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Salam Sapa
Kamtibmas adalah kebutuhan semua orang dan tanggungjawab bersama,
tanpa adannya kamtibmas, pembangunan nasional tidak akan tercapai.
Jika kamtibmas terganggu otomatis pembangunan nasional tidak akan
tercapai. Kalau pembangunan nasional tidak tercapai berarti kesejahteraan
masyarakat tidak akan terwujud. Tugas kepilisian adalah memanage / mengatur mengelola agar situasi kamtibmas bisa terwujud.
Kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Kediri Kota secara umum dapat dikatakan
aman. Permasalahan kamtibmas di wilayah hukum Polres Kediri Kota yang
paling mononjol, pencurian dengan pemberatan disusul kemudian narkoba
khususnya pil koplo. Dari fenomena yang ada di Kota Kediri yang terus berkembang dan sesuai dengan program Promoter ( Pro Aktif, Modern dan Terpercaya
) Bapak Kapolri dan juga PATUH ( Pro Aktof, Amanah, Tegas, Unggul dan Humanis) Bapak Kapolda maka kita menerapakan proactive policing style sebagai
program unggulan yang akan kita jalankan .
Prinsip “Proactive Policing Style” atau pemolisian yang pro aktif . Dimana
anggota polisi harus pro aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan yang
ada di masyarakat, khususnya terkait dengan kamtibmas.
Kita mengelola embrio-embrio yang ada di lapangan supaya tidak pecah
menjadi konflik sosial atau permasalahan lainnya.
Dari program ‘Proactive Policing Style’ kita bagi menjadi tiga, pertama yakni
Pemeliharaan Keamanan dan Ketertitiban Masyarakat (Harkamtibmas) – tentunya berbicara polisi berseragam salah satunya adalah Sabhara, tugas pokoknya
patroli baik roda dua, roda empat dan sepeda angin.
Program patroli kita arahkan ke
sasaran-sasaran yang memang menjadi evaluasi kita, kalau sepeda ontel
khusus ke perumahan-perumahan.
Yang kedua, Door to Door System
(DDS) yang merupakan program
“Prinsip “Proactive Policing
Binmas. Dimana BhabinkamStyle” atau pemolisian yang pro
tibmas harus masuk pintu
aktif. Dimana anggota polisi harus
ke pintu. Bhabinkamtibmas
merupakan basis depro aktif dalam memecahkan
teksi dan basis pelaypersoalan-persoalan yang ada di
anan agar bisa dipermasyarakat, khususnya terkait
caya oleh masyarakat,
dengan kamtibmas
dan syaratnya harus
pro aktif sesuai denAKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H
gan program Promoter Bapak Kapolri.
Yang ketiga adalah Dikmas Lantas yakni pendidikan masyarakat tentang lalu lintas, khususnya kepada pelajar. Tidak
terasa di Polresta Kediri dalam triwulan pertama ada 200
kejadian dimana 23 korban meninggal dunia.
Mungkin kalau dibandingkan dengan kasus lainnya jauh.
Kita tidak terasa karena kecelakaan adalah hal yang sudah
biasa. Yang harus dipahami rumus terjadinnya kecelakaan
lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas.
Kesemuannya nanti akan kita modern kan dan dirangkum dalam bentuk patroli barcode, dimana kita akan
bisa melakukan pemantauan secara langsung. Dimana
ini akan kita terapkan tentunya setelah terlaksanannya
tugas dengan baik.
Yang terakhir. prisip dalam penegakan hukum adalah
humanis , tegas, transparan dan akuntable. Dalam
penegakan harkamtibmas dan penegakan hukum
ada hal-hal penting yang harus kita lengkapi yaitu
kita perlu penguatan sumber daya .
Sumber daya ini terkait sumber daya personil dan
juga sarana prasarana. Untuk sarana prasarana sebentar lagi akan kita bangun command center atau
ruang kendali darurat untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi dengan cepat. , Itu semua
tidak akan tercapai kalau hanya polisi sendiri yang
bergerak perlu adannya sinerginitas polisional.
“Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadan
dan Selamat Idul Fitri 1438
H – Mohon Maaf Lahir dan Bathin”
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AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H

Hadir Dengan
Proactive
Policing Style

Sertijab Kapolres Kediri Kota,
Selamat Datang AKBP Anthon
Haryadi dan Terima Kasih
AKBP Wibowo
BD-KEDIRI KOTA– Pagi ini, Senen (20/3) di
gedung Rupatama Polda Jatim dilaksanakan
serah terima jabatan Kapolres Kediri Kota.
AKBP Wibowo, S.IK Kapolres Kediri Kota
digantikan AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H
yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat
Sabhara Poltabes Surabaya.
Acara serah terima jabatan dipimpin langsung
oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Drs Machfud
Arifin , SH. Selanjutnya AKBP Wibowo akan
menempati tugasnya yang baru yakni sebagai
Kapolres Serang Polda Banten.
Alih tugas atau mutasi jabatan berdasarkan
TR Nomor: ST/671/III/2017, tertanggal 11

Maret 2017.
Bersamaan dengan keduannya juga dilakukan sertijab Kapolres Malang Kota, AKBP
Decky Hendarsono pindah tugas menjadi
Kabid Propam Polda Kasel. Penggantinya
AKBP Hoiruddin Hasibuan sebelumnya Pamen
Densus 88 AT Polri.
Kasubdit IV Ditreskrium Polda Jatim AKBP
Anton Chriestianto Nugrono mengemban
tugas baru sebagai Kapolres Kupang Kota
Polda NTT. Sementara jabatan yang diemban
AKBP Anton masih kosong alias belum diisi
penggantinya.
Karosarpras Polda Jatim Kombes Sutrisno

mengemban tugas baru sebagai Kabagdisi Ropal
Slog Polri, sedang penggantinya belum ada.
Karosarpras Polda Maluku Kombes Teguh
Dwi Warsono menjabat sebagai Karolog
Polda Jatim.
Sementara Kabag Dalpers ROSDM Polda
Jatim menjabat Waka Polrestabes Surabaya
menggantikan AKBP Budi Mulyanto bergeser ke Kabag Dalpers RO
SDM Polda Jatim.
Sebagaimana diketahui, Kabid Humas Polda
JawaTimur, Kombes Frans Barung Mangera menjelaskan, alih tugas atau mutasi jabatan di lingkungan
Polri merupakan hal yang biasa.(res|aro)

Selamat Datang
AKBP Anthon
Haryadi,
Selamat Jalan
AKBP Wibowo
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BD- Kediri Kota – Setelah sebelumnya diadakan sertijab
Kapolres Kediri Kota di Mapolda Jatim Senin (20/3), pagi ini ,
Selasa (21/3) diadakan upacara tradisi pedang pora untuk
menyambut Kapolres Kediri Kota yang baru AKBP Anthon
Haryadi, S.IK, M.H dan Ketua Cabang Bhayangkari yang baru
Ny. Fitriyani, AMK dan melepas Kapolres sebelumnya AKBP
Wibowo, S.IK dan Ny Sofie Wibowo
Acara dilanjutkan dengan laporan kesatuan yang dilakukan
di Gedung Rupatama Polres Kediri Kota yang dipimpin pejabat
lama yakni AKBP Wibowo dan pejabat baru yang juga Kapolres
Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi.
Setelah laporan kesatuan dilanjutkan dengan apel bersama
dengan pemberian sambutan yang dilakukan pejabat lama dan
baru. AKBP Wibowo yang juga mantan Kapolres Kediri Kota dalam
sambutan terakhirnya mengaku bangga pernah menjadi bagian

dari keluarga Polres Kediri Kota.
“Silaturohmi yang terjalin selama ini
jangan sampai terputus. Sebab keberhasilan yang sudah diraih di Polres
Kediri Kota tidak mungkin saya kerjakan
sendiri tanpa dukungan dari semua
anggota Polres Kediri Kota,” kata AKBP
Wibowo yang selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai Kapolres
Serang Polda Banten.
Di akhir sambutan, AKBP Wibowo
menitipkan pesan kepada anggota
Polres Kediri Kota untuk selalu menjaga harga diri pribadi, keluarga dan
kesatuan,” Tidak lupa saya saya atas

nama pribadi dan keluarga mohon
maaf jika selama ini ada khilaf,” pungkasnya.
Sambutan dilanjutkan oleh AKBP
Anthon Haryadi, S.IK,M.H, dalam kesempatan apel pertamannya AKBP
Anthon Haryadi berharap dirinya bisa
diterima menjadi keluarga besar Polres
Kediri Kota .
“Kita adalah tim dan jika bersamasama maka kita akan kuat. Tidak mungkin saya bisa bekerja sendiri tanpa
dukungan dari rekan-rekan semua.
Tentunya ke depan amanat yang diberikan pimpinan kepada saya dapat

saya jalankan dengan baik dengan
berlandaskan commander wish bapak
Kapolri dan program Patuh bapak Kapolda,” ungkapnya.
Apel dilanjutkan upacara tradisi
pelepasan pedang pora kepada AKBP
Wibowo,S.IK dan Ny Sofie Wibowo. Isak
tangis melepas kepergian keduanya
dari para anggota yang telah bersamannya kurang lebih 9 bulan .
Usai berpamitan dilanjutkan dengan
mengarak AKBP Wibowo, S.IK dan Ny
Sofie Wibowo dengan menggunakan
kereta membawa ke rumah dinas di
Jl. KDP Slamet 39 Kota Kediri. (BD)
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Pisah Kenal Jadi
Ajang Nostalgia
AKBP Anthon,
Thank You For
Loving Me Lagu
Penutup AKBP
Wibowo
BD- Kediri Kota – Pisah kenal Kapolres Kediri Kota menjadi
ajang nostalgia bagi AKBP Anthon Haryadi, S.IK, MH, Kapolres
Kediri Kota yang baru. Selain memperkenalkan diri, acara ini
sekaligus menjadi ajang nostalgia , karena pernah menjabat di
Kediri.
Dua jabatan yang pernah diebannya tersebut adalah Kasatlantas Polres Kediri Kota pada 2004 dan Wakapolres Kediri Kota
pada 2012.
Kegiatan pisah kenal dilaksanakan di Hall Grand Panglima di
Jl Panglima Polim Kota Kediri, pada Rabu pagi (22/3) . Suasana
sangat meriah pada kegiatan pisah kenal Kapolres Kediri Kota
ini.
Sedikitnya 400 undangan hadir termasuk jajaran Forkopimda
memenuhi kursi undangan yang disediakan. Berbagai acara
disajikan mulai hiburan musik sekaligus penampilan artis papan
atas Tata Janeta.
Tidak ketinggalan tayangan video selayang pandang perjalanan AKBP Wibowo selama bertugas di Kediri Kota selama 9 bulan
juga mewarnai pelaksanaan pisah kenal ini.
Begitu juga video perkenalan Kapolres Kediri Kota yang baru
AKBP Anthon Haryadi, S.IK,M.H.
Dalam sambutannya setelah pelaksanaan doa pembuka yang
disampaikan KH. Anwar Iskandar dan ucapan Forpimda yang
diwakili Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, AKBP Wibowo yang
kini menjabat sebagai Kapolres Serang Banten mengucapkan
terima kasih kepada warga Kediri yang telah membantu selama
bertugas di Kediri Kota.
“Atas nama keluarga dan pribadi saya mohon maaf apabila
selama saya di Kediri ada dosa dan khilaf,” kata AKBP Wibowo
didampingi istri Ny Sofie Wibowo.
Setelah kata perpisahan AKBP Wibowo acara dilanjutkan dengan perkenalan AKBP Anthon Haryadi.
“Kediri adalah hal yang tidak asing bagi saya dan keluarga.
Mohon doa restu dan kerjasamannya dari semua pihak semoga
saya bisa menjalankan tugas dari pimpinan dengan baik,” ungkap
AKBP Anthon Haryadi yang didampingi istri, Ny Fitriyani, AMK.
Acara ditutup dengan penampilan AKBP Wibowo yang bernyanyi
bersama Tata Janeta, dengan lagu andalannya Thank You For
Loving Me oleh Bon Jovi.
Acara ditutup dengan salam perpisahan kepada AKBP Wibowo
dan keluarga sekaligus ucapan selamat kepada AKBP Anthon
Haryadi dan keluarga. Suksesnya acara ini merupakan dukungan
penuh dari PT GG Tbk. (BD)
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Berkah Khotmil Qurán dan Santunan
Anak Yatim, Kapolres Kediri Kota
Memasuki Rumah Dinas
BD - Polres Kediri Kota – Suasana
khusyuk dan penuh keberkahan mewarnai acara masuk rumah dinas Kapolres
Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi, S.IK,
M.H dan keluarga di Jl. KDP Slamet 39
Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.
“Mohon doa restu dalam memasuki rumah
dinas. Semoga dengan prosesi yang dijalankan mendapat keberkahan bagi kami
dan keluarga sehingga dapat menjalank-

an tugas dengan baik,” kata AKBP Anthon
Haryadi, S.IK, M.H dalam sambutannya
dihadapan para tamu undangan.
Khatmil Qur’an 30 juz oleh para Khufadz,
solat berjamaah, yasinan dan santunan
anak yatim mewarnai prosesi memasuki rumah dinas. Ketua PCNU Kota
Kediri KH Abu Bakar atau yang biasa
disapa Gus Ab secara khusus juga memberikan Mauidotul Khasanah dengan
tema seputar keberkahan dan keberka-

