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Polrestabes Siap Amankan Surabaya
VETERAN–Dalam memberikan keamanan dan kenyamanan warga Surabaya
saat mudik dan hari raya Lebaran, Polrestabestabes Surabaya telah menyiapkan pengamanan ekstra di beberapa kawasan khususnya di tempat yang rawan
dan objek vital.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol
Sandi Nugroho menjelaskan untuk
mengantisipasi adanya tindak kriminal
di wilayah Polrestabes Surabaya polisi
sudah mendirikan 23 pos pengamanan,
dan dua pos pelayanan. Menurutnya pos
tersebut sengaja didirikan di titik pusat
keramaian sebab di situlah biasanya
para pelaku kejahatan melakukan aksinya.
”Untuk mengamankan wilayah kota
Surabaya dalam mudik lebaran Hari
Raya Idul Fitri ada 709 personel yang
diturunkan. Ditempatkan semua posko
yang sudah berdiri sejak H-7 kemarin,”
ungkapnya.
Selain pengamanan, Posko tersebut juga berfungsi untuk mengantisipasi jalan
yang padat hingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Sehingga, keberadaan posko bisa memaksimalkan mengurai kemacetan arus lalu lintas. Ketika
banyak masyarakat mendatangi titik-titik pusat perbelanjaan.
”Posko ini juga menerima pengaduan
dari masyarakat, untuk memberikan pelayanan. Saat rumah ditinggal pemiliknya melakukan mudik lebaran, kemudian hanya ada pembantunya. Maka bisa
dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait tindak kriminalitas,” ujarnya.
Kapolrestabes memastikan posko tersebut tak akan pernah kosong. Sebab se-

banyak 15 personel gabungan akan bergantian menjagaga pos-pos tersebut. Sehingga ketika ada pengaduan, pihaknya
memastikan akan direspon dengan cepat.
“Sehingga jika ada peristiwa yang menonjol langsung saja datang ke pos-pos pelayanan tersebut,” terangnya.
Dia juga menjelaskan selain pendirian
posko Polrestabes juga mewajibkan polres jajaran untuk meningkatkan patroli
kawasan didaerahnya masing-masing.
Patroli tersebut dilakukan untuk menjangkau tempat-tempat yang sepi, seperti
dikawasan perumahan saat ditinggal mudik lebaran.
”Ini yang ditunggu oleh pelaku spesialis
rumah kosong untuk melakukan aksinya,
setiap polsek harus memantau kawasaanya jangan sampai terjadi sesuatu hal
yang tidak diinginkan,” ujar perwira
dengan tiga melati di pundaknya
ini.
Dia menilai pengamanan Lebaran tahun ini punya
karakteristik
yang berbeda.
Potensi kerawanan semakin kompleks. ”Karena ini masih bersamaan dengan
pengamana
pemilu. Rangkaiannya anggota
masih jalan,” ujarnya.
Menurut Kapolrestabes,
ada beberapa hal yang perlu dianti-
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ANTISIPASI: Wakapolrestabes Surabaya AKBP Pratomo Satriawan saat mengecek senjata
jelang pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2018. Aparat siap menghadapi segala gangguan
keamanan selama liburan Lebaran (inset).

sipasi selain kejahatan jalanan dan 3C. Salah satunya, yakni serangan teror yang baru-baru ini terjadi di Sampang.
Meski kejadian teror seperti pembakaran kantor atau
instansi tidak terjadi di wilayah Surabaya, anggota tetap
dimintai melakukan antisipasi.
”Sweeping ormas, gangguan transportasi harus diantisipasi secara optimal,” tuturnya.
Sebab, kata Sandi, Surabaya menjadi kota terbesar
kedua setelah Jakarta. Potensi kerawanannya tidak boleh diremehkan. Pemetaan potensi gangguan kamtibmas
(keamanan dan ketertiban masyarakat) harus dilakukan
sedini mungkin.
Mantan Kapolrestabes Medan itu menyatakan gelar pasukan memastikan kesiapan pasukan dalam mengawal
mudik dan libur lebaran. Hal itu ditunjukkan dengan dila-

kukan apel kesiapan pasukan serentak. Mulai tingkat Mabes dan 34 Polda. Namun, ada 11 Polda yang mendapat
perhatian khusus. Salah satunya, Polda Jawa Timur. ”Khususnya Surabaya yang menjadi kota besarnya,” katanya.
Apel gelar pasukan ini dilakukan untuk menunjukkan
kesiapan aparat kepada publik. Masyarakat harus diyakinkan bahwa pasukan yang terdiri dari anggota TNI
dan Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Satpol PP dan
seluruh elemen terkait siap menjaga keamanan wilayah
kota Pahlawan.
Sandi berpesan agar selalu mempertahankan sikap
siaga. Selalu waspada dalam menjalankan tugas. ”Jaga
soliditas, hindari perilaku dan pelanggaran yang bisa
mencederai kekompakan. Laksanakan tugas dengan
penuh kebanggaan dan rasa semangat,” pungkas Kapolrestabes. (yua/rak)
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