, hanya sekitar 30 menit. (td-sp)

Anggota Polres Diminta
Saling Melengkapi

S

etiap personel Polres Grobogan diminta saling
melengkapi dalam menjalankan tugas. Hal itu
penting agar tugas yang dilaksanakan berjalan
secara profesional sesuai harapan masyarakat.
Kapolres Grobogan AKBP Indra Darmawan Iriyanto
mengatakan hal itu saat memimpin salah satu serah
terima jabatan di Mapolres, baru-baru ini.
“Mutasi ini merupakan kebutuhan organisasi, masing-masing personel mempunyai kemampuan yang
berbeda-beda. Dengan begitu, mutasi menjadi ajang
promosi bagi anggota agar lebih profesional,’’ katanya.
Kapolres meminta agar pelaksanaan tugas anggota
Polres tetap mengedepankan sisi humanis dan memiliki
semangat melayani. Hal itu penting, agar masyarakat
lebih dekat dengan polisi.
‘’Perubahan mind set dan culture set anggota Polri itu
penting. Hal itu diharapkan dapat mengubah paradigma
yang sesuai dengan semangat Reformasi Birokrasi Polri.
Tujuannya, untuk membangun kepercayaan masyarakat
kepada Polri,’’ katanya.
Sebagaimana diketahui, kala itu sejumlah pejabat
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di lingkungan Polres Grobogan yang diserahterimakan
adalah dua pejabat dan dua kapolsek.
Mereka adalah Kabagsumda Kompol Andi Wahyono
kini menduduki jabatan yang sama di Polres Blora. Dia
digantikan Kompol Rusdi, yang sebelumnya Kabagops
Polres Demak.
Adapun Kasatlantas Polres Grobogan AKP Parno
digeser menjadi Kapolsek Purwodadi, digantikan AKP
Nur Cahyo Ari Prasetyo SH SIK. Kapolsek Purwodadi
AKP Sri Widodo SH dipercaya sebagai kapolsek
Tawangharjo menggantikan AKP Puji Hari SH, yang
ditarik ke Panit Reskrimum Polda Jawa Tengah. (td-sp)

Memanfaatkan
Kirab Budaya
dengan Sosialisasi Keselamatan Berkendara
Praja Bhakti di Kabupaten Grobogan.
Kegiatan pawai budaya itu pun tidak disia-siakan oleh Satuan
Lantas Polres Grobogan. Kesatuan itu menampilkan berpanggung yang diisi sejumlah polisi wanita dan petugas Satlantas
laki-laki.
Mobil berpanggung itu digunakan untuk menyosialisasikan pesan-pesan keselamatan berkendara di jalan raya.
Masyarakat pun antusias menyaksikan penampilan petugas Satlantas.
Beberapa personel pun membagikan pamlet dan brosur
agar dapat memahami aturan tata tertib lalu lintas.
‘’Pawai budaya ini secara rutin digelar dalam rangkaian
acara HUT Grobogan dan dilakukan pengamanan oleh Polres
Grobogan, yang dibantu TNI dan instansi lainnya. Selama kegiatan berjalan aman dan lancer,’’ tutur Kasubbag Humas Polres
Grobogan, AKP Budi Djatmiko. (td-sp)

D

i bawah terik matahari, ribuan
warga Grobogan dan sekitarnya berpanas-panasan serta
berdesakan menyaksikan kirab
seni dan budaya, dalam rangka Hari Jadi
Kabupaten Grobogan ke-290 di Alun-Alun
Purwodadi, Sabtu (5/3) siang.
Mereka seperti tak menghiraukan rasa
panas yang menyengat di badan. Ribuan
anak dan orang tua larut dalam kegembiraan kala itu.
Mereka menikmati berbagai atraksi
yang disajikan dari berbagai instansi dan
masyarakat Grobogan. Di antara atraksi
yang menyedot perhatian adalah Marching
Band Taruna Akademi Militer (Akmil).
Kehadiran tim itu sangat menghibur
masyarakat. Kebetulan, mereka dapat
tampil karena beberangan dengan kegiatan

AMANKAN KIRAB: Polisi mengamankan
kirab budaya dalam rangka HUT Grobogan.
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PENGAWALAN

IMLEK AMAN,
Seluruh Titik
Krusial Dikawal
Komitmen Polres Grobogan
dalam mewujudkan wilayah yang
aman saat Perayaan Imlek,
tak sekadar isapan jempol.