han sedekah.
Para pejabat utama Polres Kediri Kota,
ibu-ibu Bhayangkari hadir dalam kegiatan
ini. Setelah prosesi acara yang digelar sejak
petang diakhiri dengan santunan anak
yatim dari dari berbagai wilayah di Kediri
yang diberikan langsung oleh AKBP Anthon
Haryadi, S.IK dan istri Ny Fitriyani, AMK dan
juga putri-putri Kapolres antara lain Annisa Putri Haryadi, Aurelia Marsha Haryadi
dan Ayunindya Inara Haryadi. (BD).
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Pasukan Gabungan Amankan
Pelaksanaan Apel Kebangsaan
BD Kediri Kota – Sebanyak 944 pasukan gabungan yang mengawal pelaksanaan Apel Kebangsaan dalam rangka
Harlah ke-83 GP Ansor di Ponpes Lirboyo,
menggelar apel di lapangan Brimob
Kediri, Sabtu pagi (20/5).
Bertindak sebagai irup dalam pelaksanaan apel Wakapolresta Kediri Kompol Andik Gunawan,S.IK
“Prinsip bahwa pemerintah (Polri,
Pemkot dan TNI) siap back up pam giat
apel dan memaksimalkan kehadiran
petugas sebagai simbol giat pam yg
dilakukan oleh pemerintah dalam mendukung giat ini,” kata Wakapolresta
Kediri, Kompol Andik Gunawan, S.IK
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Masih menurut Kompol Andik Gunawan, pola pam akan terbagi menjadi
beberapa bagian meliputi jalur, lokasi
apel dan lokasi.
Petugas pengamanan yang melaksanakan
apel di lapangan Brimob pukul 09.00 WIB,
Sabtu (20/5) terdiri dari Petugas pengamanan yang melaksanakan apel di lapangan Brimob pukul 09.00 WIB, Sabtu
(20/5) terdiri dari Polresta Kediri sebanyak 261 orang, Polsek Jajaran 169. Brimob
Kediri sebanyak 1 SSK , Polres Kediri
sebanyak 1 SST, Polres Tulungagung sebanyak 1 SST, Polres Nganjuk sebanyak
1 SST, Kodim 0809 Kediri sebanyak 1 SST,
Dishub Kota Kediri sebanyak 1 SST . Sat-

pol PP Kota Kediri sebanyak 1 SST, Denpom 1 Ru dan Banser 2 SSK dengan
jumlah personil 200 personil.
“Pengamanan di fokuskan pada jalur
menuju Ponpes Lirboyo, Ponpes Alfalah
Mojo dan lokasi apel Banser Lirboyo
Kediri. Sebab besok Kapolda juga akan
melakukan kunjungan ke Ponpes Al
Falah Ploso Mojo Kediri,” tambahnya.
Ditambahkan Kompol Andik Gunawan
, apel Banser adalah merupakan agenda kegiatan Nasional. Harlah Gerakan
Pemuda Ansor di awali dengan kegiatan
napak tilas dengan jumlah 120 orang.
Start napak tilas dari Banyuwangi dan
finish di ponpes Lirboyo Kediri. (BD-1)

Harlah GP
Ansor, Kapolda
Jatim Sowan
Dua Ulama
Sepuh Kediri
BD- Kediri Kota – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol
Drs Mahchfud Arifin, SH sowan kepada dua ulama
pimpinan pesantren di Kediri, yakni KH Nurul
Huda Djazuli ( Pengasuh Ponpes Al Falah Ploso
Mojo Kediri) dan KH Anwar Mansyur ( Pengasuh
Ponpes Lirboyo Kota Kediri), Sabtu (20/5).
Kunjungan Kapolda kepada para kiai sepuh ini
dalam rangka rangkain Apel Kebangsaan oleh 10.000
Banser dalam rangka Harlah ke-83 GP Ansor di
Ponpes Lirboyo yang mengambil tema “Meneguhkan Semangat Kebangsaan Membawa Khazanah
Islam Nusantara Untuk Perdamaian Dunia”.
Kedatangan Kapolda Jatim di Kediri naik helikopter sekitar pukul 11.00 WIB dan tiba di halipad PT
Gudang Garam Tbk sekitar pukul 11.20 WIB. Kehadiran Kapolda yang disambut Kapolres Jajaran
Rayon IV dan juga Walikota Kediri Abdullah Bakar.
Kapolda sempat transit di PT GG Tbk sebelum
meneruskan perjalan ke Ponpes Al Falah Ploso
Mojo Kediri.
Pukul 11.50 rombongan Kapolda tiba di rumah
KH Nurul Huda Djazuli di Ploso Mojo Kediri untuk
silaturahmi dan sekaligus solat dhuhur. Dalam
kunjungan tersebut kehadiran Kapolda juga disambut oleh KH Zainuddin Djazuli, kakak dari KH
Nurul Huda Djazuli.
Usai melakukan komunikasi dengan dua pengasuh Ponpes Al Falah , Kapolda melanjutkan perjalanan ke Ponpes Lirboyo Kota Kediri.
Pukul 13.00 wib, rombongan Kapolda tiba di rumah
KH Anwar Mansur Pengasuh Ponpes Lirboyo untuk silaturahmi sebelum menjadi pimpinan apel
kabangsaan Harlah GP Ansor.
Setelah silaturohmi Kapolda bersama rombongan termasuk KH Anwar Mansyur menuju tribun
undangan bersama tamu VIP lainya. Dan selanjutnya melaksanakan apel kebangsaan hingga
selesai dan Kapolda meninggalkan Kota Kediri
sekitar pukul 16.00 WIB,” Alhamdulillah semua
prosesi acara berjalan lancara sesuai jadual,” kata
AKP Anwar Iskandar, Kasubag Humas Polresta
Kediri, Sabtu sore (20/5). (BD-1)
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Kapolda Jatim
Ajak 10.000
Banser Jatim
Jaga NKRI
BD- Kediri Kota - Sebanyak 10 ribu personel Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Gerakan Pemuda Ansor menggelar
apel kebangsaan dalam rangka Harlah ke-83 GP Ansor di
lapangan Aula Al Muktamar Lirboyo Kota Kediri, Sabtu (20/5)
Apel kebangsaan yang dipimpim Kapolda Jatim Irjen Pol
Drs Machfud Arifin, SH Sabtu (20/5) dimulai pada pukul
14.30 WIB ini bertemakan “Meneguhkan Semangat Kebangsaan, Membawa Khazanah Islam Nusantara Untuk Perdamaian Dunia”.
Kegiatan apel kebangsaan ini sendiri diawali dengan napak
tilas dari monumen Pancasila Jaya- Banyuwangi menuju
Kota Kediri. Selain Kapolda Jatim , hadir dalam acara tersebut para pejabat utama di Polda Jatim dan Kodam V Brawijaya, Kapolres di wilayah Rayon IV, Walikota Kediri Abdullah
Abu Bakar , Ketua Umum PP GP Ansor Agus Yaqut Cholil
Qoumas pengurus wilayah NU Jatim, dan Pengurus Wilayah
GP Ansor dan Forkopimda Kota Kediri.
Kapolda dalam sambutanya mengajak seluruh anggota
Banser untuk menjaga NKRI dan tidak mau negara tercabik
cabik oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab. Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah diperoleh, bukan
pemberian , namun disertai darah, luka dan air mata.
“Proses ini adalah perjuangan pendahulu, para kiai, ulama,
tokoh agama, para santri dan segenap elemen masyarakat
pada waktu itu untuk menyatukan dengan tekad dan semangat cinta tanah air. Mari kita jaga keutuhan NKRI bersama
sama. Apakah sanggup Banser mengorbankan jiwa raga
untuk Indonesia ?. “ tanya Kapolda Jatim yang disambut
dengan riuh ribuan Banser dengan satu kata “Sangguuuuuuuuup”
Masih kata Kapolda, semua masyarakat harus bersama
sama menjaga,” Saya harapkan kegiatan ini menjadi momentum sebagai sarana memelihara kesatuan dan persatuan , sekaligus menjadi media tali silaturohmi. Banser diharapkan sebagai generasi penerus ikut menjaga keutuhan
NKRI. “Keutuhan Kebhinekaan NKRI ada dipundak kita.
Jangan sampai negara kita ini tercabik cabik,” seru Kapolda
Terpisah , KH Anwar Iskandar yang akrab disapa Gus War,
sebagai tokoh ulama juga berpesan hal sama. Menurutnya,
GP Ansor adalah Garda Bangsa harus mengajak seluruh
masyarakat bersama sama menjaga NKRI dan tidak mau
negara disusupi oleh para perusak bangsa.
“Dasar NKRI adalah Pancasila bukan lainya. Banser adalah
kader kader pembela Agama dan bangsa,” ungkap Gus War.
Gus War berharap Banser tidak bertindak sendiri bila ada
permasalahan yang menganggu bangsa dan agama. Melainkan harus melaporkan ke polisi. “Nggak boleh Banser bertindak sendiri. Biarkan polisi yang bertindak jika ada yang
menyalahi agama dan negara,” pungkas Gus War. (BD)
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Polisi
Ringkus
Begal yang
Mengaku
Suporter
BD- Kediri Kota - Tim Buser Polsek Pesantren
Polres Kediri Kota berhasil meringkus tiga
pelaku begal sepeda motor yang beroperasi
di wilayah Kediri. Pelaku beraksi dengan
menakut-nakuti korbannya menggunakan
pecahan botol bekas minuman keras (miras).
Mereka, Vald Prediksi Etno alias Eno warga Perum Permata Biru, Kelurahan Pakunden,
Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Kurniawan
Sandi warga Desa Joho Kecamatan Wates,
Kabupaten Kediri dan Susilo Setiaji alias Tio
warga Kelurahan Kenjeran, Surabaya.
Ketiga pelaku mengaku tergabung dalam
suporter klub sepakbola asal Surabaya dan
Kediri ini, terbukti merampas motor milik
Yoga Prakoso warga Kelurahan Bandar,
Kota Kediri.
Aksi pembegalan berlangsung di Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota
Kediri, pada dini hari. Usai berpesta minuman
keras, pelaku menghadang korban yang sedang melintas.
Mereka menakuti korban menggunakan
pecahan botol bekas minuman keras . setelah
korban pergi, pelaku kemudian menggasak
sepeda motor yang ditinggalkan.
Aksi kejahatan pelaku terbongkar, setelah
polisi mengetahui sepeda motor hasil perampasan dijual kepada seorang penadah
bernama Suci Wulandari, warga Kelurahan
Ngadisimo, Kota Kediri.
Polisi akhirnya meringkus para pelaku berikut penadah dan barang bukti hasil kejahatan yaitu, berupa satu unit sepeda motor
scopy, uang tunai Rp 300 ribu dan satu smart
phone.
“Tersangka Suci Wulandari kita persangkakan dengan pasal 480 KUHP tentang penadah hasil curian. Dia kita titipkan ke Lapas
Kelas 2 A Kediri,” kata Kapolsek Pesantren
Kompol Sucipto, Senin (1/5)
Sementara tiga tersangka lainnya kini harus mendekam di sel tahanan Mapolsek
Pesantren. Mereka dijerat dengan pasal 365
KUHP tentang pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman selama 9 tahun
penjara. (BD-1)
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Supervisi dan Sosialiasi Cyber
Troops di Polresta Kediri
BD- Kediri Kota - Kabid Humas Polda
jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera,S.
IK beserta tim dari Bid Humas Polda Jatim
melakukan supervisi dan sosialisasi Cyber
Troops yang dilaksanakan di ruang Rupatama Polresta Kediri, Senin (08/05).
Di dampingi Kapolresta Kediri AKBP Anthon
Haryadi, SIK, MH Kabid Humas memberikan
arahan dan materi kepada seluruh peser-
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ta dari Polres Jajaran Rayon IV .
Hadir dalam supervisi dan sosialisasi cyber Troops tersebut seluruh Kasubbag
Humas beserta anggota dari Polres Jajaran
Rayon IV yakni Polresta Kediri, Polres
Kediri, Polres Nganjuk, Polres Blitar, Polres
Blitar Kota, Polres Tulungagung dan Polres
Trenggalek.
Dalam kegiatan tersebu diharapkan agar

para Kasubbag Humas di setiap Polres jajaran Rayon IV mengerti tentang sistem
kerja Cyber Troops.
Dimana salah satu tugas tim cyber troops
adalah untuk mengcounter opini opini
negatif dari masyarakat tentang kepolisian,
sehingga dari opini negatif menjadi opini
positif dan dapat diterima di masyarakat.
(BD-2)

