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SERTIJAB

TIGA PEJABAT BARU POLRES BANJAR

Terkendala Cuaca, Pemancangan Sheet Pentingnya Peran Media Massa
Pile Kaliyasa Cilacap Terus Dikebut
PERANGI NARKOBA

AKBP Matrius Pimpin Upacara
Di TMP Kusuma Bangsa
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Peringatan Maulid Nabi
Di Polresta Banjar
Banjar - Dalam rangka memperingati
Hari Lahirnya Nabi Muhammad SAW.,
jajaran Kepolisian Resor (Polres)
Kota Banjar, Polda Jabar melaksanakan acara Pengajian dan Tausiah di
Masjid At-Taubah, Mapolresta Banjar,
Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (15
November 2018).
Acara pengajian dan tausiah tersebut dihadiri Kapolres Banjar yang
diwakili oleh Waka Polresta Banjar
dan para pejabat Utama Polresta
Banjar beserta jajarannya, baik dari
perwakilan setiap Polrsek sampai
Para Bhayangkari-bhayangkari.
Tema yang diangkat dalam pengajian dan tausiah ini yakni, Dengan
menteladani akhlak dan kepemimpi-

nan Nabi Besar Muhammad SAW,
kita wujudkan Polri yang berprestasi
dan inovatif dalam mengamankan
Pemilu 2019.
Kegiatan tersebut diawali dengan
pembacaan Kitab Suci Al quran oleh
Ust. Soleh dan dilanjutkan dengan
sambutan Kapolresta Banjar, AKBP
Matrius S.I.K., M.H., yang diwakili
oleh Waka Polresta Banjar, Kompol
Drs. Ade Najmulloh. Dengan dipandu
oleh Bripka Zaelani, Ust. Asep Saefulrohman, S.HI., memberikan tausiah
nya yang merupakan inti dari acara
ini.
Dalam tausiah nya, Ust. Asep
menyampaikan bahwa kita sebagai
Umat Nabi Muhammad SAW agar

meningkatkan kecintaannya terhadap Nabi Muhammad SAW, dan
mampu mengikuti Tauladan Beliau
dengan berpegang teguh kepada
Hadist yang shahih. “Polresta Banjar
khususnya dan Polri umumnya agar
dapat mengsukseskan pengamanan
Pemilu 2019 mendatang,” ucap Ust.
Asep untuk Polresta Banjar.
Sementara Waka Polresta Banjar disela-sela acara mengatakan,
peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW ini mengandung maksud dan
tujuan, untuk menjadikan Rasulullah
SAW sebagak tauladan dalam segala
bidang. “Jiwa kepemimpinan Beliau
patut dan perlu kita contoh,” ucap
Kompol Ade.
Ade berharap, semoga dengan
diadakannya acara Maulid Nabi
Muhammad SAW ini, para personil
dapat menjaga akhlaknya. “Demi kemajuan Polres Banjar khususnya dan
suksesnya Polri dalam mengahadapi
agenda-agenda Kamtibmas Nasional
pada umumnya,” harapnya.//yuli.
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90 Ribu Peserta BPJS Kesehatan
Perorangan Menunggak Iuran
Sekitar 90 ribu atau 50 persen
peserta Badan Penyelenggara Jaminan
Kesehatan (BPJS) perorangan atau
pekerja mandiri di Kabupaten Cilacap
dari total 180 ribu peserta menunggak
iuran.
Staf Perluasan Peserta dan
Kepatuhan BPJS Kesehatan
Kantor Cilacap, Agus Yudohutomo
menjelaskan, jumlah tersebut
khususnya untuk peserta BPJS
Kesehatan dari pekerja mandiri.
“Sementara untuk pekerja penerima
upah dan bantuan iuran tidak ada
masalah,” katanya usai rapat dengan
Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap,
Selasa (13 November 2018).
Agus mengungkapkan, dari iuran
ini dibutuhkan kesadaran dari semua
peserta BPJS Kesehatan akan gotong
royong, bagaimana yang sehat bisa
menolong yang sakit.
“Dibutuhkan kesadaran penuh
dari peserta untuk gotong royong,
bagaimana yang sehat bisa menolong
yang sakit. Jangan hanya bayar ketika

sakit,” jelasnya.
Meski demikian, menurut Agus BPJS
Kesehatan Kantor Cilacap optimis hal
tersebut bisa teratasi dengan gotong
royong semua pihak. Karena dari
kolekting iuran tersebut manfaatnya
juga buat peserta.
“Kalau kolektingnya rendah, tentunya
akan menyulitkan pihaknya dalam
menutup kepada fasilitas kesehatan
yang kemudian menyebabkan
keterlambatan,” imbuhnya.
Terkait persoalan defisit yang sempat
dihadapi oleh BPJS, yang kemudian
berimbas terhadap terhambatnya
pencairan klaim oleh beberapa Rumah
Sakit di Cilacap, Agus menerangkan,
hal tersebut tidak mempengaruhi
kinerjanya.
“Kami tetap menerima pendaftaran
peserta BPJS baru, dan tetap
membayar fasilitas kesehatan.
Kalaupun kami telat membayar, kami
tetap mengikuti sesuai ketentuan,
ada denda yang harus kami bayar,”
jelasnya.

Agus menilai, hal ini tidak bisa
dibebankan oleh BPJS saja, tetapi
harus dipikirkan oleh semua
stakeholder supaya kesinambungan
program BPJS bisa tetap berjalan.
Berdasarkan data yang ada,
peserta BPJS di Kabupaten Cilacap
sudah mencapai sekitar 1.300.000
peserta, atau baru 71 persen dari total
penduduk Kabupaten Cilacap.
“Target kami 95 persen, atau masih
kurang sekitar 400.000 peserta,”
ungkapnya.
Untuk mencapai target tersebut, Agus
mengaku meminta bantuan Komisi D
DPRD Kabupaten Cilacap untuk bisa
menyusun sebuah kebijakan dan upaya
langkah-langkah untuk bisa memenuhi
target tersebut.
“Sedang kami godog dengan komisi
D, bagaimana menyiapkan langkah
untuk mencapai target tersebut,”
ujarnya. //wd
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BNN Purbalingga Amankan Dua Pengguna Sabu
Purbalingga - Dua pengguna obat
terlarang jenis sabu berhasil dibekuk
tim Badan Narkotik Nasional (BNN)
Purbalingga. Kedua tersangka masingmasing berinisial STE (29) dan STO
(27) tercatat sebagai warga Kecamatan
Bobotsari.
Penangkapan kedua tersangka
dilakukan BNN Purbalingga pada
Selasa (23/10) lalu saat tengah
melakukan transaksi di tepi jalan raya
Kaligondang depan Toko Sega Mas,
Kecamatan Kaligondang.
Dari hasil penangkapan, BNN
mengamankan barang bukti berupa
sebuah paket shabu, 0,35 gram, struk
bukti transfer ATM, satu unit sepeda
motor, ATM Bank, sebuah bungkus
rokok, satu unit telepon genggam, satu
buah korek gas dan tiga buah sedotan
plastik.
Kepala BNN Purbalingga Istantiyono,
didampingi Kasi Pemberantasan
Kompol Dwi Budiyanto dan Humas
Awan Pratama, saat jumpa pers
dengan Awak media, Senin (13
Vovember 2018) lalu mengatakan,
penangkapan kedua tersangka berawal
dari laporan melalui media contact
center yang diterima petugas BNN. Dari
laporan tersebut petugas langsung
menindaklanjuti dengan melakukan

penyelidikan.
“Sekitar pukul 21.00 WIB petugas
BNN mendatangi TKP, dan dilokasi
petugas mendapati dua orang yang
mencurigakan. Petugas BNN lalu
melakukan penggeledahan dan
menemukan satu paket shabu,”
ungkap Istantiyono.
Dari hasil pemeriksaan keduanya

merupakan pemakai dan akan dijerat
dengan Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika, Pasal 55 KUHP dan
Pasal 127 ayat (1). Dengan Ancaman
hukuman, 12 tahun penjara dan Denda
8 Miliar.//Mn