S

ejumlah personel disebar ke sejumlah titik keramaian, tempat ibadah
dan rumah sejumlah tokoh untuk
memberikan rasa aman. Ya, saat
itu bisa dikatakan, system pengamanan
ditingkatkan.
‘’Kami perkatat pengamanan di sejumlah kawasan pusat keramaian dan transaksi
keuangan. Seperti di perbankan, anjungan
tunai mandiri (ATM), serta kawasan pertokoan,’’ kata Kasat Sabhara AKP Lamsir SSos.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi
kejahatan selama liburan Hari Raya Imlek.
“Kami tempatkan sejumlah personel
di beberapa kawasan pertokoan dan perbankan, termasuk anjungan tunai mandiri
untuk mengantisipasi kriminalitas yang
biasanya meningkat saat liburan ini,”
katanya.
Kaur Binops Sabhara Polres Grobogan,
Iptu Kusmanto menambahkan, beberapa
titik pengamanan yang dĳaga polisi, antara
lain toko emas, bank, serta beberapa sentra
anjungan tunai mandiri (ATM) yang banyak
dikunjungi nasabah.
‘’Beberapa anggota kami dari Unit
Reaksi Cepat terlihat berjaga dengan senjata
lengkap,’’ katanya.
Dia bertekad memberikan rasa aman
kepada seluruh masyarakat Grobogan.
Seluruh personel Satuan Sabhara yang
berada di Polres dan Polsek diinstruksikan
untuk meningkatkan pengamanan.
Tak hanya obyek vital, pengamanan juga
difokus ke pasar tradisional, pasar modern,
38
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terminal bus, serta stasiun kereta api.
‘’Selain menempatkan beberapa personel di lokasi, petugas
tetap melakukan patroli di sejumlah lokasi yang merupakan
titik keramaian,” ujarnya.
Ucapan senada dikatakan Kapolres Grobogan AKBP
Indra Darmawan. Dia mengimbau pada seluruh elemen
masyarakat untuk bekerja sama dengan polisi dalam menjaga kamtibmas selama Hari Raya Imlek.
Kata dia, dengan kerja sama antara masyarakat dan polisi,
diharapkan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkunganya masing-masing dapat terwujud.
“Mari kita ciptakan suasana kondusif di wilayah hukum
Polres Grobogan. Masyarakat harus waspada, jangan memberikan peluang atau kesempatan kepada pelaku kejahatan,”
imbaunya.(td-sp)

PENGAWALAN

Ciptakan Situasi

KONDUSIF
saat Imlek

P

etugas Polres Grobogan tak mau kecolongan dalam pengamanan pada hari besar, termasuk Tahun Baru Imlek.
Sebab, dalam perayaan hari itu masyarakat menggelar
perayaan dengan cara kirab barongsai.
Adapun rute kirab barongsai berawal dari Klenteng
Purwodadi menuju Jl A Yani - Jl R Suprapto - Bundaran KPU - MT
Haryono dan kembali ke Klenteng. Kirab barongsai ini diyakini
dapat mengusir pengaruh negatif menjelang perayaan Imlek.
Untuk itu, pengamanan yang dilakukan jajaran Polres
Grobogan dilakukan dengan dua pola, yakni terbuka dan
tertutup.
“Seluruh personel akan ditempatkan atau diturunkan satu
jam sebelum acara di mulai,” kata Wakapolres Grobogan Kompol
Didik Priyo Sambodo SIK.
Dia menambahkan, dalam pengamanan kirab mengedepankan tindakan preventif menciptakan situasi kamtibmas yang
kondusif. (td-sp)