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan
Jajaran Muspida Bersama Menjaga
Kondisifitas Kota Kediri
BD- Kediri Kota – Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Kediri menggelar pertemuan
menjelang Ramadan 1438 H. Kegiatan dilaksanakan
di Ponpes Al Amien Rejomulyo Kota Kediri, Selasa
malam (24/5).
Hadir dalam kegiatatan ini KH Anwar Iskandar,
selakuk tuan rumah. Dandim 0809 Kediri Letkol Arm
Joko Setyo Kurniawan, Wakapolres Kediri Kota Kompol Andik Gunawan, S.IK, seluruh pengurus FKUB
Kota Kediri, pejabat utama Polresta Kediri, tokoh
agama dan juga tokoh masyarakat.
Mengawali kegiatan yakni sambutan KH Anwar
Iskadar yang menyampaikan tentang situasi di
Kediri yang aman dan kondusif. Oleh karena itu masalah – masalah yang ada di Jakarta tidak usah
dibawa ke Kediri.
“Kita harus menghargai keberagaman di Indonesia.
Sebab Indonesia itu lahir atas kesepakatan bersama
, kesepakatan tokoh-tokoh pendiri bangsa. Akhirnya
didirikanlah negara bangsa terdiri dari suku bangsa.
Orang-orang yang melakukan kegiatan disintegrasi

adalah orang yang lupa dengan sejarah atau mungkin ndak paham tentang sejarah,” kata KH Anwar
Iskandar.
Masih menurut Gus War, panggilan akrab KH Anwar
Iskandar, untuk urusan ibadah harus beda masingmasing tetapi urusan negara kesatuan harus sama
Apa yang disampaikan oleh KH Anwar Iskandar
tersebut sesuai dengan tema kegiatan yakni “ Bersama TNI, POLRI , Tokoh Agama dan Masyarakat
Bersatu Untuk Menjaga Keutuhan NKRI”.
Dandim 0809 Kediri Letkol Arm Joko Setyo Kurniawan Dandim dalam sambutannya juga menyoroti kemrosotan dalam kelompok masyarakat ,
yakni banyak kelompok yang hanya ikut-ikutan
namun tidak mengetahui dampak dari apa yang
dilakukannya.
Tentang situasi Kamtibmas , Wakapolres Kediri
Kota i Kompol Andik Gunawan menyampaikan
bahwa situasi keamanan menjelang Ramadan biasannya disertai banyak modus kejahatan. Oleh karena
itu sinergitas antara polisi dan masyarakat harus

terjalin dengan baik.
Walikota menyampaikan tentang keberhasilan
Kota Kediri yang baru saja menerima penghargaan
Apresiasi Kinerja Pemda 2017 yang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan
Menteri Polhukam Wiranto.
Penghargaan ini diraih atas prestasi kinerja dalam
penyelenggaraan pemerintah daerah berdasar Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Kota Kediri Tahun 2015 pada acara Peringatan Hari
Otonomi Daerah Ke-21 di Alun-alun Kabupaten
Sidoarjo Selasa (25/4).
Mas Abu mengatakan penghargaan ini menjadi
penyemangat bagi Pemerintah Kota Kediri untuk
selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Tugas kita adalah melayani masyarakat dan berada ditengah-tengah masyarakat. Kita juga harus
bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat
untuk menjalankan Otonomi Daerah yang baik,”
ujarnya. (res|aro)
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Baksos Donor Darah Buka
Rangkaian HUT Ke-59
PT Gudang Garam Tbk
BD- Kediri Kota - Tahun ini rangkaian
kegiatan dalam rangka HUT ke-59 PT.
GUDANG GARAM Tbk. diawali dengan
pelaksanaan kegiatan bhaksos Donor Darah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh
Gudang Garam dalam setiap perayaan
ulang tahun ini, dilaksanakan di Joglo Surya
Rengga Wacana - Asrama Karyawan Unit
VI, pada Hari Selasa, 23 Mei 2017.
Ceremonial kegiatan baru dilaksanakan
pada pukul 07.00 wib, namun sejak pukul 06.00 wib panitia sudah memulai
pengambilan darah dari para pendonor
yang semuanya merupakan karyawan
Gudang Garam.
Kegiatan ceremonial donor darah
kali ini dihadiri oleh tiga direksi dan
pimpinam perusahaan yang sekaligus
sebagai panitia kegiatan,. Herry Susianto, Lengga N Dalimartha dan Andik
Wahyudi. Ceremonial dimulai dengan
doa dan juga pidato dari Adik Wahyudi
dan dilanjutkan dengan penyerahan
simbolik daftar peserta donor darah
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oleh Lengga N Dalimartha kepada PMI
Kota Kediri dr. Tutik Mariana.
Setelah kegiatan ceremonial selesai
para direksi dan pimpinan PMI Kota
dan Kabupaten Kediri berkesempatan
meninjau pelaksanaan donor darah.
Bahkan salah satu dari Pimpinan Perusahaan yang hadir tersebut Andik Wahyudi juga ikut sebagai pendonor.
“Dalam pelaksanaan donor darah
kali ini, panitia mendapatkan 1.050 kantong darah dari 1.060 orang peserta /
pendonor. Jumlah ini diharapkan dapat
membantu PMI dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang
membutuhkan,” Iwhan Tri Cahyono
Kepala Bidang Humas PT GG Tbk.
Sebagaimana disampaikan oleh pimpinan PMI bahwa Gudang Garam tercatat
sebagai institusi yang paling banyak berkontribusi sebagai pendonor darah di wilayah
Kediri. Diharapkan hal ini bisa menjadi
inspirasi dan motivasi bagi karyawan lain
dan masyarakat untuk mewujudkan kepedu-

lian sosialnya. Sesuai dengan tema donor
darah tahun ini “Satu Langkah Nyata Untuk Selamatkan Sesama”.
Diantara seluruh bentuk kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh Gudang
Garam, Donor Darah merupakan kegiatan yang paling sering dan rutin diadakan. Dalam HUT tahun ini, selain
donor darah, GG juga mengagendakan
kegiatan bhaksos seperti santunan ke
panti dan yayasan sosial dan pembuatan sarana fasilitas umum.
Melalui berbagai kegiatan sosial yang
diselenggarakan tersebut, GG ingin selalu dekat dengan masyarakat, berusaha menjaga komitmen untuk senantiasa peduli dan bermanfaat bagi masyarakat luas, serta ikut membantu
mengatasi berbagai permasalahan
sosial yang ada, sebagaimana perwujudan dari Catur Dharma Perusahaan
butir 1 yaitu “Kehidupan yang Bermakna dan Berfaedah Bagi Masyarakat Luas
Merupakan Suatu Kebahagiaan”. (BD)

Hadir di Hari Pendidikan,
Kapolresta Kediri Dukung
Perwujudan Percepatan
Pendidikan yang Merata
dan Berkualitas

BD- Kediri Kota - Pemerintah Kota Kediri
menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Otonomi Daerah ke-21 tahun 2017.
Upacara dilaksanakan Selasa (2/5) di Halaman
Balaikota Kediri dan dimulai pukul 07.30 WIB.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil
Walikota Kediri. Upacara ini diikuti oleh para
pelajar SD, SMP dan SMA, Mahasiswa se-Kota Kediri, karyawan-karyawati dan para pejabat
di jajaran Pemkot Kediri serta Forkopimda
Kota Kediri.
Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi, S.IK,
M.H juga turut hadir dalam kegiatan ini.
“Kita mendukung tema Perwujudan Percepatan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas di
Hari Pendidikan Nasional 2017 ini,” kata Kapolresta Kediri.
Dalam sambutan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia yang disampaikan Wakil Walikota Kediri mengatakan tema
Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah “Percepatan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas”.
Tema ini berkaitan erat dengan fenomena
dunia yang berubah sangat cepat dan menurut kualitas semakin tinggi. “Dengan begitu
maka seluruh lapisan masyarakat akan dapat
menjangkau layanan pendidikan yang berkualitas,” ujarnya.
Lilik Muhibbah atau yang akrab disapa Ning
Lik melanjutkan, setiap memperingati Hardiknas
kita tidak pernah lupa dengan sosok Ki Hajar
Dewantara.
Dalam hal kepemimpinan pendidikan Ki Hadjar Dewantara mengajukan konsep “Laku
Telu” atau tiga peran yang dirumuskan dalam
frasa bahasa jawa “Ing ngarso sung tuladha,
ing madya mangun karso, tut wuri handayani”.
Gagasan pemikiran dan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hadjar Dewantara menjadi dasar
acuan visi Presiden Joko Widodo di bidang
pendidikan.
Terakhir Ning Lik mengajak di Hari Pendidikan Nasional ini , mari kita singsingkan lengan
baju untuk menggerakkan reformasi pendidikan nasional demi anak cucu kita. “Akhirnya
mari kita Cancut Taliwondo demi segera terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata,” ujarnya.
Ning Lik juga menyampaikan bahwa upacara ini sekaligus memperingati Hari Otonomi
Daerah ke-21, dengan mengambil tema “Dengan semangat Otonomi Daerah, kita tingkatkan kinerja pelayanan publik melalui e-Goverment”.
Pada kesempatan ini Wakil Walikota Kediri,
Ning Lik bersama Forkopimda Kota Kediri
memberikan penghargaan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Ahmad Nurdin atas diraihnya Penghargaan Pemda dengan Kinerja Terbaik dari Kementrian Dalam Negeri berdasar
LPPD 2017. Serta Penghargaan lainnya bagi
siswa berprestasi dan guru berprestasi. (BD)
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Ratusan Polisi Amankan Hari
Buruh Internasional di Kota Kediri
BD- Kediri Kota – Aksi Hari Buruh
Internasional 1 Mei dilaksanakan di
Kota Kediri. Ratusan aparat kepolisian
Polres Kediri Kota disiagakan.
Aksi dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (ORMAS) Kediri Bergerak (
Serikat Mahasiswa Indonesia ( SMI ),
Relawan Kesehatan Indonesia ( REKAN
) dan SARBUMUSI di Balai Kota Kediri Jl.Basuki Rahmad 15 kota Kediri dan
alun alun Kota Kediri.
Kedatangan massa aksi sekitar pukul
11.50 WIB di Balai Kota Kediri. Setelah
sebelumnya menggelar aksi di wilayah
Kabupaten Kediri.
Aksi hari buruh ini diikuti oleh 40 orang
dengan korlap Daniel Arisandi dari Relawan Kesehatan Nasional
Dalam pengamanan kegiatan dipimpin
langsung oleh Kapolresta Kediri AKBP
Anthon Haryadi, S.IK,M.H
Sebelum melaksanakan aksi para
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peserta menggunakan titik kumpul di
Jl. Raya Tawang Wates Gang Sadar No.
232 Kec. Wates Kab. Kediri dan Simpang
Lima Gumul (SLG) Kabupaten Kediri
serta di Café CIBI Area GOR Joyoboyo
Kota Kediri
Tiba di balai kota Kediri masa membentangkan berbagai poster antara lain
pekerjaan layak upah layak, wujudkan
pendidikan gratis.
Tolak penggusuran lahan rakyat, hentikan represifitas terhadap rakyat, lawan
kapitalis pendidikan , cabut PP nomor.
78 th 2015. Hapus sistem dan kerja outsorcing kontrak dan perbaiki manajemen
pelaksanaan BPJS.
Sebelumnya untuk mengantisipasi
aksi pada hari buruh se-dunia (May
Day) yang jatuh pada hari Senin tanggal
1 Mei 2017, Polres Kediri Kota melaksanakan apel siaga 1/3 kekuatan di
halaman apel Polresta Kediri, Minggu

pagi (30/04).
Apel gelar pasukan dipimpin oleh AKP
Anwar Iskandar selaku Pawas (perwira
pengawas) dan diikuti oleh perwira dan
anggota yang sudah di sprin kan untuk
siaga.
Dalam pengarahannya AKP Anwar
Iskandar menekankan kepada peserta
apel bahwa mengantisipasi hari buruh
se-dunia (May Day) khususnya di Kota
Kediri kita tidak boleh under estimated
dan harus siap sedia sewaktu waktu di
butuhkan pergerakannya.
Selain itu AKP Anwar Iskandar menambahkan untuk Peleton Satgas dengan di pimpin Padal (Perwira Pengendali) agar melaksanakan giat patroli di
daerah industri untuk berkoordinasi
dengan security setempat serta dalam
pelaksanaan tugas harus mengedepankan sikap yang humanis dan profesional. (BD-1)

Bersama Tiga Pilar, Linmas Bangkit
Menjaga Kamtibmas di Kota Kediri
BD- Kediri Kota - Pemerintah Kota
Kediri bisa mengalokasikan anggaran
untuk Satlinmas, ini adalah sebagai wujud perhatian Pemkot Kediri terhadap
kinerja Satlinmas selama ini.
Perhatian tersebut menurut Walikota
Kediri , Abdullah Abu Bakar, Linmas
merupakan garda terdepan untuk keamanan di setiap kelurahan Kota Kediri.
“ Alhamdulillah pada malam hari ini
satlinmas saya lihat bayem erine, ayem
ati ne,” sapa mas Abu pada ratusan Linmas Kota Kediri, Rabu malam (10/5)
Hal itu disampaikan Walikota Kediri Mas
Abu saat membuka acara monitoring dan
evaluasi kesiapsiagaan anggota Satlinmas
Kota kediri Menjelang Pilkada 2018 yang
bertempat di Gedung Serbaguna Bence,
Kelurahan Pakunden Kota Kediri .
“Alhamdulillah...sekarang sudah ada
seragam baru dan honor yang bisa di
terima. Saya minta dengan adanya honor ini, kerja nya harus lebih giat lagi, di
tingkatkan, karena Linmas adalah garda
terdepan supaya masyarakat juga tahu”,
jelas Mas Abu.