Rampas Telepon Genggam, Seorang Pemuda Harus Berurusan Dengan Hukum
Purbalingga - Tim gabungan
Reskrim Polsek Purbalingga
dan Satreskrim Polres
Purbalingga berhasil
mengungkap kasus
perampasan telepon
genggam yang terjadi di
jalan raya dekat Gereja
Kristen Jawa Purbalingga.
Pelaku berikut barang
buktinya diamankan
petugas, Senin (12/11)
malam.
Kapolsek Purbalingga
AKP Subagyo, saat
memberikan konfirmasi
Selasa (13 November
2018), mengatakan bahwa
tersangka yang diamankan
berinisial MN (25) warga
Perumahan Galuh,
Kecamatan Bojongsari,
Purbalingga. Sedangkan
korban adalah Genta Agung
Saputra (15) warga Desa
Karangpule, Kecamatan
Padamara, Purbalingga.

Peristiwa perampasan
telepon genggam dilakukan
tersangka pada Minggu
(11/11/2018) sekitar pukul
02.00 WIB. Saat itu korban
habis mengisi bensin di
SPBU Kedungmenjangan
dan berniat pulang ke
rumah.
Dalam perjalanan, korban
yang membonceng sepeda
motor dihentikan pelaku
di jalan raya dekat Gereja
Kristen Jawa Purbalingga.
Pelaku mengaku sebagai
polisi media dan memeriksa
surat kendaraan korban.
Dari keterangan korban,
pelaku juga sempat meminta
sepeda motor namun tidak
diberikan. Korban juga
sempat dimintai uang oleh
pelaku sebesar Rp 250 ribu
namun tidak diberi. Akhirnya
pelaku merampas telepon
genggam korban dan
kemudian kabur.

Atas peristiwa tersebut,
korban kemudian melapor
ke Polsek Purbalingga. Dari
laporan tersebut, didapat
keterangan sejumlah ciriciri pelaku. Unit Reskrim
Polsek Purbalingga
kemudian berkoordinasi
dengan Satreskrim Polres
Purbalingga melakukan
penyelidikan.
“Dari hasil penyelidikan
tim gabungan akhirnya
berhasil mengidentifikasi
pelakunya. Pelaku kemudian
diamankan berikut barang
bukti hasil kejahatan 1 unit
telepon genggam merk
Coolpad warna putih,” kata
kapolsek.
Berdasarkan keterangan
tersangka, ia melakukan
aksi perampasan secara
spontan. Saat itu tersangka
yang sedang membonceng
sepeda motor temannya
minta berhenti di depan

sepeda motor korban.
Kemudian tersangka turun
dan melakukan aksinya
terhadap korban. Usai
beraksi tersangka menuju
sepeda motor temannya
dan kembali membonceng
kemudian pergi.
“Tersangka sudah
kita amankan dan
sekarang masih dilakukan
pemeriksaan secara intensif.
Kepada tersangka kita
kenakan pasal 368 KUHP,”
tutup kapolsek.//Mn
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Penutupan TMMD Ke-103 TA 2018 Di Desa Lumbung
Ciamis - Inspektur Kodam (Irdam) III
Siliwangi, Kolonel Arm Khoirul Hadi
memimpin upacara penutupan Tentara
Manunggal Membangun Desa (TMMD)
ke-103 TA. 2018 di Desa Lumbung,
Kecamatan Lumbung, Kabupaten
Ciamis, Jawa Barat, Selasa(13
November 2018).
Upacara penutupan dihadiri oleh
Kapolres Ciamis, AKBP Bismo Teguh
Prakoso, SH., S.I.K., M.H., Kapolres
Kota Banjar, AKBP Matrius, S.I.K., M.H.,
yang diwakili oleh Kabag Ops Polresta
Banjar, Kompol Shohet, Dandim 0613/
Ciamis, Letkol Arm Tri Arto Subagio,
M.Int.Rel., M.M.D.S., Bupati Ciamis,
Walikota Banjar yang mewakili, Bupati
Pangandaran, yang mewakili, Kepala
BNNK Ciamis, dan seluruh unsur
Muspida dan Muspika Kabupaten
Ciamis. Puluhan personil gabungan
terdiri dari TNI, anggota Kepolisian,
Satpol PP, Dishub Kabupaten Ciamis,
Ormas, dan para siswa pelajar dari
tingkat SD sampai dengan SMA serta
SMK yang menjadi peserta upacara
penutupan TMMD ke-103 TA. 2018
di lapangan Awiluarn, Desa Awiluar,
Kecamatan Lumbung, Kabupaten
Ciamis, Jawa Barat.
Dalam amanatnya, Irdam III
Siliwangi, Kolonel Arm Khairul Hadi
menyampaikan, TMMD secara resmi
dibuka pada tanggal 15 Oktober yang
lalu. Para prajurit TNI, anggota Polri,
aparat pemerintah daerah beserta
segenap komponen masyarakat telah
bekerja keras guna mencapai sasaran
pembangunan baik fisik maupun non
fisik.
“Kegiatan TMMD bisa kita saksikan
semangat kebersamaan dan gotong

royong terpancar disetiap wajah
dan cucuran keringat masyarakat
dan aparat yang bersama sama ada
dilapangan,” tutur Kolonel Arm Khoirul
Hadi dalam amanatnya.
Lebih lanjut, Kolonel Arm Khoirul
Hadi mengatakan, kegiatan itu menjadi
refleksi besar bagi segenap komponen
bangsa dengan yang memiliki visi,
misi dan tujuan bersama guna
mengatasi persoalan pembangunan
serta problematika kesejahteraan
masyarakat.
“Semangat kebersamaan inilah
hakekat dari kemanunggalan TNI
dengan rakyat sebagai perjuangan
bangsa dan akan terus dibangun serta
pelihara,” ucapnya.
Menurutnya, kemanunggalan TNI
dengan rakyat merupakan aktualisasi
peran TNI dalam memunculkan seluruh
potensi wilayah. Masyarakat disini
sebagai pendorong kemajuan bangsa
yang bermuara pada terbentuknya
kekuatan pertahanan nasional.
Pada pelaksanaan TMMD ke-103
TA 2018 yang mengangkat tema TNI
Manunggal Rakyat Dalam Mewujudkan
Desa Yang Maju, Sejahtera dan
Demokratis, sejalan dengan visi
pemerintah pusat melalui kebijakan
membangun Indonesia dari pinggiran.
“Kebijakan tersebut membantu
pembangunan secara merata bagi
daerah-daerah yang belum tersentuh
oleh pembangunan, sekaligus sebagai
momentum untuk menggelorakan
kembali semangat gotong royong serta
memantapkan imunitas bangsa,”
terangnya.
Kolonel Arm Khoirul Hadi
menjelaskan konsep imunitas bangsa

pada dasarnya merupakan wujud
kepedulian dan keperihatinan TNI
AD dalam memandang persoalan
sosial yang berakar dari perubahan
sikap hidup dan pudarnya nilai nilai
budaya bangsa, “semangat untuk
bersatu,enghormati perbedaan,
pantang menyerah dan rela
berkorban.” Imbuhnya.
Ia menambahkan, kosep pemikiran
ini salah satu jawaban atas kondisi
bangsa saat ini yang semakin rentan
akan pengaruh buruk modernisasi dan
globalisasi sehingga mementingkan
pembangunan fisik dan melupakan
bahwa pembangunan nilai sama
pentingnya. “Pentingnya pembangunan
nilai merupakan kunci kemajuan
budaya suatu bangsa ditengah
kompetensi global dimasa kini,”
ungkapnya.
Dengan kegiatan TMMD ke-103
TA 2018, Kolonel Arm Khoirul Hadi
berpesan kepada seluruh unsur
khususnya satgas agar pertahankan
kebersamaan, dan kemanunggalan
antara TNI dengan rakyat yang telah
dirasakan selama TMMD ke-103 ini.
Tingkatkan semangat untuk bekerja
sama dan memabngun bersama
sebagai sanitasi serta gotong royong
yang merupakan warisan asli bangsa
kita.
“Jadikanlah momen TMMD ini
sebagai pelajaran dan pengalaman
tentang bagaimana menjadikan diri
kita sebagai bagian dari solusi dan
pendorong motivasi bagi rakyat, karena
TNI AD dari rakyat dan mengabdi untuk
rakyat,” pungkasnya.//yuli.
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Pentingnya Peran Media Massa