Warga Shalat Gerhana,

Polisi Siap
Amankan
Lingkungan

Polres Grobogan menurunkan
70 personelnya untuk mengamankan shalat gerhana dan kegiatan
menyaksikan kejadian gerhana
matahari total (GMT).
Kabagops Polres Grobogan
Kompol Jenda Pulung mengatakan,
pengamanan shalat gerhana dilakukan di masjid-masjid besar. Sebab,
tempat ibadah tersebut merupakan
banyak dikunjungi masyarakat.
Selain melakukan pengamanan
di titik pusat kegiatan, polisi juga
berpatroli di permukiman padat
penduduk yang rawan terjadi tindak
kejahatan.
“Banyak warga yang keluar
rumah untuk shalat. Sebagian
lagi mereka ke tempat-tempat tertentu untuk menyaksikan gerhana
matahari total,’’ katanya.
Dengan adanya patroli keliling,
diharapkan keamanan rumah penduduk yang dalam keadaan kosong,
terhidar dari aksi kejahatan. (td-sp)

CIPTAKAN KONDUSIFITAS:
Polisi bersama penganut TITD bertekad menciptakan kondusifitas dalam perayaan Imlek.
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PENGAWALAN

OBJEK WISATA

PATROLI OBJEK WISATA: Sejumlah
petugas Satlantas menggelar patroli di
objek wisata Waduk Kedungombo.

Di musim liburan atau
tanggal merah, tempat
yang paling banyak
dikunjungi masyarakat
adalah objek wisata.
Untuk menciptakan rasa
aman dan nyaman, Polres
Grobogan menyebar personelnya
di sejumlah lokasi itu.
40

SPIRIT POLMAS EDISI APRIL 2016

PENGAWALAN

DIJAGA KETAT

K

asatlantas Polres
Grobogan AKP Nur
Cahyo SIK SH mengatakan, pihaknya
meningkatkan pengamanan
dengan menempatkan personel di tempat itu. Salah
satu lokasi itu adalah Waduk
Kedungombo di Kecamatan
Geyer.
“Anggota Satlantas memback up Polsek Geyer menjaga
keamanan selama ramai pengunjung,” katanya.
Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengelola objek
wisata dalam pengamanan itu.
Dia meminta agar pengelola
menyambut pengunjung secara
professional.
Misalnya, penyewaan perahu yang harus benar -benar
mengutamakan keselamatan
pengunjung. ‘’Jangan sampai
mengangkut penumpang
secara berlebihan. Dan bagi
pengelola wajib menyediakan

pelampung bagi penumpang
kapal.’’
Sementara itu, Kapolsek Geyer
AKP Sudarsono juga meminta
kepada pengunjung tempat keramaian lebih mewaspadai beragam
aksi kejahatan, seperti copet dan
jambret di tengah keramaian.

“Kami imbau pengunjung
tidak mengenakan perhiasan
secara mencolok. Hal itu menjadi
perhatian orang dan mengundang
pelaku kejahatan. Barang-barang
berharga jangan disimpan dalam
kendaraan,’’ terang Kapolsek.
(td-sp)
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PENGAWALAN

AMANKAN PANEN PADI:
Petugas Satlantas mengamankan
panen padi yang berdampak
pada penyempitan jalan di Desa
Pulorejo.

Tumpukan Karung Padi
Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas
Tumpukan karung berisi hasil panen padi
di Jalur Purwodadi-Semarang, tepatnya di
Desa Pulorejo, Kecamatan Purwodadi, kerap
menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas.
Sebab, ruas jalan menjadi menyempit.
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U

ntuk itu, Kasatlantas
Polres Grobogan, AKP Nur
Cahyo SIK SH memberikan
imbauan secara langsung
kepada para petani yang sedang
melaksanakan panen untuk tidak
menaruh hasil panen di jalan raya.
Hal ini dilakukan saat melakukan
patroli di seputaran jalur PurwodadiSemarang, saat melihat tumpukan
karung yang sebagian terdapat di
bahu jalan raya. Beberapa orang petani pun sedang berktivitas di sekitar
tumpukan karung berisi hasil panen
padi itu.
‘ ’ K i t a b e r u p a ya m e n c e g a h
kecelakaan akibat adanya tumpukan
karung, Apalagi jalur ini merupakan
jalur utama Purwodadi-Semarang,’’
katanya.
Kepada pengemudi truk yang
mengangkut hasil panen tersebut,
dia meminta agar tidak mengangkut
orang di bak truk. Sebab, cara seperti itu membahayakan keselamatan
orang dan merugikan sopir itu sendiri. (td-sp)

PENGAWALAN

Brigadir Okto Tutup Ceceran Oli

Hindarkan Petaka
di Jalan Raya
Aksi seorang anggota
Satlantas Polres Grobogan
ini patut diacungi jempol.
Dimana banyak orang yang
tak peduli terhadap situasi
bahaya dan cenderung
mementingkan urusan
pribadi, tatapi tidak bagi
Brigadir Okto.