Seperti diketahui pada tahun 2018
nanti akan ada Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub). Untuk itu sesuai dengan Permendagri No. 84 Th.2014 Mas Abu menginginkan adanya ketertiban, keamanan dan
ketentraman selama pemilu.
Linmas merupakan pilar utama dan
garda terdepan dalam pelaksanaan tugas
pengamanan, baik langsung maupun
tidak langsung terhadap kegiatan yang
berlangsung di lingkungan sekitar.
“ Dengan adanya pesta demokrasi serentak nanti, panjengan di bantu oleh kapolsek, Danramil dan Satpol PP akan di
tugaskan menjaga TPS diseluruh Kota
Kediri kurang lebih sebanyak 550 TPS.
Saya harap nanti Satlinmas bekerja sesuai tupoksinya. Saya ingatkan bahwa
yang bertugas harus tegas karena acara
seperti ini sangat rawan terjadinya konflik dan untuk mengurangi kecurangan
di Kota Kediri. Linmas harus tegas tapi
tetap tersenyum”, tegas Mas Abu.
Di akhir sambutannya Mas Abu menyampaikan bahwa Kota Kediri adalah

kota kondusif, kota yang aman semua
ini atas peran aktif TNI, Polri, Tokoh
Agama, tokoh Masyarakat.
Mas Abu mengajak untuk tetap menjaga ini semua demi Kota Kediri lebih
baik dan maju lagi. “Mudah-mudahan
ke depan lancar, sukses dan tidak ada
halangan apapun.”, pungkasnya.
Dalam acara tersebut dihadiri oleh Assisten Pemerintahan dan Kesra- Drs.
Mandung Sulaksono, Camat PesantrenEko Lukmono Hadi, S. Sos, MM, Kapolsek Pesantren- Kompol Sucipto, Danramil Pesantren Kapten Arm Nur Solikin,
Lurah Pakunden Muh.Ansori dan perwakilan dari KPU.
Selain memberikan pengarahan, Mas
Abu juga memberikan seragam Linmas
lengkap secara simbolis kepada 15 orang
perwakilan linmas dari tiap kelurahan
se-Kecamatan Pesantren. Untuk di ketahui jumlah linmas yang berada di Kecamatan Pesantren sebanyak 428 orang.
Acara ini di selenggarakan selama 3 hari
(10-12 Mei 2017) di 3 Kecamatan,
Pesantren, Kota dan Mojoroto. (BD)
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Talk Show
Bareng
Kapolres
Kediri Kota di
Acara Warung
Mbah Karso
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BD – Kediri Kota – Kapolres Kediri Kota
AKBP Anthon Haryadi, S.IK bersama pejabat
utama diundang dalam acara Warung Mbah
Karso, acara salah satu stasiun televisi di Kota
Kediri KSTV, Jumat malam (12/5). Secara khusus kesempatan tersebut digunakan untuk
sosialisasi harkamtibmas .
Kapolres dalam kesempatan pertama
menyamapaikan program terobosan Proactive policing style mulai dari kriminalitas
mulai tindak pidana umum, narkoba dan
lalu lintas.

Upaya yang dilakukan mulai dari preemtif,
preventif dan represif dalam penangannya.
Selain itu Kapolres juga menitipkan pesan
kamtibmas kepada masyarakat agar menjadi
polisi bagi dirinya sendiri atau Polmas
Acara live tersebut juga mendapat tanggapan langsung dari masyarakat, antara lain
tentang balap liar. Ada salah satu penelpon
minta agar para pembalap liar dihukum selama 10 hari biar kapok. Dan pertanyaanpertanyaan yang lain seputar balap liar dan
penanganannya. (BD-1)

Forpimda,
Ulama dan
Tokoh Agama
Kumpul
Bareng
Nonton
Final Liga
Champion
BD- Kediri Kota – Kapolres Kediri Kota
AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H mengajak
Forpimda, ulama dan tokoh masyarakat, nonton bareng final Liga Champions antara
Juventus vs Real Madrid Minggu pagi (4/6).
Kegiatan nonton bareng sekaligus sahur
bareng dimulai pukul 02.00 - 04.30 WIB di
Hotel Bukit Daun Kediri, tepatnya diruangan
CTS Cafe.
Hadir dalam kegiatan nobar final liga champion Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi, SIK, M.H Wakapolres Kediri Kota Kompol
Andik Gunawan, SIK, PJU Polres Kediri Kota
,para Kapolsek, Latja Taruna Akpol.
Dan juga tamu undangan antara lain Walikota Kediiri, Dandim 0809 Kota Kediri, Muspika Kecamatan Semen, Adi Yuwono pemilik
Hotel Bukit Daun , KH Abu Bakar Abdul Djalil
Ketua PCNU Kota Kediri, Gus Mad ( Lirboyo),
Orli , tokoh agama . H. Mansyur Hidayat
(Walibarokah), H. Bambang (Walibarokah),
Alfiat (Walibarokah), Sudirman (Walibarokah).
Iwhan Tri Cahyono , Kasubag Humas PT Gudang Garam Tbk, Gus Subandi ( Sekretaris
Pagar Nusa Lirboyo) Gus Fuad (tokoh agama
Banyakan) beserta 4 Toga lainnya, H. Abdi
Manaf (tokoh agama ) H. Nur Kholis (tokoh
agama Semen) dan Drs Solikin ( Banser Semen)
“Kegiatan nobar di maksudkan untuk menumbuhkan kebersamaan dalam menjalin
silaturahmi antara forpimda, Ulama dan Tomas
guna terciptanya situasi kamtibmas wilayah
Polres Kediri Kota yang aman kondusif.,” kata
AKP Anwar Iskandar, Kasubag Humas Polresta Kediri, Minggu (4/6). (BD-1)
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Nekat Mengopolos Tepung
Berbagai Merek, Wiyono Terancam
Undang-Undang Pangan
BD- Kediri Kota – Sat Reskrim Polres
Kediri Kota berhasil mengamankan seorang
pengusaha atas nama Wiyono Untung (67)
warga Jalan Cendana Gg III RT 23 RW 05
Kelurahan Singonegaran, Kecamatan
Pesantren Kota Kediri.
Tersangka tertangkap tangan sebagai
pidana dengan sengaja membuka kemasan
akhir pangan untuk dikemas kembali dan
diperdagangkan dan diancam Pasal 139
UU No 18 tahun 2012 tentang pangan.
Dalam melakukan aksinya tersangka
melakukan dengan dibantu para karyawannya di Jl Sam Ratulangi Kota Kediri. Ungkap kasus ini setelah sebelumnya ada
laporan dan ditindaklanjuti dengan menggrebek praktek mengoplos tepung terigu.
“Tersangka membeli tepung kemasan
25 Kg masing-masing merk wilis, merk
rose brand, merk dragon fly, dan tepung
kemasan 50 Kg merk merak abadi. Tepung
berbagai merk tersebut kemudian dikemas
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kembali dalam kantong plastik kapasitas
isi 0,25 Kg dengan merk tidak terdaftar
diantaranya tiga roda, sinar mahkota, dua
kelinci dan kemasan tanpa merk. Selanjutnya dijual kembali Ke Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri.
Adapun pendapatan tersangka dari kegiatan
usaha tersebut sebesar Rp 2.000.000,- per
hari,” kata AKP Anwar Iskandar, Kasubag
Humas Polres Kediri Kota , Selasa (16/5).
Dalam melakukan aksinya tersangka
diperkirakan melakukan antara dan tanggal bulan Desember 2016 sampai dengan
tanggal 12 Mei 2017,” Kita juga telah memanggil 6 saksi karyawan tersangka mulai
dari pengemasan hingga ke pemasaran,”
tambahnya.
Dari penggrebekan ini polisi berhasil
menyita barang bukti antara lain 2.510
Kg tepung, dengan 350 bungkus tepung
tapioka HUN KWE merk DUA KELINCI
masing-masing berisi 5 Kg. 11 karung

tepung sagu merk MERAK ABADI masingmasing berisi 50 kg. 18 karung tepung
terigu merk DRAGON FLY masing-masing
berisi 25 kg. 220 plastik tepung tapioka
merk TIGA RODA masing-masing berisi
seperempat kilogram . 80 plastik tepung
tapioka tanpa merk masing-masing berisi seperempat kilogram . 540 plastik tepung
tapioka merk SINAR MAHKOTA masingmasing berisi seperempat kilogram.
Kertas merek DUA KELINCI, 1 lembar
sobekan kertas bertuliskan rekapan pekerja atau karyawan. 1 unit Kendaraan
BOX merek MITSUBISHI Nopol AG 9304 AE
beserta STNK dan buku KIR a.n WIYONO
UNTUNG alamat Jl. Cendana III/38 Kota
Kediri. 1 buah gunting, timbangan, staples,
25 sak kosong merek tepung terigu wilis.
50 sak kosong tepung tapioka rose brand,
5 sak kosong tepung terigu merek payung
biru dan 3 buah kaleng beserta arang alat
penyulut api. (BD)

Kapolres
Kediri Kota
Ambil Bagian
Dalam Pekan
Olah Raga dan
Seni Pekerja
Harmoni Kota
Kediri
BD- Kediri Kota - Kapolresta Kediri menghadiri acara Pekan Olah Raga dan Seni Pekerja Harmoni Pemerintah Pengusaha dan
Pekerja yang di selenggarakan oleh Dinas
Koperasi Usaha Mikro Tenaga Kerja, Senin
(1/5).
Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan
yakni pemberian hadiah kepada pemenang
lomba poseni dalam rangka menyambut Hari
Buruh Internasional tanggal 1 Mei 2017 yang
di adakan oleh DINKOP UMTK Kota Kediri
lokasi di Kediri Mall Kediri.
Kepala DINKOP UMTK Kota Kediri Drs.
Kristanto mengucapkan terima kasih kepada
Polres Kediri Kota, Kodim dan elemen masyarakat lainya atas terselenggaranya kondusifitas keamanan di wilayah Kota Kediri.
Pada kesempatan May Day tidak ada unjuk
rasa yang di lakukan oleh buruh di wilayah
Kota Kediri dan yang melakukan aksi adalah
ormas dari wilayah Kab. Kediri.
Sementara itu Wakil Walikota Kediri, Hj Lilik
Muhibbah juga mengucapkan terima kasih
sinergi antara Pemkot, Polri dan TNI yang
senantiasa menjaga Kota Kediri dalam kondisi aman dan kondusif.
“Terjaga nya situasi yang kondusif sangat
memudahkan dalam pembangunan Kota
Kediri, terbukti bahwa Pemkot Kediri mendapatkan terbaik nomor 5 se-Indonesia,” kata Hj
Lilik Muhibbah
Acara di lanjutkan pemotongan tumpeng
oleh Wawali Kota Kediri yang di persembahkan oleh DPC SPSI, pemotongan tumpeng
kedua oleh Kapolresta Kediri dan di berikan
kepada ketua DPC Sarbumusi, pemotongan
tumpeng yang ketiga oleh Drs. Kristanto dan
di berikan kepada ketua DPC KBKI. (BD)
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Satnarkoba Polres Kediri Kota
Gelar Lomba Da’i Cilik Duta
Pencegahan Narkoba
BD- Kediri Kota – Sat Narkoba Polresta Kediri menggelar lomba daí cilik duta pencegahan narkoba. Kegiatan
dilaksanakan di Gedung Rupatama Polresta Kediri dengan
diikuti oleh 17 peserta. AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H
Kapolresta Kediri membuka langsung kegiatan ini.
“Satresnarkoba melaksanakan lomba da’i cilik duta pencegahan narkoba, dengan tema dalam rangka perang melawan narkoba dan Jumlah Peserta 17 Anak dan diambil
dari jajaran polsek Polresta Kediri,” kata AKP Siswandi, Kasat
Narkoba Polresta Kediri, Selasa (9/5).
Bertindak sebagai dewan juri dalam kegiatan ini antara
lain Ustadz Basharudin, S.Pd.I. (Depag Kota Kediri, Ustadz
Zainal Arifin, S.Ag. (Kemenag Kota Kediri), Dr. Hj. Umi
Hanik, M.Ag.(Dosen STAIN Kota Kediri) dan Kompol Dn.
Indrawati, SH. (BNN Kota Kediri).
Sementara itu Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi,
S.IK, M.H dalam sambutannya menyampaikan dengan di
bentuknya duta dai cilik nantinya bisa membantu memerangi peredaran narkoba di wilayah Polresta Kediri dan
khususnya di lingkungannya. (BD)

Utusan Polsek Mojo Juara Lomba Pildacil Satnarkoba Polresta Kediri
BD –Kediri Kota - Pelaksanaan lomba
daí cilik duta pencegahan narkoba yang
diselenggarakan Sat Narkoba Polresta
Kediri telah memilih 5 perwakilan menjadi
juara yakni juara 1,2 , 3 dan harapan 1, 2.
Dari juara 1,2,3 utusan Polsek Mojo memborong juara yakni juara 1 dan 3. Penilaian
juri untuk lomba ini mulai dari kesesuaian
tema, judul dan isi, sistematika pembawaan,
bahasa, vokal, gaya, ketepatan waktu, keserasian kostum dan adab
Dari 17 peserta yang ikut dalam pildacil ini
langsung mendapat pinilaian dari dewan
juri terdiri dari Ustadz Basharudin, S.Pd.I.
(Depag Kota Kediri, Ustadz Zainal Arifin, S.
Ag. (Kemenag Kota Kediri), Dr. Hj. Umi Hanik, M.Ag.(Dosen STAIN Kota Kediri) dan Kompol Dn. Indrawati, SH. (BNN Kota Kediri).
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Kelima juara yang berhasil memperebutkan tropi yang lansung diserahkan
Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi,
S.IK, M.H yakni :
1 Juara 1 Utusan Polsek Mojo, atas
nama Maulana Salman Al Farisi jumlah nilai 475
2 Juara 2 utusan Polsek Grogol, atas nama
Adhyazta Jordan jumlah nilai 475.
3. Juara 3 utusan Polsek Mojo, atas nama
Sandi Aulia S.R jumlah nilai 450
4. Juara Harapan I, Polsek Banyakan, atas
nama Lailatul Nasifa, C.H jumlah nilai 445.
5. Juara Harapan II, Polsek Kota, atas
nama M Zafiral Qolbi, S dengan jumlah nilai 415.
Usai memberikan tropi untuk juara I Ka-

polresta Kediri AKBP Anthon Haryadi, S.IK,
M.H berharap dengan dibentuknya duta dai
cilik nantinya bisa membantu memerangi
peredaran narkoba di wilayah Polresta
Kediri dan khususnya di lingkungannya.
Seperti diketahui kegiatan pildacil ini
dilaksanakan di Gedung Rupatama Polresta Kediri dengan diikuti oleh 17
peserta. AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H
Kapolresta Kediri membuka langsung
kegiatan ini.
“Satresnarkoba melaksanakan lomba
da’i cilik duta pencegahan narkoba, dengan tema dalam rangka perang melawan
narkoba dan Jumlah Peserta 17 Anak
dan diambil dari jajaran polsek Polresta
Kediri,” kata AKP Siswandi, Kasat Narkoba Polresta Kediri, Selasa (9/5). (BD-1)