PERANGI NARKOBA
Media massa sangat berperan dalam
sosisaliasi program Pencegahan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di
seluruh pelosok Indonesia, khususnya
di Kabupaten Cilacap.
Hal tersebut diungkapkanKepala
Badan Narkotika Nasional Kabupaten
Cilacap Drs.Triatmo Hamardiyono, M.Si
dalam Forum Komunikasi Anti Narkoba
Berbasis Online bagi Netizen yang
diikuti kontributor media elektronik,
cetak, maupun online untuk bersamasama perangi narkoba, disalah satu
hotel di Cilacap, Rabu (14 November
2018) malam.
Dalam Forum Komunikasi Anti
Narkoba Berbasis Online bagi
Netizen tersebut dihadirkan 3
nara sumber diantaranya, Kepala
BNN Kabupaten Cilacap, AKBP Drs
Triatmo Hamardiyono, M.Si, Kepala
Dinas Komunikasi dan Informasi
(Diskominfo), Drs M. Wijaya, MM dan
Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Parwito, S.Sos, MM.
Menurut Triatmo, kondisi geografis
yang terbuka menyebabkan narkoba
mudah masuk dan menyebar di seluruh
Indonesia. Dengan demografis yang
sangat besar, serta jumlah penduduk
sebanyak 255 juta jiwa, jadi pasar
potensial peredaran gelap narkoba.
Penyalagunaan narkoba saat ini tidak
memandang umur dan status. Dari
pegawai, pelajar hingga ke dunia anak
anak. Saat ini, di Jawa Tengah kasus
penyalahgunaan narkoba tercatat 1,16
persen dari total populasi 24.490.200
jiwa. ”Untuk pekerja 168.528 jiwa,
pelajar 67.352 jiwa dan rumah tangga
48.312 jiwa. Jateng sudah darurat
narkoba,” ujarnya.
Diungkapkan Triatmo, berdasarkan
data pengungkapan kasus
penyalahgunaan narkoba di Jateng
sekitar 70 persen, namun sistem
penegakan hukum belum mampu
memberikan efek jera kepada para
pelaku. Selain itu, modus peredaran
dan variasi jenis narkoba terus
berkembang.
“Bandar dan jaringan narkoba
terus mencari celah dan melakukan

penelitian agar terlepas dari jeratan
hukum,” ujarnya.
Triatmo menegaskan untuk memutus
mata rantai tersebut, BNN Kabupaten
Cilacap melalui program P4GN
bersama media massa merubah pola
pikir (mindset) masyarakat agar tidak
terbujuk pengaruh pengedar narkoba.
“Jangankan disuruh membeli mahal,
dikasih gratis pun tidak akan mau,”
ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Kominfo
Cilacap, Drs. M.Wijaya, MM
menyampaikan materi Internet positif
dan Undang Undang ITE.
Menurut Wijaya, peran media
massa dalam sosialisasi P4GN sangat
dibutuhkan dengan menyajikan
berita yang jelas sumbernya
sehingga bisa memberikan edukasi
kepada masyarakat tentang bahaya
penyalahgunaan narkoba.
“Semua kalangan masyarakat
sekarang kan rata-rata sudah
menggunakan ponsel android. Dimana
melalui internet seluruh Indonesia bisa
terlihat,” tambahnya..
Dengan keterlibatan peran komunitas
media massa ini nanti setidaknya bisa
menyelamatkan anak bangsa dari
pengaruh narkoba. “Terlebih narkoba
ini sudah menyebar luas di masyarakat

baik dari kalangan bawah sampai ke
atas,” tuturnya.
Dalam sharing tersebut, Kasi
Pencegahan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Parwito, S.Sos,
memberikan materi prevalensi
penyalahgunaan narkoba dan
sosialisasi Inpres Nomor 6 tahun 2018
tentang rencana aksi nasional P4GN
dan prekursor narkotika tahun 20182019.
Prawito menegaskan program ini
harus didukung oleh semua pihak.
Tanpa dukungan dari semua kalangan
akan sulit untuk memerangi peredaran
gelap narkoba di negeri ini khususnya
di Cilacap. //wd.
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PERAYAAN HUT KE-68 YONIF
RAIDER 323/BP
Banjar - Rangkaian perayaan Hari
Ulang Tahun ke-68 Batalyon Infanteri
Raider 323/BP Kostrad telah mencapai
pada puncak acara kegiatan. Seluruh
instansi daerah Kota Banjar hadir
memeriahkan acara yang dilaksanakan
di Markas Yonif Raider 323, Kota
Banjar, Jawa Barat, Rabu (14 November
2018).
Puncak acara kegiatan tersebut
diisi dengan olahraga bersama yang
diikuti oleh prajurit 323, anggota Kodim
0613/Ciamis, Lanud Tasikmalaya,
personil Polresta Banjar, Lapas Kelas
III Banjar, Pemkot Banjar, Kejaksaan
Negeri Kota Banjar dan para pimpinan
Cabang Bank serta para tokoh
masyarakat Kota Banjar. Usai olahraga
bersama dilanjutkan dengan panggung
hiburan serta pembagian doorprize.
Komandan Batalyon Infanteri Raider
323 Kostrad, Letkol Inf Agust Jovan
Latuconsina, M.Si., (Han) dalam
sambutannya mengatakan, peringatan

hari ulang tahun kali dilaksanakan
dengan suasana sederhana, namun
tidak menghilangkan esensi dan
maksud tujuan yaitu menyatukan
seluruh komponen di Kota Banjar.
“Kegiatan hari ini lebih menonjolkan
sinergitas, soliditas antara prajurit
Yonif Raider 323/BP dengan instansi
yang ada diwilayah Kota Banjar dan
sekitarnya. Bisa dilihat dari acaranya
tadi ada kegiatan senam bersama
dan kemudian acara doorprize ini juga
didukung dari berbagai pihak,” tutur
Letkol Inf Agust Jovan Latuconsina.
Lebih lanjut, Jovan mengatakan,
sebelum acara puncak sebelumnya
juga dilaksanakan rangkaian kegiatan
diantaranya, ziarah ke Taman Makam
Pahlawan dan Situs Ciung Wanara
serta kegiatan bakti sosial dengan
memberikan bantuan ke Yayasan
Panti Asuhan. Pada malam harinya
dilaksanakan acara syukuran dan
tradisi pencucian pusaka Batalyon.

