
PATROLI: Sejumlah personel Polsek Telukjambe Timur sedang patroli di sekitar Hotel Mercure, Telukjambe Timur. Mereka mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari.

Berburu Gerombolan Motor
KARA WANG, RAKA - Aksi 

gerombolan motor yang ker- 
ap menganggu kenyamanan 
masyarakat timbul tenggelam. 
Apalagi malam minggu, in- 
tensitas keberadaan mereka 
di jalanan sangat terasa. Apa- 
kah itu berkelompok kecil 
hingga banyak. Mengantisi
pasi hal itu, masyarakat ber- 
harap banyak terhadap ke- 
polisian, agar situasi di Ka- 
bupaten Karawang kondusif.

Seperti yang dilakukan oleh 
personel Polsek Telukjambe 
Timur, mereka kerap melaku- 
kan patroli, menyisir loka-

si-lokasi yang rawan terhadap 
kejahatan jalanan. Kapolsek 
Telukjambe Timur AKP Ryan 
Faisal melalui Panit Lantas 
Ipda Herawati bersama per
sonel Unit Sabhara, Unit 
Intelkam, Unit Reskrim meng- 
gelar patroli KRYD di Bund- 
aran Hotel Mercure, Teluk
jambe Timur. Dalam pelak- 
sanaannya, anggota Polsek 
Telukjambe Timur berpatro- 
li secara mobile dengan in- 
tensitasyangcukup menyisir 
area Hotel Mercure dan Seki- 
taran. "Giat patroli malam 
hari ini guna mencegah gang-

guan Kamtibmas," kata Ipda 
Herawati, "baik itu c3, mau- 
pun balap liar dan isu-isu 
gangster yang meresabkan 
warga,” ujarnya.

Panit Lantas menambahkan, 
sasaran patroli malam adalah 
anak-anak muda yang sedang 
nongkrong atau yang berker- 
umun, konvoi roda dua dan 
lainnya. Dijelaskan, petugas 
melihat keadaan di sekitar 
untuk memonitor situasi dan 
kondisi, demi menjaga 
Harkamtibmas di wilayah 
hukumnya. Lebih jauh, Panit 
Lantas mengatakan, patroli

malam ini kami maksudkan 
untuk menjaga keamanan 
dan ketertiban ditengah-ten- 
gah masyarakat. "Dengan 
begitu masyarakat merasa 
aman ketika kehadiran Poli- 
si dirasakan oleh mereka” 
ujar Ipda Herawati.

Bhabinkamtibmas Suka- 
raja Polsek Rawamerta Aip- 
tu Erman mengatakan, un
tuk mengantisipasi mening- 
katnya gangguan keamanan 
dan ketertiban terutam a 
curanmor, warga harus ber- 
partisipasi dan mengaktifkan 
kembali siskamling, meny-

impan kendaraan di tempat 
aman dan gunakan kunci 
ganda. Selalu mempedoma- 
ni protokol kesehatan dalam 
setiap aktivitas, terutam a 
saat di tempat ramai. "Kita 
juga mengajak tokoh dan 
masyarakat agar menjaga 
stabilitas keamanan wilayah," 
ujar Erman.

Kapolsek Ciampel AKP Adis 
mengatakan, para pelaku 
kejahatan bisa beraksi di 
mana saja kapan saja. Ter- 
lebih jika suasananya men- 
dukung, seperti saat warga 
lengah, sepi dan tidak atla

penjagaan. “Tetap menjaga 
kamtibmas yah, jangan len
gah," tambahnya.

Ia juga menyampaikan, saat 
ada persoalan terjadi di ten- 
gah-tengah masyarakat. 
Jangan melakukan hakim 
sendiri, serahkan kepada 
pihak kepolisian agar ditin- 
daklanjuti sebagaim ana 
aturan yang berlaku. "Lapor- 
kan setiap kejadian kriminal 
ke polsek,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menyam
paikan, untuk menjaga kea
manan di wilayah hukum 
Polsek Ciampel, dirinya juga

tidak bosan-bosan mempe- 
ringatkan kepada para 
Bhabinkamtibmas untuk 
bisa menjalankan tugas den
gan baik. Melakukan silatura- 
liim dengan warga, termasuk 
dengan tokoh formal dan 
informal, sehingga saat ada 
persoalan apapun yang ter
jadi di tengah mesayarakat, 
terutama berkaitan dengan 
tupoksi polisi, anggota bisa 
terjun langsung. "Bhabinkam- 
tibmas yang ada di desa ha
rus menjadi mitra untuk 
menjaga keamanan lingkun- 
gan," ujarnya. (psn/tr)