Hiburan Malam, Diskotik, Karaoke
Tidak Diperbolehkan Beroperasi
Selama Ramadan di Kota Kediri
BD- Kediri Kota – Rapat koordinasi
menjelang bulan suci Ramadan dilaksanakan di Ponpes Lirboyo Kota Kediri tepatnya kediaman KH Ahmad Kafabihi Mahrus Ketua MUI Kota Kediri
, Rabu malam (24/5) . Hadir dalam
kegiatan ini jajaran Muspida Kota Kediri, tokoh agama, tokoh masyarakat dan
perwakilan PHRI serta perwakilan pengelola hiburan.
Dalam pertemuan tersebut dilakukan
beberapa kesepakatan terkait kegiatan
masyarakat di bulan Ramadan 2017 yang
akan menjadi dasar dalam pembuatan
Perwali oleh Walikota Kota Kediri.
Beberapa hasil rapat koordinasi antara lain bagi pengusaha rumah makan,
restoran, warung makan, cafe dan resto
dan sejenisnya diperbolehkan buka siang
hari namun menutup daganganya dengan tabir agar tidak tampak mencolok.
“Selain itu selama bulan suci Ramadan
kegiatan hiburan malam seperti diskotik,
karaoke, pub, klub malam dan sejenisnya tidak diperbolehkan operasi/ tutup.
Operasional bioskop dilaksanakan pukul 20.30 - 24.00 WIB. Usaha bilyar dilaksanakan pukul 08.00 - 16.00 WIB,”
kata Kasubag Humas Polresta Kediri

AKP Anwar Iskandar.
Masih menurut AKP Anwar Iskandar
, usaha warnet, game online, playstation
dan usaha sejenisnya dibuka mulai pukul 20.30 - 24.00 WIB.Usaha pijat, terapis kesehatan dilaksanakan mulai 20.30
- 24.00 WIB, namun tetap mendapatkan
pengawasan dari instansi terkait.
“ Disepakati pula pemilik toko dan
kios dilarang memproduksi, memperdagangkan dan menyembunyikan petasan
dan benda benda lainya. Pengeras suara
setelah pukul 22.00 WIB, sebaiknya
hanya boleh digunakan di dalam masjid / mushola dengan sound system
yang lebih kecil dan dapat di gunakan
kembali 90 menit sebelum solat subuh,”
tambahnya.
Dikonfirmasi terpisah usai rapat koordinasi Walikota Kediri, Abdullah Abu
Bakar menyampaikan hasil rapat koordinasi ini akan di buat acuan untuk
pembuatan peraturan walikota.
“Rapat koordinasi yang melibatkan
semua pihak ini dalam rangka menjaga
kondisifitas di Kota Kediri selama bulan
Suci Ramadan. Situasi wilayah Kota
Kediri sangat kondusif sehingga kita
harus bisa menjaga kerukunan hidup

antar umat beragama dan menjadikan
Pancasila sebagai dasar NKRI dan apabila ada yang ingin merubah maka silahkan hidup diluar negara RI bahkan
instruksi Presiden bila perlu mereka
yang tidak mengakui Pancasila kita gebuk,” kata Abdullah Abu Bakar.
Sementara itu Kapolresta Kediri
AKBP Anthon Haryadi , S.IK, M.H yang
juga hadir menyampaikan beberapa
hal terkait persiapan bulan suci Ramadan yang dilakukan Polresta Kediri.
“ Polresta Kediri telah melakukan operasi miras dan akan kita musnahkan
menjelang pelaksanaan bulan suci Ramadan. Saat ini telah berlangsung operasi penyakit masyarakat. Terkait perwali agar dibuatkan sanksi tertulis bagi
yang melanggar. Peraturan Walikota
agar di buat secara rinci dan di perjelas
agar tidak terjadi kerancuan pengertian/
salah tafsir,” kata AKBP Anthon
Masih menurut AKBP Anthon agar
Perwali ditambahkan pula tentang
miras dan petasan serta melakukan
penempelan perwali dilokasi tempat
hiburan saat bulan suci Ramadhan 2017
agar bisa di baca langsung oleh pengunjung tempat hiburan. (BD-1)
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KUTIPAN PRESIDEN PADA UPACARA
PERINGATAN LAHIR PANCASILA
“Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha
Esa, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul menyelenggarakan upacara Peringatan
Hari Lahir Pancasila untuk yang pertama
kalinya.

bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila.

Upacara ini meneguhkan komitmen kita
agar kita lebih mendalami, lebih menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai luhur
Pancasila sebagai dasar bermasyarakat,
sebagai dasar berbangsa dan bernegara.

Tidak ada pilihan lain, kecuali kita harus
kembali ke jati diri sebagai bangsa yang
santun, berjiwa gotong royong, dan toleran.

Tidak ada pilihan lain kecuali seluruh anak
bangsa harus menyatukan hati, pikiran, dan
tenaga untuk persatuan dan persaudaraan.

Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus
menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur, dan bermartabat di mata internasional.

Pancasila merupakan hasil dari sebuah
rangkaian proses, yaitu rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945, yang dipidatokan
oleh Ir. Soekarno.
Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 dan
rumusan final tanggal 18 Agustus 1945
adalah jiwa besar para founding fathers
kita, para ulama, para tokoh agama, dan
para pejuang kemerdekaan dari seluruh
Nusantara sehingga kita bisa membangun
kesepakatan yang mempersatukan kita.
Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah kodrat keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman.
Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote
adalah keberagaman.
Berbagai etnis, berbagai bahasa lokal,
berbagai adat istiadat, berbagai agama,
kepercayaan serta golongan bersatu padu
membentuk Indonesia. Itulah Bhinneka
Tunggal Ika kita, Indonesia.
Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara kita, selalu mengalami tantangan.
Kebinekaan kita selalu diuji.
Ada pandangan dan tindakan yang selalu mengancamnya. Ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi lain selain
Pancasila. Semua itu diperparah oleh penyalahgunaan media sosial, oleh berita
bohong, oleh ujaran kebencian yang tidak
sesuai dengan bangsa kita.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah Air,
Kita harus belajar dari pengalaman buruk
negara lain yang dihantui oleh radikalisme
dan konflik sosial, yang dihantui oleh terorisme dan perang saudara.
Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam
bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,
kita bisa terhindar dari masalah-masalah
tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong
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Namun demikian, kita juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman
dan gerakan yang tidak sejalan dengan
Pancasila.
AKP Anawar Iskandar
Kasubag Humas Polresta Kediri

royong untuk memajukan negeri ini.
Dengan Pancasila, Indonesia adalah rujukan masyarakat internasional untuk membangun kehidupan yang damai, yang adil,
yang makmur di tengah kemajemukan dunia.
Oleh karena itu, saya mengajak peran
aktif para ulama, ustad, pendeta, pastur,
biksu, pedanda, pendidik, budayawan,
pelaku seni, pelaku media, TNI dan Polri
serta seluruh komponen masyarakat untuk
bersama-sama menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila harus
terus ditingkatkan.

Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi-organisasi dan gerakangerakan yang anti-Pancasila, anti-UUD 1945,
anti-NKRI, anti-Bhinneka Tunggal Ika.
Pemerintah pasti bertindak tegas jika
masih terdapat paham dan gerakan komunisme yang jelas-jelas sudah dilarang di
bumi Indonesia.
Sekali lagi, jaga perdamaian, jaga persatuan, dan jaga persaudaraan di antara
kita. Mari kita saling bersikap santun, saling menghormati, saling toleran, dan saling
membantu untuk kepentingan bangsa. Mari
kita saling bahu-membahu bergotong royong demi kemajuan Indonesia.

Ceramah keagamaan, materi pendidikan,
fokus pemberitaan, dan perdebatan di media
sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia. Kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Terima kasih.”

Komitmen pemerintah untuk penguatan
Pancasila sudah jelas dan sangat kuat.
Berbagai upaya terus kita lakukan.

Makna kutipan diatas menunjukan bahwa
perumusan pancasila sebagai dasar negara adalah disesuaikan dengan kondisi
bangsa indonesia yang majemuk dengan
beragam macam suku, budaya, agama dan
etnis yang berbeda beda namun tetap
satu jua yaitu Bangsa Indonesia dan saya
berkeyakinan kalau keberagaman/ kebhinekaan ini di kelola dengan benar dan
dewasa maka kita tidak mudah untuk di
adu domba sehingga ke depan kita akan
menjadi bangsa yang besar.

Telah diundangkan Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja
Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat
pengamalan Pancasila dalam kehidupan
sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan.
Pengentasan kemiskinan, pemerataan
kesejahteraan dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.
Hadirin yang saya hormati,
Tidak ada pilihan lain kecuali kita harus

Bangsa yang besar adalah bangsa yang
bisa menghormati jasa jasa pahlawan leluhur
bangsa. Karena kemerdekan itu bukan
hadiah atau pemberian bangsa lain namun
berkat perjuangan para pahlawan yang
telah rela mengorbankan jiwa, raga, harta
benda demi satu tujuan Merdeka..!!!

‘Saya Indonesia ,
Saya Pancasila’
Warnai
Peringatan Hari
Lahir Pancasila
di Kota Kediri
BD – Kediri Kota - Upacara Hari Lahir
Pancasila ke-72 dengan tema Saya Indonesia,
Saya Pancasila ini sangat baik untuk membangkitkan dan meneguhkan rasa nasionalisme, kebhinekaan dan keberagaman.
Kegiatan peringatan hari lahir tersebut salah
satunya dilaksanakan di halaman Balaikota
Kediri, (1/6).
Hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila ini
sekitar 300 orang dari pelajar SMA, mahasiswa, PNS, TNI, dan Polri.
Hadir pula jajajaran Forkopimda antara lain
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar , Wakil
Walikota Kediri Lilik Muhibbah, Kapolres Kediri
Kota AKBP Anthon Haryadi, Komandan
Kodim 0809 Kediri Letkol Arm Joko Setyo
Kurniawan , Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Kediri Djoko Raharto, Kepala OJK Kediri
Slamet Wibowo, Kepala BNN Kota Kediri AKBP
L.Dewi Indarwati, dan Gabungan Organisasi
Wanita (GOW).
Pancasila merupakan hasil dari satu
kesatuan proses yang dimulai dengan
rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang
dipidatokan Ir. Soekarno, Piagam Jakarta
tanggal 22 Juni 1945 dan rumusan final
Pancasila tanggal 18 Agustus 1945.
Dalam sambutan Presiden Republik
Indonesia yang dibacakan Komandan Kodim
0809 Kediri Letkol Arm Joko Setyo Kurniawan
selaku inspektur upacara dikatakan bahwa
kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman
dan komitmen pemerintah untuk penguatan
Pancasila sudah jelas dan sangat kuat.
Berbagai upaya terus dilakukan, tidak ada
pilihan lain kecuali harus bahu-membahu
menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan
Pancasila. Anak-anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan
dan persaudaraan.
“Kita harus jaga perdamaian, jaga persatuan
dan jaga persaudaraan di antara kita,”ujarnya.
Kegiatan yang sama juga digelar di halaman
Mako Polresta Kediri dengan pimpinan
upacara Wakapolresta Kediri Kompol Andik
Gunawan dan diikuti seluruh pejabat utama
Polresta Kediri dan anggota serta Latja Taruna
TK II Angkatan 50 Den” Wicaksana Adhimanggala. (BD-1)
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Silaturohmi Kamtibmas Kepada
Ulama Warnai Kegiatan Kapolres
Kediri Kota di Bulan Ramadan
BD- Kediri Kota – Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi, S.IK,
M.H didampingi para pejabat utama Polresta Kediri melakukan silaturohmi kepada KH Anwar Iskandar,
Pengasuh Ponpes Al Amien Rejomulyo Kediri, Jumat malam, (2/6).
Silaturahmi Kamtibmas ini bertujuan agar para tokoh agama
memberikan masukan dan kritik
untuk menjadikan polisi lebih baik
khususnya dalam menjalankan
tugas pokok
AKBP Anthon Haryadi juga menyampaikan bahwa tugas Polri
adalah memelihara Kamtibmas,
menegakan hukum dan melindungi melayani dan mengayomi
masyarakat khususnya di wilayah
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hukum polrwa Kediri Kota
“Tadi juga kita sampaikan agar
tokoh agama menyerukan kepada
jamaah atau umatnya untuk mematuhi hukum yang berlaku dan
tidak melakukan tindakan kekerasan
yang dapat merugikan diri sendiri
dan masyarakat,” kata AKBP Anthon
Haryadi.
Atas kunjungan tersebut KH Anwar Iskandar sangat berterima
kasih. Sehingga terjalin silaturohmi
antara umara dan ulama dalam
rangka menjaga negara kesatuan
Republik Indonesia.
“Trima kasih atas masukan dari
Kapolres Kediri Kota, bahwa Umat
Islam dan khususnya Ponpes Al

Amien Ngasinan siap membantu
Aparat Keamanan TNI / Polri . Insya
Allah akan segera mengumpulkan
tokoh-tokoh Islam, khususnya kelompik Islam moderat dalam
waktu dekat guna menitralisir
situasi yg berkembang saat ini,”
ungkapnya.
KH Anwar Iskandar, adalah ulama
khasrismatik yang banyak memiliki
peran bagi perkembangan keberagaman di Kota Kediri dan Indonesia. Selain pengasuh pesantren,
mantan anggota MPR RI ini adalah
penggagas berdirinya Paguyuban
Antar Umat Beragama di Kota
Kediri pada tahun 2000 yang kemudian menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia. (BD)