“Sekaligus syukuran dalam rangka
pemberangkatan 200 prajurit raider
untuk pelatihan pertempuran hutan
selama kurang lebih 37 hari,” ucapnya.
Jovan berharap di HUT Yonif Raider
323/BP ke-68 ini, kedepannya
prajurit-prajurit 323 tetap dicintai oleh
masyarakat khususnya Kota Banjar
dan tetap bisa melaksanakan kegiatan
secara profesional. “Tetap melanjutkan
dan memantapkan sinergitas, soliditas
dengan kepolisian dan instansi-inatansi
terkait di Kota Banjar dan sekitaranya,”
pungkasnya.//yuli.
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POLRES BANJAR
BERPARTISIPASI DI
HARI JADI YONIF 323
RAIDER/BP
Banjar - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kota Banjar, Polda Jabar, AKBP
Matrius, S.I.K., M.H., yang diwakili oleh
Waka Polresta Banjar, Kompol Drs. Ade
Najmulloh beserta jajarannya datang
menghadiri undangan dari Yonif Raider
323/BP di Batalyon Infanteri Raider
323/BP, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu
(14 November 2018).
Kedatangan Waka Polresta Banjar
beserta jajaran di Batalyon untuk
memeriahkan kegiatan berolahraga
bersama dan panggung prajurit yang
merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Yonif Raider
323/BP ke-68. Selain itu kedatangannya juga untuk menjaga kebersamaan
dan sinergitas TNI-POLRI, bukan hanya
dalam menjaga Kamtibmas namun
dalam kegiatan sehari hari.

“TNI-Polri khususnya Polresta Banjar
dengan Batalyon Yonif Raider 323/BP
merupakan keluarga besar. Semoga
dengan hari jadinya ke-68 Batalyon
Infanteri Raider 323/BP semakin jaya,”
tutur Waka Polresta Banjar, Kompol
Drs. Ade Najmulloh.
Sementara Komandan Yonif Raider
323/BP, Letkol Inf Agust Jovan Latuconsina, M.Si., (Han) berharap dengan

diselenggarakannya acara ini akan
timbul semangat baru pada setiap
anggota Yonif Raider 323/BP. “Terlebih
anggota Batalyon Infanteri Raider 323/
BP akan melaksanakan tugas kedepannya yang semakin berat,” kata Jovan
saat menyampaiakn sambutan.//yuli.

Terjadi Peningkatan Jumlah Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Banjar
Banjar - Terjadi Peningkatan
jumlah pelanggar lalu lintas
diwilayah hukum Kepolisian
Resor (Polres) Kota Banjar,
Polda Jabar pada Tahun
2018. Hal itu berdasarkan
data hasil akhir Operasi
Zebra Lodaya 2018 yang
berlangsung selama 14
hari terhitung sejak tanggal

30 Oktober sampai 12
November 2018.
Berdasarkan data
dari Satuan Lalu Lintas
(Satlantas) Polresta Banjar,
hasil pelaksanaan operasi
zebra lodaya 2018 ini
meningkat dibandingkan
pada tahun 2017 lalu. Dari
operasi tersebut, sebanyak
842
pelanggar
lalu lintas
dikenakan
penindakan
tilang dan
523 yang
diberikan
teguran.
Dalam
operasi
zebra
lodaya
2018
diwilayah
hukum

Polresta Banjar, pelanggaran
didominasi oleh kendaraan
roda 2 sebanyak 570
pelanggar. Pelanggaran itu
tentang penggunaan helm
dan pengendara masih
dibawah umur atau belum
berhak serta tidak memiliki
surat ijin mengemudi (SIM).
Sementara itu, sebanyak
273 pelanggaran dari
kendaraan roda 4
didominasi tentang tidak
menggunakan safety belt.
“Data hasil operasi zebra
lodaya 2018 mengalami
peningkatan dibandingkan
pada tahun 2017, sebanyak
210 atau sekitar 33 persen
peningkatan pelanggaran
terjadi. Operasi zebra
lodaya 2018 difokuskan
untuk penindakan dengan
mekanisme 80 persen peni
dama, 10 persen prefentif
dan 10 untuk penindakan

pencegahan,” tutur
Kaurmintu Lantas Polresta
Banjar, Ipda Joko Sulityo
kepada awak media saat
ditemui diruang kerjanya,
Selasa (13 November 2018).
Lebih lanjut, Ipda Joko
menghimbau kepada orang
tua agar melarang anaknya
mengendarai kendaraan
bermotor khususnya
untuk anak dibawah umur.
“Terutama bagi warga jangan
mengendarai kendaraan
sebelum memiliki surat ijin
mengemudi (SIM), silahkan
urus (SIM) terlebih dahulu
terutama bagi mereka yang
sudah cukup umur untuk
mengendarai kendaraan
bermotor,” tandasnya.//yuli.
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Polres Banjar Razia Lapas Kelas III Banjar

Banjar - Kepolisian Resor
(Polres) Kota Banjar, Polda
Jabar melalui Reserse
Narkoba dan personil
gabungan yang terdiri dari
Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Ciamis dan
Subdenpom melaksanakan
razia dadakan ke Lembaga
Pemasyarakatan Kelas III
Banjar, Senin (12 November
2018).
Razia ini bertujuan untuk
mencegah peredaran gelap
narkoba dilingkungan
masyarakat khususnya
di Lapas Kelas III Kota
Banjar, Jawa Barat. Razia
ini terfokus pada kamar
narapidana yang berada
di Blok C dan memang
itu merupakan khusus
narapidana narkoba.
“Ini merupakan razia
yang berkoordinasi dengan
pihak BNNK Ciamis
dan Subdenpom untuk
melakukan pemeriksaan di

kamar-kamar di
blok narkotika,”
tutur Kasat
Reserse
Narkoba Polres
Banjar, AKP
Usep Supyan,
SH., kepada
awak media.
Dari hasil
pemeriksaan
kamar
ditemukan
sejumlah
barang bukti
yang memang
dilarang
ada didalam
lingkungan
lapas. Serta
sejumlah
narapida yang diindikasi
mengkonsumsi narkoba.
“Hasil pemeriksaan
ditemukan beberapa
handphone didalam kamar
Lapas Blok C serta beberapa
narapidana yang terindikasi

menggunakan narkoba,
kemudiam dilakukan tes
urin,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Usep
berharap dengan dilakukan
razia ini dapat meminimalisir
dan menghentikan
peredaran narkotika

khususnya diwilayah
lingkungan Lapas. “ Kita
lakukan razia secara rutin,
tentunya kita lakukan
koordinasi terlebih dahulu
dengan pihak Lapas,
BNN dan Subdenpom.”
Pungkasnya.//yuli.

BNN Razia Lapas Kelas III Kota Banjar
Banjar - Puluhan petugas gabungan
yang terdiri dari Personil Kepolisian
Resor (Polres) Kota Banjar,
Subdenpom dan Badan Narkotika
Nasional Kabupaten (BNNK)
Ciamis, menggelar razia di Lembaga
Permasyarakatan Kelas III Kota
Banjar, Jawa Barat.
“Kegiatan ini merupakan bentuk
sinergitas kami pihak BNNK
Ciamis dengan Polresta Banjar,
Denpom dan Lapas Kelas III Banjar
dalam memberantas peredaran
gelap narkoba khususnya di

lingkungan Lapas Banjar,” tutur
Kasi Pemberantasan BNNK Ciamis,
Kompol Ricky Lesmana, S.H.,
M.M., kepada awak media usai
penggeledahan kamar narapidana
khusus narkotika, Senin (12
November 2018).
Razia ini dilakukan selama hampir
2 jam kepada napi khusus narkotika
yang berada di Blok C Lapas Kelas
III Banjar. Dalam razia tersebut
petugas menemukan sejumlah 5 unit
handphone dan sebuah tutup botol
di dalam kamar napi yang berada
di Blok C Lapas
Kelas III Banjar.
“Dari 18
kamar napi
Lapas Kelas III
khusus narkotika,
ditemukan 5 unit
handphone dan
sebuah tutup botol
yang diduga untuk
menggunakan
sabu,” kata Ricky.
Lebih lanjut,
Ricky mengatakan,
hampir 50 orang
napi diperiksa.
Pemeriksaan

