Kapolres Pangkep Pimpin Apel Konsolidasi Sinergitas Operasi
Ketupat Tahun 2019 dan Kesiapan Pengamanan Sidang Pilpres
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PANGKEP- Kapolres Pangkep AKBP Tulus Sinaga S.I.K. MH memipin Apel Konsolidasi Sinergitas
Operasi Ketupat Tahun 2019 dan Kesiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) yang bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Merpati Mas Kelurahan Padoang Doangan Kecamatan
Pangkajene. Kamis 13/6/2019
Sebelum memulai membacakan Amanat Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolres Pangkep pertama –tama
mengucapkan puji syukur kehadirat allah swt, tuhan yang maha kuasa, karena atas limpahan rahmat dan
karunia-nya dan terima kasih kepada para peserta apel dan Undangan yang telah berkenaan datang pada
Apel Konsolidasi.
Amanat Kapolda Sulsel yang dibacakan oleh Kapolres Menyampaikan bahwa Operasi Ketupat Tahun 2019,
yang telah digelar selama 13 hari, mulai rabu tanggal 29 mei 2019 sampai dengan hari senin tanggal 10 juni
2019, telah sesuai dengan target yang telah direncanakan dan berjalan dengan tertib aman dan lancar yang
melibatkan 5.035 personil terdiri dari pers tni 438 orang, satgas polda sulsel 544 orang, polres jajaran 2.118
orang dan instansi terkait 1.935 orang
Kemudian Pos terpadu digelar di seluruh jajaran polda sulsel sebanyak 119 titik terdiri dari 67 titik pos
pengamanan, 42 titik pos pelayanan, dan 10 titik pos terpadu, gangguan kamtibmas yang terjadi selama
pelaksanaan operasi ketupat 2019 mengalami penurunan sebanyak 38 kasus atau 23 % jika dibandingkan
dengan ops ketupat tahun 2018 sedangkan kasus kecelakaan lalu lintas selama ops ketupat 2019 mengalami

penurunan sebanyak 112 kasus atau 72 % dari tahun sebelumnya serta arus mudik yang menggunakan
transportasi darat dan laut mengalami peningkatan sebesar 15% sedangkan transportasi udara mengalami
penurunan sebesar 8,97 % dari tahun sebelumnya.
Bahwa Keberhasilan yang telah diraih dalam operasi ketupat 2019 adalah berkat kerja sama yang baik dan
sinergitas seluruh unsur yang terkait yang kita jalin selama ini dimana Polri didukung TNI dan seluruh
pemangku kepentingan yang terlibat dalam operasi ketupat 2019 bekerja keras dan mengerahkan segenap
sumber daya, dalam pengamanan hari raya idul fitri 1440 H.
Ada 2 tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan apel konsolidasi ini antara lain pertama apel gelar
konsolidasi diselenggarakan untuk mengecek kembali personil, peralatan dan seluruh aspek operasi
termasuk sinergitas dan soliditas komponen penyelenggara kedua menunjukkan kesiapan unsur pengamanan
dalam menghadapi tugas kedepan dalam rangka kesiapan pengamanan sidang perselisihan hasil pemilihan
umum (phpu) yang akan digelar pada tanggal 14 juni 2019.
Tetap pelihara hasil yang telah dicapai selama pelaksanaan operasi ketupat 2019 terus pertahankan kesiapsiagaan dan kewaspadaan seluruh personil dalam menghadapi setiap potensi gangguan sepanjang
penyelenggaraan operasi, jaga dan pelihara soliditas dan sinergitas seluruh komponen penyelenggara
operasi, hindari pelanggaran dan perilaku yang dapat mencederai pelaksanaan tugas serta laksanakan setiap
penugasan dengan penuh semangat, kebanggaan, tanggung jawab demi keberhasilan pelaksanaan tugas
menghadapi sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). “Akhir Amanat Kapolda Sul-Sel”
Turut Hadir dalam Apel tersebut Wakapolres Pangkep Kompol.Syukri Abham,SH, Kasdim 1421 Pangkep
Mayor Arm. Takbir, Ketua KPU Kab.Pangkep Burhan,SH, Komisioner Bawaslu Pangkep Drs.H.Mustafa,
Kadis Damkar Pemda Pangkep Drs.Nasaruddin yang diikuti Peserta Apel yakni Personil Polres Pangkep dan
gabungan polsek jajaran, Kodim 1421 Pangkep Satpol PP Dishub (DLLAJ) Dinas Kesehatan Damka
(***/herman djide)
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