Supervisi Bid
Humas Polda
Jatim di Kediri
Tekankan
Peran Tim
Cyber Troops

BD-Kediri Kota - Dalam rangka pelaksanaan program kerja Bid Humas Polda
Jatim, pada hari ini Kamis (4/5) dilaksanakan kegiatan Supervisi Triwulan I
oleh Tim dari Bidhumas Polda Jatim.
Dalam supervisi dari Bid Humas Polda
Jatim yang dipimpin oleh AKBP Hengky
beranggotakan Kompol Putu, AKP Suhariyanto dan Penda TK I Sholeh
menekankan tentang aspek aspek perencanaan Subbag Humas Jajaran Polda
Jatim di tahun 2017 ini.
Dalam Sambutanya AKBP Hengky
menekankan bahwa di era globalisasi
teknologi informasi saat ini semua unsur
departemen di pemerintahan harus

peka dan cepat dalam bidang informasi, termasuk di kepolisian.
Oleh karena itu Bidhumas Polda Jatim
sudah membentuk tim ITE yang dinamankan Cyber Troops yang bertugas
untuk memantau segala aktivitas di dunia maya terutama d media sosial agar
masyarakat dapat diberikan informasi
yang benar dan akurat, sebab saat ini
banyaknya informasi yang bersifat HOAX
yang bersifat profoktif dan menyesatkan.
“Kita sudah membentuk Tim Cyber
Troops di tiap tiap polres yang bertugas
24 jam untuk memberikan pelayanan
informasi yg benar kepada masyarakat”
terang AKBP Hengky (BD-1)

Sambut Hari
Bhayangkara ke-71,
Gelar Turnamen Bola
Voli Kapolres Cup 2017
BD – Kediri Kota - Polresta Kediri menggelar turnamen bola voli dalam
rangka menyambut HUT ke-71 Bhayangkara, Selasa (2/5).
Upacara pembukaan bola voli dilaksanakan di Mapolres Kediri dengan
Irup Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi, SIK, MH.
Hadir dalam kegiatan ini para pejabat utama Polresta Kediri, para
perwira dan pemain dari Polres maupun Polsek jajaran dan juga Pimpinan Cabang Bhayangkari Kediri Kota.
Dalam sambutannya Kapolresta Kediri berharap kegiatan ini bisa
menjadi kegiatan olah raga bersama dan sekaligus menjadi sarana komunikasi antar anggota yang diwujudkan dalam sebuah tim
Dalam kegiatan ini diawali dengan pertandingan bola voli antara
pejabat utama polres Vs Kapolsek jajaran dan di menangkan oleh PJU
Polres dengan skor 1-0.
Kekalahan para kapolsek ini harus dibayar mahal. Yakni mereka harus
push up dihadapan tim pejabat utama. Kontan aksi hukuman ini menjadi sesuatu yang mencairkan suasana.
Usai pertandingan awal dilanjutkan pertandingan bola voli antara tim
Lantas Vs team Polsek Mojoroto dan dimenangkan oleh tim Lantas
dengan skor 2-0.
Kegiatan pembukaan dan pertandingan pertama dalam rangka menyambut HUT ke - 71 Polri selesai pukul 09.20 WIB.

Gabungan Staf Akhirnya Juarai
Lomba Voli Kapolres Cup 2017
BD- Kediri Kota -AKP Anwar Iskandar kapten tim gabungan staf Polresta Kediri akhirnya membawa timnya sebagai juara voli Kapolres Cup
2017, dalam rangka HUT Bhayangkara.
Kemenangan gabungan staf ini memerlukan perjuangan yang berat,
antara lain harus mengalahkan tim-tim yang lain yakni Polsek Grogol,
Polsek Mojo dan Satlantas Polresta Kediri.
“Kita telah teruji dan Alhamdulillah kita menang . Tahun 2015 kita
juga pernah menjadi juara dan ini merupakan kemenangan bersama,”kata
AKP Anwar Iskandar yang juga Kasubag Humas Polres Kediri Kota,
Sabtu (6/5).
Kebanggan juga tampak pada anggota Polsek Mojo dibawah komando
Kapolsek Mojo AKP Sokhib Dimyati. Tim Polsek Mojo menjadi juara
kedua setelah mengalahkan tim dari Polsek Grogol.
Menjadi juara ketiga bukan halangan bagi tim Polsek Grogol. Sebab
untuk meraih juara tiga perlu perjuangan yang berat mengalahkan
polsek-polsek yang lain yang tak kalah hebatnya.
Juara yang paling bontot dalam pertandingan dengan sistem gugur ini
diraih oleh Satlantas Polresta Kediri.
Acara final yang digelar di halaman Mapolresta Kediri ini juga dihadiri Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H. Para juara akhirnya
berkesempatan foto bersama kapolres.
Lomba voli Kapolres Cup 2017 sendiri mulai dilombakan pada Selasa
(2/5) dan berakhir hari ini, Sabtu (6/5). (BD-1)
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Operasi Jalan ,
Sosialisasi Jalan,
Strategi Satlantas
Polresta Kediri
Jalankan Operasi
Patuh
BD- Kediri Kota – Satlantas Polres Kediri Kota tetap jalankan
Operasi Patuh Semeru 2017 mulai 9 Mei-22 Mei 2017. Namun
ada yang lain meski operasi tegas, polisi pun juga memberitahukan
kepada masyarakat lewat sosialisasi, tujuannya agar saat berkendara sudah melengkapi surat –surat motor dan juga kelengkapan
kendaraan.
Sosialisasi pertama dilakukan ke SMPN 3 Kediri, dihadapan ratusan pelajar Unit Dikyasa membagikan pamflet, tujuannya agar
mereka paham dimana didamannya terdapat hal-hal yang membolehkan dan tidak sesuai dengan UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sosialisasi kedua dilakukan dengan pemasangan spanduk. Spanduk dipasang di seputaran alun-alun Kota Kediri. Tujuannya agar
pengendara paham sedang ada operasi patuh. Dan sosialisasi
ketiga dilaksanakan Unit Dikyasa dilakukan di radio. Radio yang
digandeng yakni Radio Bonansa FM.
“Alhamdulillah target hari ini untuk sosialisasi telah kita laksanakan
sesuai target. Mudahan –mudahan masyaraka bisa menjadi lebih
baik, lebih patuh dan taat dalam berlalu lintas,” kata AKP M Amirul
Hakim, S.IK, Kasatlantas Polresta Kediri, Rabu (10/5). (BD)

Police Goes To
School, Kenalkan
Etika Berlalu
Lintas Pada Pelajar
BD- Kediri Kota – Unit Dikyasa Satlantas Polresta Kediri
menggelar kegiatan dengan tema “ Goes To School” yang dipusatkan di SMPN 6 Kota Kediri. Kegiatan sosialisasi ini dalam
rangka sosialisasi operasi patuh sekaligus mengenalkan etika
berlalu lintas kepada para pelajar, Rabu (10/5).
“ Kegiatan ini dalam rangka memberikan pengetahuan etika
berlalu lintas di jalan dan tertib berlalu lintas,. Disampaikan
pula untuk siswa tidak di perkenankan naik motor sendiri
mengingat usia belum diperbolehkan mendapatkan SIM,”
kata AKP M Amirul Hakim, S.IK, Kasatlantas Polresta Kediri.
Selain sosialisasi dalam kegiatan tersebut juga diberikan
reward berupa PIN pelopor keselamatan lalu lintas dan buku
panduan bagi siswa yg sudah tertib.
“Program ini diharapkan para siswa akan bisa lebih dekat
dengan polisi. Sebab banyak yang harus diketahui oleh masyarakat khususnya pelajar SLTP salah satunya tentang tertib
berlalu lintas. Kegiatan ini juga dalam rangka menterjemahkan
Commander Wish Kapolri Jendrol Pol Tito Karnavian,” pungkas AKP M Amirul Hakim. (BD-1)
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Apel Gelar
Pasukan
Operasi Patuh
Semeru 2017 di
Polresta Kediri
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BD Kediri Kota - Polres Kediri Kota menggelar Operasi Patuh Semeru 2017. Operasi
Patuh Semeru 2017 digelar mulai 9 – 22 Mei
2017 oleh seluruh jajaran Polri selama 14 hari.
Apel gelar pasukan dilaksanakan di halaman Mapolres Kediri Kota dengan irup
Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi,
S.IK,M.H Salah satu tujuannya adalah mewujudkan keselamatan lalu lintas dan dan
kepatuhan hukum masyarakat jelang Idul
Fitri 1438 H.
Dalam amanat Kakorlantas Polri yang
dibacakan oleh AKBP Anthon Haryadi, S.IK
, M.H salah satunya permasalahan di bidang
lalu lintas, dewasa ini telah berkembang

dengan cepat dan dinamis. hal ini sebagai
konsekuensi dari meningkatnya jumlah
kendaraan bermotor dan populasi penduduk, yang memerlukan alat transportasi sebagai sarana mobilitas dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Modernisasi ini perlu diikuti dengan
inovasi dan kinerja Polri khususnya polisi
lalu lintas. Sehingga kedepannya bisa dan
mampu mengantisipasi segala dampak
yang akan timbul dari modernisasi transportasi dengan tetap berpedoman pada
promoter,”tegas AKBP Anthon Haryadi.
Adapun sasaran di gelarnya Ops Patuh
Semeru 2016 meliputi Ranmor yang ber-

“Diharapkan kepada seluruh masyarakat
(pengendara) untuk memperhatikan kelayakan kendaraan serta kelengkapannya, hal
ini bertujuan untuk mencegah terjadinya
kecelakaan. Selain itu membawa surat-surat
kelengkapan berkendara juga diwajibkan,
seperti SIM dan STNK,” imbuh AKBP Anthon.
Selain itu AKBP Anthon Haryadi atas
nama Kepolisian Resort Kota Kediri meng-

himbau kepada anggota untuk bersikap
humanis dan bekerja sesuai prosedur saat
menjalankan tugas.
“Sasaran operasi merupakan segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan,
dan gangguan nyata seperti pengguna
jalan yang dengan sengaja menyalahi dan
melanggar aturan lalu lintas,” ungkapnya.
Usai melakukan apel, selanjutnya Kapolresta Kediri didampingi Walikota Kediri
Abdullah Abu Bakar, Dandim 0809 Kediri
Letkol Arm Joko Setyo Kurniawan melakukan pengecekan kendaraan dan kelengkapannya untuk kegiatan Operasi Patuh
2017. (BD )

Pelanggaran Selama Operasi Patuh

henti di tempat terlarang ( melanggar
rambu larangan), melanggar batas kecepatan, kelengkapan surat-surat ranmor dan
lain-lain. Operasi ini dilaksanakan sebagai
bentuk penyadaran dan pemahaman masyarakat dalam tertib berlalu lintas.

SEMERU 2017
Tahun 2016 : 1608
Tahun 2017 : 1921
Jumlah Kecelakaan : 2016 : 4
Jumlah Kecelakaan : 2017 :14
Meninggal Dunia Tahun 2016 : 1
Meninggal Dunia Tahun 2017 : 3
Luka Berat Tahun 2016 : 4
Luka Berat Tahun 2017 : 4
Luka Ringan Tahun 2016 : 2
Luka Ringan Tahun 2017: 19
Kerugian Materi 2016 : Rp5.800.000
Kerugian Materi 2017 : Rp19.125.000
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Ingatkan
Pentingnya Solat
5 Waktu, Polresta
Kediri Gelar
Peringatan Isra
Mi’raj
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BD- Kediri Kota – Seluruh anggota Polres Kediri Kota yang beragama Islam menggelar kegiatan peringatan Isra Mi’raj di Masjid
Baiturrohim Polresta Kediri, Selasa (2/5).
Kegiatan ini diisi ceramah agama oleh KH Moh Faruq yang menyampaikan inti Isra Mi’raj. Hadir juga dalam kegiatan ini Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H dan juga seluruh pejabat utama Polresta Kediri serta Ketua Cabang Bhayangkari Kediri
Kota Ny Fitrriyani, AMK.
Sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab juga
terdapat peristiwa ajaib dan mengagumkan, berupa isra’ wal mi’raj,
perjalanan nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsha kemudian menuju Sidratul Muntaha. Dimana intinnya adalah Nabi Muhammad SAW mendapat perintah menjalankan perintah solat 5
waktu untuk nabi dan juga umatnya.
Usai acara peringatan Isra Mi’raj ditutup dengan doa dan makan
bersama yang diikuti seluruh peserta yang hadir. (BD)