dengan cara hanya melihat indikasiindikasi napi yang menggunakan
narkoba secara wawancara maupun
interview. “Bila dari wawancara
dan interview napi terindikasi kuat
mengkonsumsi narkoba, maka
dilanjutkan tes urin,” ucapnya.
Ricky menjelaskan untuk hasil
pemeriksaan urin para napi masih
ditunggu. “Dalam waktu dekat
akan kami sampaikan hasilnya dan
tindaklanjutnya seperti apa, kita juga
akan koordinasikan satu sama lain,”
terangnya.
Ricky berharap kegiatan ini
mendapatkan dukungan dari semua
masyarakat dan juga instansi untuk
menghentikan peredaran narkoba.
Karena peredaran narkoba itu
tidak saja dari lingkup msayarakat
tetapi tidak menutup kemungkinan
juga ada dilingkungan Lembaga
Permasyarakatan.
“Dukungan yang diberikan oleh
Lapas Kelas III Banjar ini merupakan
rasa keseriusan petugas lapas untuk
menghentikan peredaran gelap
narkotika khususnya diwilayah Kota
Banjar. Dan itu kami apresiasi,”
pungkasnya.//yuli.
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AKBP Matrius Pimpin Upacara
Di TMP Kusuma Bangsa
Banjar - Kepala Kepolisian Resor
(Kapolres) Kota Banjar, AKBP
Matrius, S.I.K., M.H., memimpin
upacara penghormatan arwah para
pahlawan di Taman Makam Pahlawan
Kusuma Bangsa, Jalan Dr. Husein
Kartasasmita, Desa Balokang,
Kecamatan Banjar, Kota banjar, Jawa
Barat, Sabtu (10 November 2018).
Kapolres Banjar tiba dilokasi pukul
09.00 WIB usai menghadiri upacara
peringatan Hari Pahlawan di Taman
Kota Lapang Bhakti Kota Banjar.
Selang beberapa menit, Kapolres
Banjar langsung menuju tempat
upacara dan menerima laporan dari
perwira upacara.

Usai Apel Polresta Banjar Gelar
Pemeriksaan Kepada Perwira
Banjar - Jajaran Kepolisian Resor
(Polres) Kota Banjar, Polda Jabar
menggelar penegakan ketertiban dan
disiplin anggota usai pelaksanaan Apel
pagi di halaman Mapolresta Banjar,
Jawa Barat, Kamis (8 November 2018).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung
oleh Waka Polresta Banjar, Kompol
Drs. Ade Najmullo dan didampingin
oleh Kasi Propam, Iptu Helmizar. Hal
itu dimaksudkan agar dalam bertugas
para anggota dapat menampilkan
performance terbaik dihadapan
masyarakat.

Setelah memerima laporan
dari perwira upacara, Kapolres
Banjar dan para peserta upacara
lalu memberikan penghormatan
kepada arwah para pahlawan dan
mengheningkan cipta serta meletakan
karangan bunga ditugu yang terletak
ditengah Taman Makam Pahlawan
Kusuma Bangsa. Upacara ditutup
dengan pembacaan doa untuk arwah
para pahlawan.
Usai pelaksanaan upacara,
Matrius dan para peserta upacara
melaksanakan tabur bunga ke makam
para pahlawan. Kemudian Kapolres
Banjar beserta jajarannya bertolak
mengunjungi rumah seorang veteran
Sasaran pemeriksaan meliputi,
sikap tampang anggota, kerapihan
baju, rambut dan senjata api (senpi),
serta pemeriksaan surat-surat baik itu
KTP, SIM, STNK dan juga KTA. Dalam
pemeriksaan sikap tampang kali ini
ada yang berbeda dari sebelumnya.
“Personil Polres Banjar yang terlihat
rambutnya panjang maupun tidak
sesuai aturan langsung dilakukan
pengguntingan di tempat,” tutur Kasi
Propam Polresta Banjar, Iptu Helmizar.
Lebih lanjut, Helmizar menjelaskan,
kegiatan razia ini rutin dilaksanakan.
Sejak awal menjadi anggota Polri
sudah ada ketentuan dan peraturan
yang jelas tentang sikap tampang dan
cara bersikap.

TNI yang berada di Kota Banjar.
Dalam peringatan Hari Pahlawan
ini, Kapolresta Banjar, AKBP
Matrius, S.I.K., M.H., mengatakan,
isi kemerdekaan ini dengan menjadi
pahlawan-pahlawan dibidang
tugas pengabdian masing-masing.
“Pahlawan bagi keluarga, pahlawan
bagi bangsa, pahlawan institusi,
pahlawan bagi negara dan bangsa
ini.” Pungkas Matrius.
Upacara peringatan Hari Pahlawan
di Taman Makam Pahlawan Kusuma
Bangsa ini dihadiri oleh puluhan
personil TNI-Polri dan unsur Muspida
serta Muspika Kota Banjar.//yuli.

“Sesuai dengan PP No.2 Tahun 2003
tentang peraturan disiplin anggota
Polri, untuk rambut sudah jelas berapa
panjang yang diperbolehkan bagi
personil berseragam dinas,” tegas
Helmizar.
Sementara, Waka Polresta
Banjar, Kompol Drs. Ade Najmulloh
menambahkan bahwa sebagai
anggota Polri, sebelum menertibkan
masyarakat harus bisa menertibkan
dirinya sendiri terlebih dahulu. “Tugas
polisi bersentuhan langsung dengan
masyarakat, maka harus dapat
menjadi contoh,” tandasnya.//yul
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Terkendala Cuaca, Pemancangan Sheet
Pile Kaliyasa Cilacap Terus Dikebut
PT Jumindo Heroni saat ini
terus mengebut pekerjaan
pemancangan sheet-pile muara
Kaliyasa, meskipun terkendala
oleh cuaca buruk. Pemancangan
ini merupakan program dari Balai
Besar Wilayah Sungai (BBWS)
Serayu-Opak Yogyakarta untuk
pengendalian banjir Kaliyasa,
Cilacap.
Seperti diketahui, BBWS SerayuOpak selaku pengguna anggaran
melelang kegiatan pemancangan
sheet-pile dengan pemenang
tender PT Jumindo Heroni dengan
nilai kontrak Rp 23 Miliar, dan
batas waktu 31 Desember 2018.
Saat ditemui, Rabu (07
November 2018), Heru Kurniawan,
Deputi Project Manager KSO
Jumindo Heroni mengatakan,
progress pemancangan sheet-pile
Kaliyasa hingga hari ini sudah
mencapai sekitar 32 persenan.
Pekerjan masih terus berjalan.
Kendati demikian pihaknya

memastikan pekerjaan di lapangan
terus dikebut meski terkendala
oleh cuaca hujan dan air laut
pasang. “Beberapa hari ini cuaca
di Cilacap hujan terus, hal ini jadi
kendala saat kami memancang
sheet-pile,” katanya.
Menurut Heru, cuaca hujan
menjadi salah satu faktor kendala,
karena pada saat pemancangan,
rem atau kampas palu pancang
sering lepas, jika terkena air hujan.
“Harus ada jeda waktu
menunggu kampasnya kering
untuk melakukan pemancangan
kembali. Untuk yang lain-lainnya
seperti pengadaan tiang pancang
tidak ada masalah,” tandas Heru.
Dijelaskan Heru, palu pancang
yang digunakan berkapasitas 65
ton. Jika kampas palu kemasukan
air hujan melalui tali seling,
gerakan palu pancang menjadi
tidak bisa dikendalikan. “Jika
dalam satu hari hujan terus, lah
ini yang menjadi kesulitan kami.