N

alur kemanusiaannya tersentuh
ketika dia melihat
ada ceceran oli
di Jalan Bundaran Getasrejo
Grobogan. Tugas utamanya
yang pagi itu harus mengatur
arus lalu lintas, ditunda sesaat
untuk menangani ceceran oli.
Dia pun segera mengambil pasir dan tanah di sekitar
lokasi untuk ditaburkan di
atas ceceran oli itu. Bila tidak,
dikhawatirkan banyak pengguna jalan yang tergelincir di
lokasi itu.
‘’Saya khawatir, ada pengendara motor yang terpeleset
dan jatuh karena oli itu. Saya
heran, kok ada orang yang
membuang oli di tengah

jalan,’’ katanya.
Ketimbang muncul
petaka, dia pun lebih mengutamakan menutup oli tersebut.
“Daripada muncul malapetaka
mending langsung saya ditutupi,” kata Okto.
Setelah menutup oli, Okto
langsung menuju ke lokasi
dimana dia harus bertugas
mengatur arus lalu lintas.
Perbuatan Okto itu sesuai
dengan imbauan Kasatlantas
AKP Nur Cahyo. Kasatlantas
telah menggelorakan gerakan simpatik dengan jargon
“Ayo Peduli”. Dengan begitu,
keberadaan anggota Satlantas
di tengah masyarakat benarbenar bermanfaat bagi
lingkungan. (td-sp)
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PEDULI
Meski masih usia taman
kanak-kanak, sosialisasi
tentang aturan lalu lintas
tetap harus diberikan. Sebab,
anak-anak masih memiliki
ingatan yang kuat terhadap
peristiwa, tidak terkecuali
aturan lalu lintas.

Edukasi Keselamatan

Berlalu Lintas Itu sejak Dini
HIBUR ANAK: Sejumlah polwan menghibur
siswa TK dalam Program Polisi Sahabat Anak
(Polsanak)

A

palagi, bila metode pengajaran
yang dilakukan tepat. Misalnya
dengan metode bermain dan
bernyanyi.
Dengan begitu, materi tentang aturan
lalu lintas akan mudah menempel dengan
cepat pada anak.
Metode itu diterapkan Satlantas Polres
Grobogan saat menggelar Polisi Sahabat
Anak ( Polsanak) di Mapolres Grobogan,
beberapa kali. Kegiatan yang diga wangi
Kanit Dikyasa Ipda Marmin, Briptu
Erlinawanto, dan Bripda Nita itu menggunakan metode bermain dan bernyanyi untuk
menanamkan aturan lalu lintas kepada
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anak-anak.
Misalnya, kegiatan dimulai dengan jalanjalan mengelilingi lingkungan Mapolres
Grobogan. Mereka anak-anak diperkenalkan tentang tugas-tugas polisi yang dipandu
Brigadir Erlinawanto.
Selanjutnya, mereka dikenalkan ramburambu lalu lintas dan bermain di Taman Lalu
Lintas yang berada di ruang tunggu SIM.
‘’Kegiatan ini bagian dari program
pendekatan kepada anak-anak usia dini
sekaligus menjadikan Polantas sebagai sahabat anak,’’ kata Kasatlantas AKP Nur Cahyo.
Lebih lanjut dikatakan, kegiatan itu
dilaksanakan secara kontinyu. Baik saat
dikunjungi maupun berkunjung ke sekolahsekolah baik TK maupun SD.
‘’Kami menggelar kegiatan ini dengan
bekerja sama dengan sekolah-sekolah,’’
ka tanya, saat menerima kunjungan TK
Kemala Bhayangkari Wirosari.
Cara seperti ini, dia nilai penting untuk
memberikan edukasi aturan lalu lintas.
Harapannya, teruwujud tertib berlalu lintas.
“Tujuan jangka panjangnya tumbuhnya kesadaran masyarakat sehingga angka
pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas bisa
ditekan,’’katanya. (td-sp)

PEDULI

Iptu Kusmanto Benahi Muatan Sayuran

Agar Seorang Ibu
Selamat sampai Tujuan
Suatu ketika, anggota Satuan
Sabhara Polres Grobogan Iptu
Kusmanto berpatroli di sekitar
Pasar Danyang. Muncul seorang
ibu bersepeda motor membawa
tumpukan sayuran di keranjang
kanan dan kiri.