Satukan
Tekad
Menjaga
Keamanan
Bersama,
Tiga Pilar
dan Ponpes
Wali Barokah
Gelar
Silaturohim
BD- Kediri Kota – Sedikitnya 50 orang
terdiri dari Kapolse Kota Kediri, Danramil ,
Kepala Wilayah Kecamatan , Bhabinkamtibmas dan Babinsa mengikuti silaturohim
dengan pimpinan Ponpes Wali Barokah
Kediri, Senin malam (8/5).
Kegiatan ini dipusatkan di Masjid Baiturokhman Jl. Ir.Sutami Banjaran Kediri. Selain tujuan silaturohmi kegiatan ini dalam
rangka mengakrabkan antara pengurus Ponpes
Wali Barokah LDII dengan tiga pilar di wilaya Kota Kediri. Hadir pula dalam kegiatan
ini pengurus kelurahan, perwakilan RT/RW
dan dihadiri Ketua Cabang LDII Kediri H.
Usman Arif
“Secara umum kegiatan silaturohmi ini
berlangsung lancar, tiga pilar kompak dan
bersama –sama hadir .Kegiatan ini juga semakin memantabkan tiga pilar dalam menjaga keamanan dan ketentraman di Kota
Kediri,” kata Aiptu Tjatur Satrio Utomo, Kasie
Humas Polsek Kota Polresta Kediri. (BD)
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Monitoring UNBK Bersama
Kapolres Kediri Kota
BD – Kediri Kota Kapolres Kediri
Kota AKBP Anthon Haryadi, S.IK,
M.H bersama Wakil Walikota Kediri
Lilik Muhibbah melakukan monitoring pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP
Pawyatan Daha 1 dan MTs Negeri 2
Kediri, Selasa (2/5).
Dalam kegiatan monitoring ini juga
diikuti, Ketua Pengadilan Agama
Zuhridan Kepala Dinas Pendidikan
Siswanto, Kapolresta Kediri bersama
Wakil Walikota Kediri mengecek
satu persatu ruangan kelas yang dijadikan untuk tempat ujian.
Wakil Walikota yang akrab disapa
Ning Lik mengatakan tahun ini adalah
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tahun pertama pelaksanaan UNBK
SMP Negeri dan Swasta di Kota Kediri. “Tahun lalu hanya SMP negeri
saja. Alhamdulillah tahun ini SMP
swasta juga melaksanakan UNBK
karena telah diberi bantuan laptop
dari Pemerintah Kota Kediri,” ujarnya.
Menurut Ning Lik, pelaksanaan
UNBK berjalan dengan baik. Tidak
ada satupun kendala yang dialami.
Bahkan, panitia sudah mempersiapkan dengan baik.
“Siswa juga tampak sudah siap dan
enjoy. Untuk server dan genset baikbaik saja dan sudah kami siapkan
semua dengan baik,” ungkapnya.
Ning Lik juga berharap kepada semua

pelajar yang mengikuti ujian untuk
tetap jujur dan percaya diri. “Saya
berharap dengan UNBK ini indeks
integritas siswa di Kota Kediri akan
semakin lebih baik lagi,” harapnya.
Di SMP Pawyatan Daha 1 ada 387
siswa yang mengikuti UNBK yang
dibagi dalam 3 sesi. Sedangkan di
MTs Negeri 2 ada 372 siswa yang
mengikuti ujian dan terbagi dalam 2
sesi.
Sementara itu dalam kegiatan UNBK, Polresta Kediri, menerjunkan
puluhan polisi berpakaian preman
yang disebar di seluruh sekolah yang
melaksanakan UNBK di wilayah hukum Polresta Kediri (BD)

Kedepankan Persuasif Humanis Ratusan
Personil Polresta Kediri Amankan Aksi di
Hari Pendidikan Nasional
BD- Kediri Kota- Dalam rangka Hari
Pendidikan Nasional, Lembaga Swadaya
Masyarakat Kediri bergerak menggelar
aksi di kantor Diknas Kota Kediri Jl. Mayor
Bismo No. 10-12 Kota Kediri, Selasa (2/5).
Dengan mengedapankan pola persuasif humanis personil kepolisian Polresta
Kediri diturunkan dalam pengamanan
aksi yang rencanannya akan diikuti oleh
200 peserta ini.
136 polisi diterjunkan untuk pengamanan aksi yang dipimpin Kapolsek Kota
Polresta Kediri Kompol Totok Widiarto

“ Dalam pengamanan ini kita mengedepankan persuasif humanis dan pedomani
Perkap No 1 / 2009 tentang penggunakan kekuatan serta membaginya dalam
3 ring pam unras,” kata Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H
Aksi LSM Kediri Bergerak dipimpin oleh
koordinator lapangan Daniel Arisandi
dengan jumlah masa yang dibawa sebanyak 25 orang.
Dalam tuntutannya mereka meminta
jaminan pendidikan gratis berkualitas
untuk rakyat PAUD-PT.

Setelah menyampaikan orasi, pukul .
13.00 WIB Korlap dan perwakilan di temui
oleh Ka Diknas H. Siswanto M.Pd, Kabid
pembinaan PAUD dan pendidikan non
formal Agus Suharmaji, Spd. MM.
Dan didampingi oleh Kapolsek Kediri
Kota, Kasat Sabhara dan Kasubbag Dal
Ops.
Setelah menyampaikan aspirasnnya
korlap dan perwakilan meninggalkan
ruang Kadiknas, bergabung dengan
massa dan pkl. 13.45 WIB mulai meninggalkan kantor Diknas. (BD)
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Ratusan Polisi
Polresta Kediri
Turun Jalan
Amankan
Kelulusan
Tingkat SLTA
BD- Kediri Kota - Ratusan polisi Polresta Kediri
diterjunkan ke jalanan untuk mengantisipasi i kelulusan anak sekolah tingkat SLTA yang melakukan
Konvoi dijalanan, Selasa (2/5).
Kegiatan pengamanan konvoi ini dipimpin langsung oleh Padal Pam Kasat lantas Polresta Kediri,
AKP M Amirul Hakim, S.IK. Sebanyak 155 personil
dilibatkan dalam pengamanan ini.
Polisi yang dilibatkan dalam pengamanan ini
yakni 1 SST Sat Lantas, 1 SDT Sat Sabhara, 1 SSR
Polsek Kediri, 1SSR Polsek Pesantren, 1 SSR Polsek
Mojoroto, 1 SST gabungan Polsek Rural.1 unit Sat
Bimmas, 1 unit Sat Reskrim dan 1 unit Sat Intel.
Pola pengamanan dilakukan dengan sistim sekat
dan hunting. Beberapa lokasi dijadikan pengamanan sistem sekat antara lain/
Simpang 3 Tepus depan Yon 521 arah masuk
Kota dari Katang Kediri Kabupaten. Simpang 4
Bence arah masuk kota dari Kandat Kabupaten.
Simpang 4 alun alun arah mauk kota dari ngadiluwih Kab.Kediri.
Simpang 4 Mrican arah masuk kota dari Grogol
Kab. Kediri. Simpang 4 Semampir arah masuk kota
dari Gampengrejo Kabupaten Kediri dan hunting
diseluruh ruas jalan masuk kota.
“ Tindakan yang kita lakukan mulai dari himbauan, persuasif humanis, penyekatan dan hunting.
Selama pelaksanaan kegiatan berlangsung aman
dan tertib,” kata AKP M Amirul Hakim, S.IK , Kasat
Lantas Polresta Kediri. (BD)
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Satgas Polresta
Kediri Sidak ke
LP Kelas II A
Kediri

BD- Kediri Kota - Satgas Polresta
Kediri kekuatan 6 personil diantarannya dari personil Satnarkoba melakukan sidak ke Lapas Klas IIA
Kediri,Minggu (7/5).

han pada petugas untuk meningkatkan pengawasan dan pengamanan
terhadap penghuni Lapas,” kata AKP
Siswandi yang juga Kasat Narkoba
Polresta Kediri.

Dari hasil sidak diketahui jumlah
napi dan tahanan di Lapas Klas IIA
Kediri berjumlah 753 orang, terdiri
dari 717 pria dan 36 wanita.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan
Satgas menemukan jumlah personil
di Lapas minim sehingga pelaksanaan
koordinasi terbatas ruang jaga pintu
depan. (BD)

“ Kami juga telah memberikan ara-
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Bhabinkamtibmas ini Jaga
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Kediri Kota , Kamis (18/5). (BD-1)

Terima Keluhan
Warga, Polisi Ini
Berikan Solusi
Pada Petani
BD- Kediri Kota – Kanit Binmas Polsek Banyakan pada hari
Sabtu 27 Mei 2017 pukul 09.30 WIB melakukan giat sambang
kepada petani di Dusun Tanjung Desa Ngablak Kecamatan
Banyakan.
Ipda Cham S mendatangi sawah pertanian milik Subani yang
kebetulan berkumpul petani lainnya. Petani merasa resah
karena gagal panen yg disebabkan serangan hama tikus.
Saat ini sekitar kurang lebih 10 hektar sawah mengalami
gagal panen. Harapan para petani agar ada penyuluhan dari
pihak pertanian bagaimana cara memberantas hama tikus
sehingga hasil panen bisa normal kembali dan tidak merug.
“ Tindakan Kanit Binmas akan segera menyampaikan keluhan
keluhan Para petani ke Desa Ngablak dan ke Pihak Pertanian,
sehingga harapan Petani bisa terwujud,” kata Aiptu Suyatno
Sajuri, Kasie Humas Polsek Banyakan Polresta Kediri. (BD-1)

Kecepekan Bawa Pakan Ternak , Polisi Ini
Berikan Segelas Air Untuk Nenek Kasminah
BD- Kediri Kota – Tidak setiap saat
akan akan menemui peristiwa seperti
ini, namun apa yang dilakukan Bripka
Eko Nur Arianto memang layak diapresiasi. Yakni memberikan segelas air
kepada seorang nenek yang bernama
Kasminah kehausan saat menggendong
pakan ternak di wilayah Puhrubuh Kecamatan Semen.

Bripka Eko yang kebetulan lewat dan
ditasnya ada air gelas mineral langsung
ia suguhkan kepada Nenek Kasminah
yang terengah-engah membawa pakan
ternak turun ke bawah di Pegunungan
Wilis di wilayah Kecamatan Semen
pada Senin siang (15/5).
“Nenek Kasminah hanya bisa mengu-

capkan terima kasih atas segelas air
yang diberikan kepadannya. Saat itu
dirinya benar-benar kehausan ketika
membawa pakan ternak yang ia bawa
sambil di gendong. Dirinya tak menyangka ada polisi yang baik hati,” kata
Aiptu Santoso, Kasie Humas Polsek Semen Polresta Kediri. (BD)
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Tak Tega
Nenek-Nenek
Bekerja, Polisi
Ini Bantu
Mencari
Rongsokan

BD- Kediri Kota –Polresta Kediri, Apa yang dilakukan Bripka Eko
Nur Arianto anggota Bhabinkamtibmas Desa Pohrubuh Polsek Semen Polresta Kediri ini patut diacungi jempol. Membantu neneknenek mencari barang bekas, Rabu
(3/5)
Dilakalangan warga Desa
Pohrubuh Bripka Eko sudah dikenal mempunyai jiwa sosial yang
tinggi, selain menjaga keamanan
dan ketertiban di desa binaanya,
Bripka Eko selalu hadir dimanapun
dan kapanpun untuk menolong
dan membantu warga
Seperti pada hari ini disaat melaksanakan patroli bersepeda keliling

kampung, Bripka Eko melihat
seorang nenek yang masih semangat bekerja mencari barang barang
bekas untuk dikumpulkan kemudian dijual kembali.
“Saya sangat trenyuh dan salut
dengan semangat mbah Yatini di
usaia sangat senja hampir 80 tahun
masih semangat mengais rejeki
dengan menjadi seorang pemulung”
kata Bripka Eko
Selain itu membantu mencarikan
barang barang bekas, Bripka Eko
juga mengajak Mbah Yatini ke Kantor Desa untuk dilakukan pendataan masyarakat miskin, yang
nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah.(BD)
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Aksi Kapolres
Kediri Kota
Himbau Suporter
untuk Tertib
BD – Kediri Kota – Pertandingan persahabatan Pra
Kompetisi antara Persik vs PSIS Semarang akan digelar
di Stadion Brawijaya Kediri pada sore ini pukul 15.30
WIB.
Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi, S.IK ,
M.H menghimbau kepada para suporter baik dari Persik Kediri dan juga Pasukan Suporter Semarang Biru
(Panser Biru) dan Suporter Sematang Extreme) SNEX
dihimbau untuk menjaga ketertiban.
“Selain menjaga ketertiban kita harapkan para suporter untuk mematuhi aturan lalu lintas, tidak membawa
barang berbahaya, tidak membawa minuman keras
dan lain-lain,” himbau AKBP Anthon Haryadi, Sabtu
(25/3).
Polres Kediri Kota sendiri dalam pertandingan persahabatan ini akan menerjunkan sedikitnya 300 personil
keamanan termasuk Kodim 0809 sebanyak 31 personil
dibawah kendali Kabag Ops Polres Kediri Kota Kompol
I Ketut Mudita.
Sementara itu mewakili managemen Persik Kediri ,
Benny menyatakan bahwa saat ini sudah hadir suporter dari Semarang sebanyak 300 orang baik dari Panser Biru maupun SNEX.
“Kemungkinan bisa bertambah, sekaligus nanti pihak
Persik Kediri baik suporter dan managemen akan memberikan kue ulang tahun, sebab pas hari ini merupakan
hari ulang tahun Panser Biru,” ungkapnya. (BD-1)
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Kanit Binmas Polsek Pesantren
Lakukan Pembinaan Satpam
Dinas PU Kota Kediri
BD- Kediri Kota – Dalam rangka
meningkatkan kemampuan personel Satpam dalam menghadapi
setiap tantangan tugas dan permasalahan yang ditemukan di lapangan,
pada Jumat (5/5) dilakukan pembinaan Satpam Dinas PU Kota
Kediri oleh Binmas Polsek Pesantren
Polresta Kediri.
Pembinaan dipimpin langsung

oleh Kanit Binmas Polsek Pesantren
AKP H Suparto dan dibantu anggota
Binmas.
“Tentunya ini merupakaan kebanggaan dan kebahagian buat kami
yakni Polri bisa ambil bagian dalam
pembinaan satpam. Dalam pelaksanaanya , Satpam diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang positif
untuk mendukung upaya pemeli-

haraan kamtibmas ,” kata AKP H Suparto, Kanit Binmas Polsek Pesantren
Ditambahkan AKP H Suparto ,
dukungan tersebut telah ditunjukkan
dengan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan
kerjannya, yang meliputi aspek
pengamanan fisik, personal, informasi dan pengamanan teknis lainnya. (BD)
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Polisi Ini
Mencangkul
Ikut Warga
Meratakan Tanah
Pembangunan
Mushola
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BD- Kediri Kota – Dua Bhabinkamtibmas
Kanyoran dan Pagung, Bripka Wawan Taufik dan
Brigadir I Kadek Sutarba kerja bakti membantu
masyarakat meratakan tanah untuk pembangunan mushola di Dukuh Karanglo Semen, Selasa
(2/5).
Aksi kedua Bhabinkamtibmas yang cukup dikenal akrab dengan warga sekitar ini sangat diapresiasi. Sebab jarang polisi mau mencangkul
bersama masyarakat apalagi dalam acara kerja
bakti.
Warga sangat berterima kasih sekali kepada
dua polisi Bhabinkamtibmas Polres Kediri ini
yang telah meluangkan waktu dan tenaga,”
Warga tidak bisa berkata apa-apa keculai mengucapkan terima kasih,” kata Aiptu Santoso, Kasie
Humas Polsek Semen Polresta Kediri. (BD-1)