Seperti tiga hari terakhir ini,”
ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan
tersebut, pihaknya sudah
melakukan rekayasa teknik agar
air tidak mengalir dari seling ke
kampas. Selain rekayasa teknik, PT
Jumindo Heroni juga menambah
alat pancang untuk mengejar batas
waktu pekerjaan.
“Hal itu dilakukan demi
keselamatan pekerja sehingga
pekerjaan tetap berjalan sesuai
progress, karena dari BBWS Serayu
Opak tidak ada penambahan batas
waktu pekerjaan. Jika tidak selesai
tepat waktu, kami akan kena
denda,” ucapnya. //wd.
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BNNK CILACAP AMANKAN PENGEDAR SHABU
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Kabupaten Cilacap, meringkus
KPS alias Igor (49) warga Jalan
Bisma RT 02 RW I Kelurahan
Gumilir, Kecamatan Cilacap
Utara, Kabupaten Cilacap karena
mengedarkan shabu di wilayah
Cilacap, Senin (05 November
2018).
Barang bukti yang diamankan
4 paket kecil jenis shabu siap
edar, dua buah handphone, buku
tabungan dan kartu ATM milik
pelaku.
Dalam siaran press nya, Kepala
BNN Kabupaten Cilacap, AKBP
Drs Triatmo Hamardiyono M.Si
menjelaskan penangkapan
KSP ini berdasarkan informasi
dari masyarakat. Selama
setengah bulan kami melakukan
penyelidikan dan mengawasi
gerak gerik pelaku.
“Setelah terbukti, kami
langsung melakukan
penangkapan terhadap pelaku di
kediamannya,” katanya, Rabu (07
November 2018) di Kantor BNN
Kabupaten Cilacap.
Dijelaskan Triatmo, saat dilakukan
penggeledahan, ditemukan barang
bukti berupa shabu dan dua buah
handphone.
Berdasar keterangan pelaku, barang
tersebut berasal dari Tangerang via
kurir yakni, ST alias Mame warga
Jalan Langkap Kelurahan Gumilir

dan RY warga Kroya. “Keduanya kami
tetapkan sebagai daftar pencarian
orang (DPO),” tegas Triatmo.
Dua orang pelaku sudah diketahui
keberadaannya oleh pihak BNN
Kabupaten Cilacap dan akan
segera dilakukan pencarian guna
penangkapan para pelaku tersebut.
Disinggung mengenai adanya
sindikat peredaran narkotika, Triatmo
menjawab belum bisa memastikan.
Namun dari pengakuan tersangka
bahwa barang tersebut diduga

dikendalikan dari narapidana di Lapas
Nusakambangan.
“Kami masih melakukan
pendalaman kasus ini, dan koordinasi
dengan pihak terkait,” ujarnya.
Akibat perbuatannya, KPS dijerat
dengan pasal 114 ayat (1) dan
112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009
tentang narkotika dengan ancaman
hukuman minimal 5 tahun dan
maksimal 20 tahun pidana, dan
denda kurang lebih 1 Milyar. //wd.

BNN Purbalingga Amankan Dua Pengguna Sabu
Purbalingga - Dua pengguna
obat terlarang jenis sabu
berhasil dibekuk tim
Badan Narkotik Nasional
(BNN) Purbalingga. Kedua
tersangka masing-masing
berinisial STE (29) dan STO

(27) tercatat sebagai warga
Kecamatan Bobotsari.
Penangkapan kedua
tersangka dilakukan BNN
Purbalingga pada Selasa
(23/10) lalu saat tengah
melakukan transaksi di
tepi jalan raya
Kaligondang
depan Toko
Sega Mas,
Kecamatan
Kaligondang.
Dari hasil
penangkapan,
BNN
mengamankan
barang bukti
berupa sebuah
paket shabu,
0,35 gram,

struk bukti transfer ATM,
satu unit sepeda motor,
ATM Bank, sebuah bungkus
rokok, satu unit telepon
genggam, satu buah korek
gas dan tiga buah sedotan
plastik.
Kepala BNN Purbalingga
Istantiyono, didampingi Kasi
Pemberantasan Kompol Dwi
Budiyanto dan Humas Awan
Pratama, saat jumpa pers
dengan Awak media, Senin
(13 Vovember 2018) lalu
mengatakan, penangkapan
kedua tersangka berawal
dari laporan melalui media
contact center yang diterima
petugas BNN. Dari laporan
tersebut petugas langsung
menindaklanjuti dengan

melakukan penyelidikan.
“Sekitar pukul 21.00 WIB
petugas BNN mendatangi
TKP, dan dilokasi petugas
mendapati dua orang yang
mencurigakan. Petugas
BNN lalu melakukan
penggeledahan dan
menemukan satu paket
shabu,” ungkap Istantiyono.
Dari hasil pemeriksaan
keduanya merupakan
pemakai dan akan dijerat
dengan Pasal 112 ayat (1)
Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, Pasal 55 KUHP
dan Pasal 127 ayat (1).
Dengan Ancaman hukuman,
12 tahun penjara dan Denda
8 Miliar.//Mn
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JAGA KEINDAHAN, DLH
KOTA BANJAR GELAR
OPSIH
Banjar - Sebagai upaya menjaga
keindahan dari sampah-sampah
yang berserakan diwilayah Kota
Banjar, Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kota Banjar menggelar Opsih
(Operasi Bersih) di sepanjang jalan
perkotaan Kota Banjar, Selasa (6
November 2018).
Kegiatan Opsih merupakan
program rutin dari DLH Kota Banjar
untuk menjaga kebersihan dan
kerapian agar tetap asri. Sasaran
Opsih kali ini diantaranya pohon
penghias trotoar yang sudah mati
dan ranting-ranting kecil pohon
berserakan.
Jalur penyisiran Opsih yang dilakukan
DLH Kota Banjar dimulai dari Jalan
Cikabuyutan, Cimenyan sampai ke
Terminal Kota Banjar. Selain itu juga
dilakukan penataan pertamanan
dibeberapa titik, seperti pertigaan
Piade dan pertigaan Cimenyan.
Kepala Bidang Kebersihan DLH
Kota Banjar, Eri K Wardana usai
pelaksanaan Opsih mengatakan,
kegiatan Opsih ini untuk menjaga
kebersihan diwilayah Kota Banjar

dan juga persiapan memasuki musim
penghujan.
“Jadi sasaran dalam Opsih kali ini
yaitu, daun dan ranting-ranting kecil
berserakan serta kantong plastik
sampah yang ada di terminal,”
ungkapnya.
Menurutnya, Opsih diperuntukan
untuk mengambil sampah di luar tugas
petugas kebersihan, karena petugas
kebersihan hanya mengambail sampah
rumah tangga.
“Seperti ranting dan juga sampah

di terminal yang sudah di masukan
kedalam kantong plastik itu tugas
dari tim penyapu, selain itu juga kita
mengabil sampah bekas Pot pecah di
gorong-gorong,” imbuhnya.
Lebih lanjut Eri mengatakan, ini
merupakan kegiatan rutin dilaksanakan
DLH, karena ini adalah komitmen DLH
dalam upaya menjaga kebersihan Kota
Banjar agar tetap bersih, rapih serta
menjaga lingkungan tetap bersih dan
sehat.//yuli.

