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Polda Kep. Bangka Belitung, Bidang Hubungan Masyarakat,- Rabu 18 oktober 2017
bertempat di Rumah Makan Pandan Hause Tanjung Pandan, Kapolda Kep. Babel Brigjen Pol
Drs. Syaiful Zachri M.M. bersama rombongan melaksanakan kegiatan Tatap muka Kapolda
kep. Babel dengan Toga, Tomas dalam rangka menjaga situasi kamtibmas yang kondusif yang
damai di Kab. Belitung.

Dalam kegiatan ini turut hadir oleh Bupati Belitung Bpk Sahani Saleh, Unsur Forkopimda Kab.
Belitung, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Babinsa serta
Bhabinkamtibmas Wilayah Kab. Belitung. Dalam Sambutannya, Kapolda menyampaikan
“situasi yang sudah kondusif di sini kita jaga bersama, faktor keamanan harus diutamakan,
karena alam disini sungguh indah sekali mudah-mudahan kedepannya infestor bisa
berbondong-bondong kesini untuk lebih meningkatkan lagi wisata alam di Belitung ini. Wilayah
Belitung yang sudah dicanangkan pemerintah sebagai 10 wisata destinasi Indonesia ini harus
di lestarikan bersama. Harapan Bapak Presisen adalah mensejahterakan kehidupan seluruh
masyarakat Indonesia salah satunya adalah destinasi alam”,pungkas nya.

Selain itu kapolda juga menyampaikan “pada kesempatan ini saya selaku kapolda baru titip diri
mudah-mudahan bisa diterima sebagai warga Belitung, dan Polri adalah merupakan ujung
tombak, tentu kami tidak bisa kerja sendiri dan saya berharap kita satu padu dengan
masyarakat untuk membangun situasi yang kondusif di Bumi Laskar Pelangi ini”, lanjut
Kapolda. “Kedepan saya akan membuat aplikasi Panic Button. Aplikasi ini mudah-mudahan
bisa membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan, aplikasi ini sangat mudah bisa
dibuka di HP android, mudah-mudahan minggu depan aplikasi ini bisa disosialisasikan ke
masyarakat, dalam apliasi ini masyarakat bisa mendapatkan bantuan seperti adanya kejahatan,
laka lantas, kebakaran, lampu mati dan lain-lain. Dengan adanya aplikasi ini harapan saya
masyarakat bisa mendapat bantuan Polisi dengan secepat mungkin”.
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Sabelum mengakhiri sambutannya, kapolda menyampaikan lakukan pekerjaan apapun dengan
ikhlas, laksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, tidak ada
urusan yang lebih penting melaikan perintah Sang Pencipta.(DD)
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