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22 Personel Mating Karawang 
Plus Brinioh

KARAWANG, RAKA -
Mengantisipasi kejahatan 
malam, Polres Karawang 
menggelar patroli skala besar 
gabungan Brimob dengan 
Tim Patroli Samapta Mating 
Karawang, Sabtu (13/11).

Tim yang beranggotakan 
sebanyak 22 personel dari 
Satuan Samapta Polres Kar
awang dibawah kendali Ka- 
sat Samapta AKP Hasanudin 
Bahar, ini bertugas melak- 
sanakan patroli di malam 
hari hingga menjelang sub- 
uh. Sejak dibentuk, Tim Pa
troli Samapta Mating Kar
awang berhasil mengamank- 
an seseorang yang dicurigai 
hendak melakukan kejahatan, 
hingga akhirnya terungkap 
kasus pencurian kendaraan 
sepeda motor yang terjadi 
beberapa waktu sebelumn- 
ya di wilayah Kecamatan 
Klari. Selain itu, Tim Mating 
Karawang juga berhasil men- 
gamankan sekelompok anak 
punk yang sering meresahkan 
masyarakat Karawang, khu- 
susnya pengendara sepeda 
motor yang berhenti di 1am- 
pu merah.

W akapolres Karawang 
Kompol Ahmad Faisal Pasaribu 
menyampaikan, kegiatan 
gabungan patroli skala besar 
ini sifatnya preventif, dalam

rangka p em e lih a raan  
keamanan dan ketertiban 
masyarakat (harkamtibmas) 
di Kabupaten Karawang. Selalu 
jaga keselamatan, tetap 
humanis dalam memberikan 
himbauan dan tidak bersikap 
arogan," ujarnya.

Selanjutnya, personel gabun
gan dibagi tiga kelompok 
untuk melaksanakan patroli 
di tiga wilayah, vakni wilayah 
Kecamatan Cikampek, Kar
awang dan Rengasdengklok. 
Tim gabungan bergerak 
langsung di bawah pimpinan 
Kabag Ops, Kasat Samapta 
dan perwira pengawas yang 
bertugas pada saat itu. Dalam 
kegiatannya, patroli dilak- 
sanakan hingga menjelang 
subuh guna menjamin rasa 
aman bagi masyarakat. Di 
tempat terpisah, Kapolres 
Karawang AKBP Aldi Subar- 
tono menyampaikan, diting- 
katkannya giat patroli gabun
gan tersebut, diharapkan 
masyarakat dapat lebih ten- 
ang ketika melakukan akti- 
vitas di malam hari, misaln- 
ya para huruh yang pulang 
kerja. ini merupakan imple- 
mentasi program presisi yang 
digulirkan oleh Kapolri Jen- 
deral Polisi Listyo Sigit Pra- 
bowo,” pungkasnya, Minggu 
(14/11). (psn/nce) BERBURU PENJAHAT: Pasukan gabungan Tim Maung Karawang dan Brimob menyusuri jalan protokol di Karawang untuk memberikan rasa_______9 __________