MENOLONG: Dua orang anggota Satsabhara menolong
seorang ibu yang kerepotan dengan barang bawaannya.

K

usmanto melihat, beberapa kali
sepeda motor itu oleng ke kanan
dan kiri. Tampak, si ibu kuwalahan mengendalikan sepeda
motornya.
Sayuran yang yang dimuat di keranjang
itu nyaris saja jatuh. Iptu Kusmanto pun
tergerak hatinya untuk membantu si ibu itu.
Dia menepikan mobil patrol yang dinaikinya bersama sejumlah anggotanya. Si ibu
yang genteyongan membawa sayuran itu
pun diminta untuk menepi sementara.
Anggota Sat Sabhara itu pun secara
bersama-sama membenahi keanjang yang
sarat dengan muatan itu. Setelah berhasil
membenahi muatan, si ibu kemudian dipersialakan untuk melanjutkan perjalanan.
‘’Sing atos-atos njih bu. Ampun ngebut-ngebut (yang hati-hati ya bu. Jangan
ngebut mengendarai motornya-Red),’’ kata
Iptu Kusmanto, yang kini dipercaya sebagai sebagau Kaur Binops Sabhara Polres
Grobogan itu.
Inilah salah satu contoh kegiatan
patroli petugas Sabhara Polres Grobogan.
Mereka tidak hanya menyambangi obyek
vital dan pengamanan, namun juga membantu masyarakat yang membutuhkan
pertolongan.
Ya, kini Iptu Kusmanto beserta Kanit
Turjawali Ipda Mujiyadari juga memiliki
tugas preventif setiap harinya melaksanakan
kegiatan patroli dialogis secara rutin. Selain
patroli sekaligus memantau situasi kamtibmas di beberapa obyek vital, seperti
perbankkan maupun pemusatan massa
(pasar tradisional maupun modern) dan tak
terkecuali memantau situasi arus lalu lintas.
Bilamana menemukan arus lalu-lintas
yang padat, tak segan-segan Patroli Sat
Sabhara melakukan pengaturan. Bahkan,
fungsi Satuan Lantas lainnya pun mereka lakukan dengan mencari titik simpul
kemacetan. Tujuannya, agar kemacetan di
jalan segera terurai hingga arus lalu-lintas
kembali lancar.(td-sp)
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PEDULI

AKRAB, CARE DAN SIMPATIK
Ini Cara Bripka Nenny
Sampaikan Pesan Kamtibmas

AKRAB BERSAMA WARGA: Babinkamtibmas Polsek
Godong bercengkerama akrab dengan warga.

K
Suasana akrab, care dan simpatik
harus diterapkan oleh setiap anggota
Polres Grobogan kepaa siapa saja.
Tak terkecuali, ketika berkomunikasi
dengan para pengamen jalanan dan
tukang parkir.
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egiatan yang berlangsung dalam
suasana kekeluargaan dan penuh
keakraban itu tampak saat Bripka
Nenny, petugas Bhabinkamtibmas
Polsek Godong menyambangi para pengamen
dan tukang parkir di depan Pasar Godong.
Dalam kesempatan tersebut Nenny
menyarankan agar para pengamen tidak menjadi kelompok yang meresahkan masyarakat.
Selain itu, menghimbau agar mereka tidak
terjerumus ke dalam dunia hitam, seperti
minum-minuman keras dan nmengonsumsi
narkotika.
Adapan kepada para tukang parkir pinggir
jalan, dia meminta agar mengatur kendaraan
dengan baik dan tidak mengganggu arus lalu
lintas. Sebab, sepanjang Pasar Godong merupakan jalur utama Purwodadi – Semarang, yang
setiap hari padat dengan lalu lalang kendaraan.
“Peran pembinaan ini, sebetulnya bisa
dilakukan oleh semua personel kepolisian.
Polwan juga mampu,’’ kata Nenny.
Baginya, kegiatan bersama masyarakat
merupakan upaya penting untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap hukum.
Tujuannya, untuk menciptakan terpeliharanya
keamanan dan ketertiban masyarakat. (td-sp)

PEDULI
INGATKAN BAHAYA PETIR:
Petugas Polsek Penawangan menghampiri warga mengingatkan akan bahaya
petir pada musim hujan.