SERTIJAB TIGA PEJABAT BARU POLRES BANJAR

Banjar - Rotasi merupakan hal biasa terjadi untuk penyegaran dalam
sebuah organisasi. Setiap saat selalu silih berganti sesuai dengan
porsi dan kompentensi. Hal itu yang terjadi dilingkungan Kepolisian
Resor (Polres) Banjar, Polda Jabar, dalam pelaksanaan kegiatan
serah terima jabatan (Sertijab) di halaman Mapolres Banjar, Senin (5
November 2018).
Dalam kegiatan tersebut tiga pejabat Polres Banjar melaksanakan
serah terima jabatan dihadapan seluruh personil Polres Banjar yang
dipimpin oleh Kapolres Banjar.
Adapun perwira yang terkena mutasi diantaranya, Kabag Sumda,

Kompol Sukardi menempati jabatan baru sebagai Anjak Pertama
Bidang Ops dalam rangka jelang pensiun, Kasat Reskrim, AKP Jaya
Sofyan menempati jabatan baru sebagai Kaurren Subagrenmin Bid.
TI Polda Jabar, sedangkang Kasat Lantas, AKP Fredericus Setitit
bergeser sebagai Bhayangkara Penyelia Operasional Ditlantas Polda
Jabar.
Sebagai gantinya yakni AKP Aniek Sulistyani sebagai Kabag Sumda
Polres Banjar, AKP Yanto Selamet, S.IP., sebagai Kasat Reskrim
Polres Banjar dan AKP Dadang Supriadi, SH., M.H., sebagai Kasat
Lantas Polres Banjar.
Kapolres Banjar, AKBP Matrius, S.I.K., M.H., mengatakan, Rotasi ini
merupakan hal biasa karena promosi kenaikan pangkat, reward dan
merupakan penyegeran organisasi. “Ini merupakan promosi kenaikan
pangkat jabatan AKP Aniek, mengingat Aniek ini berpangkat AKP dan
mendapat jabatan Kabag di Polres Banjar dan pangkatnya akan naik
per 1 Januari 2019 nanti. Jabatannya akan naik dari AKP menjadi
Kompol,” ucapnya.
Matrius mengucapkan terimakasih terutama kepada pejabat lama
dan penghargaan setinggi-tingginya atas kinerja darma baktinya
selama melaksanakan tugas di Polres Banjar. Bagi pejabat yang
barutentunya harapan besar berada dipundak ketiga pejabat itu.
“Dengan adanya pejabat yang baru masuk ini, kinerja Polres Banjar
khususnya di Kabag Sumda, Satreskrim dan Satlantas ini harus
lebih baik dan meningkat lagi. Tentunya ini akan memberi dampak
yang lebih baik terhadap pelayanan terhadap masyarakat dan juga
penegakan hukum serta pembinaan personil di Polres Banjar,”
pungkasnya.//yuli.
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Tugas Utama Ketiga Personil
Polres Banjar Setelah Sertijab

Banjar - Kepolisian Resor (Polres)
Banjar, Polda Jabar melaksanakan
serah terima jabatan (Sertijab) kepada
ketiga pejabat Polres Banjar. Kegiatan
tersebut dilaksanakan di halaman
Mapolres Banjar, Jawa Barat, Senin (5
November 2018).
Adapun ketiga pejabat yang
melaksanakan Sertijab diantaranya,
Kabag Sumda yang sebelumnya dijabat
Kompol Sukardi digantikan AKP Aniek

Sulistyani,
Kasat Reskrim
sebelumnya
dijabat AKP Jaya
Sofyan, SH.,
digantikan AKP
Yanto Selamet,
S.IP., sedangkan
Kasat Lantas
dijabat AKP
Dadang Supriadi,
SH., M.H.,
menggantikan
AKP Fredericus
Setitit.
Kapolres
Banjar, AKBP
Matrius,
S.I.K., M.H.,
mengatakan,
pejabat yang baru masuk ini dapat
lebih baik dan meningkatkan kinerja
Polres Banjar khususnya di Kabag
Sumda, Satreskrim dan Satlantas.
Tentunya ini akan memberi dampak
yang lebih baik terhadap pelayanan
terhadap masyarakat dan juga
penegakan hukum serta pembinaan
personil di Polres Banjar.
“Untuk Kabag Sumda diharapkan

adanya maping yang berkenaan
dengan jabatan dan personil di Polres
Banjar, mengingat di Polres Banjar
ini masih kekurangan 300 personil
dari DSP yang ada. Pembinaan dan
rekrutmen untuk anggota Polri baik
Akpol, Bintara Polri maupun Tamtama
Polri yang akan diselenggarakan,”
terangnya.
Untuk Kasat Lantas Polres Banjar
baru, Matrius mengatakan, mengingat
sebentar lagi akan menghadapi
Natal dan Tahun Baru serta perlu
ada mobilisasi kendaraan orang dan
barang serta wisata yang akan melalui
Kota Banjar. “Tentunya ini harus
dipersiapkan dan betu-betul menjamin
keamanan ketertiban serta kelancaran
masyarakat,” ucapnya.
Sementara untuk Kasat Reskrim
tentunya di pundaknya ada beberapa
kasus yang harus segera diprioritaskan
dalam penangannya, terutama
mengingat sebentar lagi tahun
2018 akan berganti dengan tahun
2019. “Perhelatan Pileg dan Pilpres
tentunya penegakan hukum ini harus
ditegakkan dengan mengingat nilainilai kemanusiaan dan keadilan bagi
semua,” tandasnya.//yuli.

Sampai Hari Keempat Operasi Zebra Didominasi Kendaraan Roda Dua
Banjar - Memasuki hari keempat
pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya
2018 diwilayah hukum Kepolisian
Resor (Polres) Banjar, Polda Jabar,
sebanyak 247 pelanggar yang
dilakukan penindakan tilang, baik
kendaraan roda dua maupun roda
empat.
Pelanggar-pelanggar tersebut
masih didominasi oleh kendaran
roda dua. Sebagian besar melakukan
pelanggaran tidak memakai helm,
melawan arus, adapun yang
melanggar tidak membawa SIM atau
STNK.
“Di bading daerah lain untuk Kota
Banjar sangat jauh, Banjar ini hanya
empat kecamatan jadi hanya tiga
sampai emat titik dalam menggelar
operasi zebra,” tutur Kasatlantas
Polres Banjar, Polda Jabar, AKP
Fredy kepada awak media, Jumat (2
November 2018).
Menurutnya, rata-rata pelanggar

yang ditindak
kebanyakan anak
dibawah umur atau
belum cukup umur
untuk memiliki SIM
dan pengendara
yang melawan arus.
Didaerah jalan satu
arah mulai dari
perempatan Garuda
sampai dengan
Soponyono banyak
pengendara melawan
arus dan tidak
menggunakan helm.
“Untuk pelanggar
yang sudah ditindak selama kurang
lebih sudah 4 hari berjalan operasi
zebra ini, sebanyak 247 pelanggar
yang sudah kita tindak dengan
tilang,” ujar AKP Fredy.
Himbauan kepada masyarakat
sudah dilakukan dengan cara
sosialisasi baik melalui media cetak,

media elektronik dan juga melalui
radio, bahkan secara langsung pun
dilakukan. “Sudah kami himbau
supaya pelanggar untuk kedepannya
jangan melakukan pelanggaran
yang sama, paling tidak mereka
memberikan contoh kepada orang
lain jangan sampai mengikuti
pelanggaran yang dilakukannya,”
tandasnya.//yuli.