Petani Diminta Segera
Tinggalkan Sawah
Antisipasi Bahaya Petir di Musim Hujan

A

da fenomena alam di
musim hujan yang
kerap mengundang
bahaya bila tidak
diwaspadai masyarakat, terutama bagi para petani. Bila tak
hati-hati, mereka bisa menjadi
sasaran petir yang kerap terjadi
di area persawahan.
Untuk itu, tak berlebihan
bila aparat Polsek Penawangan
selalu mengingatkan para petani I wilayah hukumnya selalu
wa s p a d a . F r e k u e n s i p a t r o l
bahaya petir di musim hujan
ditingkatkan.
‘’Ini bentuk kepedulian kami
terhadap masyarakat. Sedapat
mungkin, para petani hendaknya
berhati-hati saat mendung dan
masih berada di tengah sawah,’’
tutur Kapolsek Penawangan, AKP
Wakidjo SH.
Dikatakan, patrol dilakukan
di persawahan setiap hari. Mereka
yang terlibat patrol adalah

personel Bhabinkamtibmas.
“Selain mengimbau agar
waspada terhadap petir, kami
juga meminta agar para petani
jangan memarkir sepeda motor
sembarangan. Tidak menutup
kemungkinan, mereka bisa menjadi korban pelaku pencurian

sepeda motor,’’ katanya.
Kapolsek memerintahkan kepada anggotanya agar
menyarankan para petani segera
meningglakan persawahan saat
hujan. Hal itu untuk menghindari bahaya petir yang pernah
memakan korban. (td-sp)
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PEDULI
SANTUNI ANAK
YATIM: Kapolres
AKBP Indra Darmawan
Iriyanto menyantuni
anak yatim.

Grobogan Zebra Peduli:

Sosialisasi,
Menyantuni, dan Peduli
Satuan Lalu lintas (Satlantas) Polres Grobogan
menyalurkan bantuan sembilan bahan pokok
(sembako) dari Badan Amil Zakat Infak dan
Sedekah (Bazis) kepada tukang ojek, penyapu
jalanan, dan tukang becak.

P

emberian itu guna membantu masyarakat yang
membutuhkan. Selain itu,
sebagai jembatan bagi
Polres untuk mendekatkan diri
dan menjalin kemitraan kepada
masyarakat.
‘’Di saat pemberian bantuan,
kami umumkan imbauan kepada
penerima bantuan untuk tetap
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mematuhi aturan lalu lint as dan
menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat (kamtibmas),’’ tutur
Kasatlantas Polres Grobogan AKP
Nur Cahyo SIK SH.
Lebih lanjut dia mengatakan,
pemberian bantuan sembako
tersebut untuk meringankan beban
warga yang biasa beraktifitas di
Simpang Lima Purwodadai dan

Bundaran Getasrejo Grobogan.
“Secara tidak langsung mereka
juga membantu kami menciptakan
kondisi yang tertib dan aman.
Misalnya tukang ojek mengantarkan penumpang dengan selamat,
serta ibu penyapu jalan yang membuat lingkungan sekitar terlihat
bersih,” ujar Kasatlantas.
Ia mengungkapkan, bahwa
bakti sosial dengan pemberian
sembako itu menunjukkan bahwa
polisi adalah sahabat masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga berusaha
memupuk kepedulian terhadap
sesama.
‘’Ini sekaligus sebagai wujud
dalam program Grobogan Zebra
Peduli.’’ (td-SP)

PEDULI

Barang Bukti
Dirawat Satlantas

DITUTUP TERPAL: Barang bukti yang berada
di Polres Grobogan dirawat dan ditutup terpal
untuk melindungi dari cuaca.

Puluhan kendaraan roda empat
maupun roda dua yang
merupakan barang bukti
kecelakaan lalu lintas
mendapat perawatan dari
petugas Satlantas Polres
Grobogan. Barang bukti
yang diamankan di bekas
lapangan tenis belakang
Mapolsek Purwodadi,
dirapihkan dan diberi
pelindung sebuah terpal.

S

ebenarnya, kegiatan ini tidak biasa dilakukan personel Satlantas. Sejumlah anggota
terlihat sibuk merapikan barang bukti berbagai kendaraan.
Penutupan dengan terpal itu dimaksudkan
agar barang bukti tidak rusak dan aus lantaran
kena sinar matahari dan hujan.
“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka
menciptakan suasana bersih indah di lingkungan
kantor,’’ kata Kanitlaka Lantas Polres Grobogan
Ipda Sunarto.
Lanjut dia, kendaraan barang bukti yang dirapikan bertujuan untuk memudahkan petugas
dalam melakukan pendataan. Dengan begitu,
sewaktu-waktu barang bukti itu dibutuhkan, petugas tidak kebingungan mencarinya.
‘ ’ J u m l a h n ya c u k u p b a n ya k s o a l n ya , ’ ’
imbuhnya.
Terpisah, Kapolres Grobogam AKBP Indra
Darmawan Iriyanto SIK MSc melalui Kasat Lanta
AKP Nur Cahyo SIK SH menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari pelayanan prima
Satlantas Grobogan kepada masyarakat.
‘’Kami harus memberikan pelayanan secara
maksimal. Jangan sampai, barang bukti ini rusak
ketika dibutuhkan,’’ katanya. (td-sp)
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SINERGI
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SINERGI

P
Polsek Gubug

Peduli Lingkungan

eduli lingkungan menjadi perhatian tersendiri bagi jajaran Polsek
Gubug. Mereka mewujudkan
hal itu dengan menggelar kerja bakti,
membersihkan sejumlah ruas jalan
di sepanjang mapolsek hingga Pasar
Gubug, secara berkala.
“Kegiatan kerja bakti ini sebagai
salah satu bentuk kepedulian kami
terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan
kota,” kata Kapolsek Gubug, AKP
Dedy Setya N SH.
Ia menerangkan, kerja bakti tidak
hanya diikuti personel Polsek Gubug
namun juga warga di sekitar lokasi.
Sementara, gerakan kebersihan
yang dilaksanakan di belakang Polsek
Gubug merup akan dukungan Polsek
kepada masyarakat yang akan membangun tempat ibadah.
‘’Di lokasi itu, rencananya akan
dibangun masjid untuk kepentingan
masyarakat. Kami sengaja melibatkan
warga melakukan gerakan ini agar
terjalin keakraban yang semakin baik
antara polisi dan masyarakat,” kata
dia. (td-sp)
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’’Tukang Ojek,
Jaga Keselamatan
Penumpang’’

T

ukang ojek yang beroperasi di wilayah hukum
Polres Grobogan diminta memprioritaskan
keselamatan penumpang. Untuk itu, mereka
diminta menaati peraturan lalu lintas dan
bertanggung jawab bila terjadi kejahatan menimpa
penumpang.
Seperti yang dilakukan jajaran Satbinmas saat
menyambangi pangkalan ojek di Bundaran Getas,
Desa Getasrejo, Kecamatan Grobogan, baru-baru
ini. Beberapa tukang ojek yang mangkal di lokasi itu
mendapat penyuluhan dari Kanit Binkamsa Satbinmas
Polres Grobogan, Aiptu Agus Salim.
Kanit mengajak para tukang ojek untuk bersamasama menjaga keamanan bagi konsumen. Selain itu, dia
mengimbau agar para tukang ojek tertib berlalu lintas
dan utamakan keselamatan berkendara di jalan raya.
Yang menarik, Kanit juga memberikan sembako
kepada para tukang ojek itu.
‘’Kepada semua tukang ojek agar bisa bersamasama dengan polisi menjaga ketertiban masyarakat.
Jaga keselamatan penumpang,’’ katanya.
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Terkait dengan bantuan sembako, Agus Salim
meminta kepada para tukang ojek menerima
dengan ikhlas. Meski jumlahnya tak seberapa,
dia meminta jangan melihat dari banyak-kecilnya
sumbangan.
‘’Ini merupakan kepedulian kami kepada
para tukang ojek. Sebab, kalian semua adalah
mitra bagi Polres dalam mewujudkan keamanan
dan ketertiban masyarakat,’’ katanya. (td-sp)