Berita Kota

Edisi 36 | 16 - 30 November | 2018 15

OPERASI ZEBRA LODAYA
2018 MINIMALISIR
LAKALANTAS DI KOTA
BANJAR
Banjar - Operasi Zebra ini merupakan
untuk cipta kondisi menjelang Operasi
Lilin, yakni pengamanan Natal dan
Tahun Baru.
Hal itu diungkapkan Kasatlantas
Polres Banjar, Polda Jabar, AKP Fredy
kepada awak media saat ditemui
dilokasi kegiatan, Jumat (2 November
2018).
Operasi zebra ini untuk antisipasi,
meminimalisir kejadian-kejadian
yang akan terjadi pada saat operasi
lilin maupun operasi Zebra sendiri.
“Meminimalisir dalam arti laka lantas
dan kemacetan, didaerah rawan
kecelakaan serta kemacetan atau

biasa kita sebut black spot,” tuturnya.
Namun demikian perlu
diberitahukan, bahwa Kota Banjar itu
tidak ada black spot maupun trouble
spot. “Sehingga untuk sementara
ini kita aman, baik itu masalah Laka
Lantas maupun masalah kemacetan di
Kota Banjar,” ucapnya.
Sementara Kapolres Banjar, AKBP
Matriu, S.I.K., M.H., mengatakan,
untuk wilayah Banjar tidak ada daerah
kemacetan. Hanya insidentil seperti
pada saat mudik lebaran saja.
Lebih lanjut, AKBP Matrius
mengungkapkan bahwa belum ada
titik daerah rawan kecelakaan di Kota

Banjar. Karena wilayah Banjar ini
hanya lebih banyak menjadi daerah
perlintasan dibandingkan dengan arus
lokalnya.
Namun yang harus kita antisipasi
rawan kecelakaan, terutama jalur
utama dari arah ciamis menuju
Cilacap, Jawa Tengah. “Seperti di
tikungan daerah Banjar Atas karena
mengingat kita ketahui saat ini kondisi
penerangan banyak yang tidak menyala
dan saat ini kita sudah menyurat ke
dinas terkait untuk penerangan jalan,
marka dan rambu agar diperbaiki dan
dilengkapi kembali,” ternagnya.//yuli.

Himbauan Kapolres Banjar Kepada Para Orang Tua
Banjar - Kepolisian Resor (Polres)
Banjar, Polda Jabar sedang
melaksanakan Operasi Zebra Lodaya
2018 yang telah dilaksanakan sejak
tanggal 30 Oktober 2018 dan akan
berakhir pada tanggal 12 November
2018. Dimana sasaran operasi
ini pelanggaran-pelanggaran lalu
lintas, terutama yang berpotensi
mengakibatkan kecelakaan lalu
lintas dan kemacetan lalu lintas serta
pelanggaran administrasi berkenaan
dengan keabsahan dari kendaraan
kemudian kompetensi dari pengemudi.
Hal itu diungkapkan Kapolres Banjar,
Polda Jabar, AKBP Matrius, S.I.K., M.H.,
kepada awak media usai menghadiri
acara lepas sambut Dandim 0613/
Ciamis di Markas Komando Distrik
Militer (Kodim) 0613/Ciamis, Kamis (1

November 2018) lalu.
Lebih lanjut, AKBP Matrius
mengatakan, Operasi Zebra Lodaya
2018 ini untuk meningkatkan
keamanan, ketertiban dan kelancaran
lalu lintas. Kepada orang tua bila
nanti anaknya di tindak tegas dijalan
karena belum mempunyai surat ijin
mengemudi (SIM), belum matang
secara usia maupun psikologi sudah
memgendarai kendaraan bermotor.
“Kami sampaikan kepada orang tua
jangan bangga bila anaknya belum
mempunyai kompetensi dan matang
secara fisik serta psikis dan belum
punya keabsahan surat ijin mengemudi
(SIM) sudah mengendarai kendaraan
bermotor,” ucapnya.
AKBP Matrius menambahkan,
sebetulnya ketidakmatangan

emosi maupun psikis tadi bisa
mengakibatkan kerawanan kecelakaan
bagi anak. “Tentunya orang tua jangan
hanya berpikir wah anak saya sudah
bisa mengendarai kendaraan bermotor
tetapi lihat dampaknya,” pungkasnya.
Terpisah, Kasat Lalu Lintas Polres
Banjar, Polda Jabar, AKP Fredy juga
menambahkan selama dua hari
melakukan Operasi Zebra Lodaya
2018, anggota sudah melakukan
191 penindakan. Tilang sebanyak
125 berkas dan teguran sebayak 66
lembar.
“Kita juga tegur pengendara dibawah
umur, yang kebanyakan dari kalangan
pelajar. Selain itu pengendara yang
sedang menggunakan handphone
saat berkendara, karena itu sangat
membahayakan,” katanya.//yuli.
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Tingkat Konsumsi Buah Di
Purbalingga Jauh Dibawah Tembakau
Purbalingga - Tingkat konsumsi
buah-buahan masyarakat kabupaten
Purbalingga ternyata masih cukup
rendah, bahkan dikalahkan oleh
penghisap rokok. Hal itu diungkapkan
oleh Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Purbalingga Ir. Lili Purwati
pada acara Festival Hasil Pertanian
kabupaten Purbalingga di Alun-alun
setempat, Kamis (1 September 2018)
lalu.
Menurut Lili, berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS),
pengeluaran untuk konsumsi buahbuahan pada 2016 rata-rata hanya
sebesar Rp. 15.433 per kapita
per bulan. Pada tahun 2016 itu
tingkat konsumsinya menurun jika
dibandingkan dengan data tahun
2015 yang sudah mencapai Rp
19.610 per kapita.
“Ini artinya konsumsi buah
masyarakat kita masih rendah.
Lebih miris lagi ternyata konsumsi
buah-buahan ini masih lebih
rendah dibanding dengan konsumsi
tembakau,” katanya.
Dijelaskan Lili, untuk konsumsi
tembakau menurut data mencapai
Rp. 47.625 perkapita sebulan
dan pengeluaran untuk konsumsi
makanan dan minuman jadi Rp.
97.429 perkapita per bulan. Jika
dikonversi, pengeluaran konsumsi

buah masyarakat Purbalingga
hanya sekira 100 gram perkapita
sehari. Angka ini lebih kecil dari
Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang
direkomendasikan yaitu sebanyak
400 gram per kapita per hari.
“Oleh karena itu perlu didorong
dengan kampanye makan buah,
terutama buah lokal Purbalingga yang
kualitas dan jenisnya tidak kalah
dengan buah impor,” katanya.
Lili melanjutkan, Festival Hasil
Pertanian yang diselenggarakan
rutin tiap tahun selain untuk
menampilkan produk-produk
unggulan hasil pertanian kabupaten
Purbalingga, juga sebagai upaya
mengkampanyekan gemar makan
buah lokal, terutama kepada anakanak.
Festival yang diikuti 18 stand dari
berbagai kecamatan di kabupaten
Purbalingga menampilkan berbagai
produk unggulan hasil pertanian dan
produk olahan hasil pertanian yang
dimiliki masing-masing kecamatan.
Selain itu juga dilakukan kompetisi
lomba stand, lomba buah pisang
Mas, lomba mengukir buah dan
kampanye makan buah lokal.
Sementara Asisten Ekonomi dan
Pembangunan Drs Widiono, MSi yang
mewakili Plt Bupati saat membuka
acara itu mengatakan Festival

Hasil Pertanian menjadi ajang yang
sangat pas untuk mengenalkan
produk-produk pertanian unggulan di
kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini,
menurut Widiono juga bermanfaat
untuk menyebarkan informasi
teknologi dibidang pertanian kepada
masyarakat.
“Festival ini saya harapkan
mampu mengedukasi masyarakat
dalam rangka penerapan teknologi
pertanian serta menumbuhkan
ekonomi kreatif berbasis pertanian,”
katanya.
Terkait masih rendahnya
tingkat konsumsi buah dan
sayur di masyarakat, pemerintah
berkomitmen terus mendukung
peningkatan kuantitas dan kualitas
produk pertanian melalui berbagai
program yang sedang berjalan.
Selain melalui festival seperti ini,
kampanye makan buah dan sayur
juga terus dilakukan melalui kegiatan
Gebyar Germas (Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat) yang secara rutin
diselenggarakan di tiap-tiap wilayah
kecamatan.//Mn