Alih Fungsi
Eks-Lokalisasi
Semampir
Kini Berubah
Menjadi Ruang
Terbuka Hijau
BD- Kediri Kota – Masih ingat dengan pengosongan eks-Lokalisasi Semampir oleh Polres
Kediri Kota dan petugas gabungan pada akhir
2016 lalu ? kini setelah program Pemkot Kediri
sukses merubah Semampir, selanjutnya adalah
menjadikan eks-Lokalisasi Semampir ruang terbuka hijau.
Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar bersama
200 orang yang berasal dari komunitas Earth Hours,
komunitas FKH, komunitas 3R, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Kediri dan warga RW
5 Kelurahan Semampir melakukan penghijauan
di area eks-lokalisasi Semampir, Jumat (19/5).
Penghijauan ini merupakan langkah awal pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan
ini.
Menurut Walikota Kediri akan dijadikannya taman di kawasan ini diharapkan dapat membuang
persepsi negatif terhadap kawasan ini. “ Nanti setiap orang yang akan berkunjung kesini akan berfikir positif tidak lagi berfikiran negatif,” ujarnya.
Selain itu, Mas Abu mengungkapkan kedepan
kawasan ini akan dijadikan RTH yang representatif dan sustainable yang akan terlihat indah dari
atas jembatan.
“Memang kita telah memiliki skema yang akan
dikerjakan di tahun 2018-2019. Untuk 2017 kita
masih berada pada pra desain yang masuk di PAK
nanti,” ungkapnya.
Pria berusia 37 tahun ini menjelaskan, pra desain
yang akan dibuat adalah taman yang ramah anak.
Nantinya akan menjadi keramaian. “Dari keramaian
ini lah yang akan memberikan dampak positif
bagi warga sekitar. Perekonomian di kawasan ini
pasti akan bergerak,” jelasnya.
Aksi penghijauan yang diawali dengan apel bersama ini, menanam 670 batang pohon, dengan
tujuh jenis pohon yakni, ketapang kencana, tabe
puya kuning, tabe puya putih, sepatu dea, trembesi, kigelia dan pule. (BD-2)
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Kapolres Kediri Kota
Buka Pelaksanaan
Bhayangkara XEnduro Sambut Hari
Bhayangkara ke-71
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BD- Kediri Kota – Dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke 71 tahun 2017, Polresta Kediri bersama Komunitas Trail
Kediri (KTK), menyelenggarakan event adventure trail yang dselenggarakan tanggal 20 s/d 21 Mei 2017 dengan start dan finish di area
GOR Joyoboyo Kediri.
Hari pertama untuk kelas privat dibuka dan diberangkatkan oleh
Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H yang diikuti ratusan offroader dari berbagai daerah di Jawa , salah satunnya
dari Serang Banten.
Event ini ini juga disediakan hadiah undian menarik antara lain
1 unit mobil Daihatsu H-Max, 1 unit motor Kawasaki KLX, 1 unit
motor Honda Matic dan puluhan hadiah hiburan
Route yang akan dilewati adalah pegunungan dan kawasan hutan
yang melewati beberapa obyek wisata alam yang terkenal antara
lain ; air terjun Ndolo, air terjun Irenggolo, Bukit Dhoho Indah dan
beberapa tempat lainnya di wilayah hukum Polres Kediri Kota.
“Event ini terbuka untuk umum, terbagi dalam 2 katagori yaitu privat
dan reguler,” Kata AKP Anwar Iskandar, humas event ini. (BD-1)

Sukses Bhayangkara
X-Enduro Kapolresta
Kediri Ucapkan
Terima Kasih Pada
Semua Pihak
BD- Kediri Kota – Event trail dalam rangka Hari Bhayangkara ke-71 tahun 2017 yang diselenggarakan Polresta Kediri dan Komunitas Trail Kediri akhirnya usai pada Minggu
sore (21/5). Dari ribuan peserta kelas regular yang beruntung
membawa hadiah utama mobil Daihatsu HI MAX adalah
nomer peserta 0195 dari grup ASM TEX LONDO Sidoarjo.
“Acara ini ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Bhayangkara ke-71 yang mana kami dari
Kepolisoan ingin proaktif dengan masyarakat,” kata
AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H saat memberikan
sambutan penutupan kegiatan.
Masih menurut AKBP Anthon Haryadi, mengajak
kepada semua peserta untuk bersama - sama menjaga keutuhan NKRI ini.
” Karena kalau kami sendirian pasti tidak bisa kalau
kita bersama-sma
pasti bisa, apabila
negara situasi aman
Pemenang Undian Event
maka perekonoBhayangka X-Enduro
mian dan sebagainnya termasuk hobi
1. 1 Unit Mobil Daihatsu H-Max.
panjenengan ini
No.Undian 0195 dari Group
bisa tersalurkan,”
ASM TEX LONDO Sidoarjo
tambahnya.
2. 1 Unit Motor Kawasaki KLX.
Masih menurut
No.Undian 0333 KONGO dari
AKBP
Anthon atas
KEDIRI
nama Polres Ke3. 1 Unit Motor Honda Matic Beat.
diir Kota tak lupa
No.Undian 0451 atas nama
mengucapkan
Edi Prasetyo dari Pare Kediri
terima kasih kepada panitia dan
semua pihak yang
telah mendukung dan membantu terlaksananya acara
ini hingga sukses.
Pelaksanaan kelas regular hari kedua dari gelaran
event bergengsi yang berhadiah mobil, motor dan hadiah
hiburan lainnya ini adalah event yang sangat ditunggutunggu para peserta.
Pemberangkatan event trail sendiri di kelas regular
dimulai pukul 07.30 dengan start di GOR Joyoboyo
Kediri . Kegiatan ini sendiri menempuh panjang jarak
offroad 3 kilo meter dari sepanjang jalur 85 km dengan
jarak tempuh normal kurang lebih 4,5 jam
Route yang dilalui yakni start GOR Joyoboyo Kediri Wil. Kec. Mojoroto Kota Kediri - wil. Kec. Banyakan Kab.
Kediri - wil. Kec. Tarokan Kab. Kediri - kembali menuju
Finish melalui wil. Kec Banyakan Kab. Kediri dan kec.
Mojoroto Kota Kediri - Finish GOR Joyoboyo Kediri.
Adapun hadiah yang di sediakan yakni 1 unit mobil
Daihatsu H-Max, 1 unit motor Kawasaki KLX, 1 unit
motor honda matic dan puluhan hadiah hiburan
Sebelum acara inti pengundian hadiah kegiatan ini
juga diisi dengan Penampilan Orkes Musik Dangdut
Avista dengan Bintang tamu Nella Kharisma.
Pengundian hadiah utama oleh Kapolres Kediri Kota,
Walikota Kediri dan Ketua DPRD Kota Kediri, diawali
dg sambutan Kapolres Kediri Kota . (BD-2 )
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Hari Bhayangkara ke-71, Diwarnai
Anjangsana ke Anggota yang Sakit
BD – Kediri Kota – Kegiatan anjangsana tahap 1 dalam rangka Hari Bhayangkara Ke-71 yang dilaksanakan oleh
Kasat Sabhara sebagai ketua seksi anjangsana yang diikuti oleh perwakilan
pengurus Bhayangkari dan anggota Sat
Sabhara Polres Kediri Kota , Rabu (10/5).
Kegaiatan diawali dengan an kondolidasi dengan perwakilan Bhayangkari
Cabang Kediri Kota yang dilaksanakan
diruangan Sat Sabhara .
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Anjangsana diawali dengan mengunjungi kediaman Bripka Joko Suselo anggota Sat Sabhara Polresta kediri yang
beralamatkan di Jl Mawar RT 04 RW 01
Ds Turus Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Yang bersangkutan menderita sakit ginjal,” kata Kasat Sabhara
Polresta Kediri, AKP H Supriyanto.
Masih menurut AKP Supriyanto kegiatan
dilanjutkan dengan anjangsana mengunjungi kediaman Aiptu Hernowo anggota Polsek Kediri Kota yang beralamat-

kan di Dusun Luksingo RT 005 RW 006
Desa Tugurejo Kabupaten Kediri yang
menderita sakit stroke.
“Kegiatan diakhiri dengan annjangsana mengunjungi kediaman Aiptu Anang
Arifian anggota Sat Intelkam Polresta
Kediri yang beralamatkan di Dsn Grojokan
Ds Janti Kecamatan Wates Kabupaten
Kediri. Yang bersangkuran menderita
sakit stroke. Dan Alhamdulillah mereka
semua sangat senang mendapat kunjungan,” pungkasnya. (BD-2)

Sambut Hari
Bhayangkara, Kapolresta
dan Ketua Cabang
Bhayangkari Jenguk
Anggota yang Sakit
BD-Kediri Kota - Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon
Haryadi, S.IK, M.H dan Ketua Cabang Bhayangkari Kediri Kota
Ny Fitriyani, AMK melakukan anjang sana kepada anggota
Polri yang sedang sakit dalam rangka menyongsong Hari
Bhayangkara ke- 71 tahun 2017, Jumat (12/5)
Dua anggota yang mendapat kunjungan tersebut adalah
Aiptu Suyatno anggota Bag Sumda Polres Kediri Kota,
mengalami sakit stroke, alamat Kelurahan Banjarmlati Kec.
Mojoroto Kota Kediri.
Kunjungan kedua dilakukan ke rumah Bripda Guntur
anggota Polsek Banyakan yang sedang sakit patah tulang
akibat kecelakaan, alamat Desa/Kecamatan Banyakan
Kabupaten Kediri.
Selain memberikan tali asih, Kapolres dan Ketua Cabang
Bhayangkari juga memberikan semangat kedua anggotannya
tersebut untuk tetap semangat untuk kesembuhannya.
Demikian pula Ketua Cabang Bhayangkari Kediri Kota Ny
Fitriyani, AMK juga melakukan hal yang memberi semangat
kepada keluarga yang sakit untuk sabar merawat mereka.
Dalam kunjungan ini, Kapolresta Kediri juga didampingi
beberapa pejabat Polresta Kediri diantaranya Kasat Sabhara
AKP Supriyanto sebagai Ketua Sie anjangsana dan anggota
Sat Sabhara Polres Kediri Kota. (BD-1)
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Bakti Pada Sesama Ratusan Polisi,
Bhayangkari dan PNS Polres
Kediri Kota Donor Darah
BD- Kediri Kota – Ratusan anggota
Polri dan PNS serta Bhayangkari di
lingkungan Polres Kediri Kota mendonorkan darahnya untuk sesama manusia. Kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan PMI Kota Kediri untuk
menyambut Hari Bhayangkara ke-71,
Jumat (12/5)
Bahkan Kapolres Kediri Kota AKBP
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Anthon Haryadi, S.IK, M.H dan Ketua
Cabang Bhayangkari Kediri Kota Ny
Fitriyani, AMK pun ikut dalam kegiatan
sosial ini. Demikian juga Wakapolresta
Kediri Kompol Andik Gunawan, S.IK
dan istri tak ketinggalan ambil bagian.
“Donor darah yang diikuti kurang
lebih ratusan anggota Polri, Bhayangkari
dan PNS di lingkungan Polresta Kediri.

Kegiatan sosial ini adalah bagian dari
kegiatan menyambut Hari Bhayangkara ke-71,” kata Kata Ipda Minarmi,
Paurkes Polresta Kediri.
Berbagai ekspresi saat pelaksanaan
donor dorah menjadi hal menarik dan
sangat manusiawi. Mulai dari menahan
rasa sakit, terkejut hingga menutupi wajah saat jarum menembus kulit. (BD-1)

Family Gathering
Polresta Kediri
Dalam Rangka
Hari Bhayangkara
Ke- 71
BD- Kediri Kota – Tidak ada jarak , begitu mungkin kesan
pertama dengan kegiatan Family Gathering Dalam Rangka
Hari Bhayangkara Ke 71 di Polres Kediri Kota. Semuanya
bergerak dan menjadi rangkaian keakraban yang luar biasa.
Hadir dalam acara ini antara lain Kapolres Kediri Kota
AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H, Ketua Cabang Bhayangkari
Ny Fitriyani, AMK , pejabat utama dan kapolsek jajaran
beserta Bhayangkari dan seluruh anggota Polresta Kediri
beserta keluarga.
Jalan santai, senam, pertandingan voli dan pembagian
doorprize warnai kegiatan yang diikuti 1100 peserta ini.
Kegaiata diawali dengan jalan santai diikuti oleh Kurang
lebih 1100 peserta. Kegiatan tersebut dilepas langsung
oleh Kapolres dengan route kurang lebih 3 kilometer.
Usai melakukan jalan santai diteruskan dengan senam
aerobik dilaksanakan setelah kegiatan jalan santai yang
dipandu oleh 3 orang instruktur.
Pertandingan voli juga menjadi rangkaian dari family
gathering yakni dilakukan pertandingan voli antara Bhayangkari versus PNS, Polwan VS PNS dan Bhayangkari VS
Polwan. Pertandingan dimenangkan oleh Bhayangkari
sebagai Juara 1.
Sebelum mengakhiri kegiatan Family Gathering, dilakukan pembagian doorprize dengan hadiah utama 1 Unit
sepeda motor, 2 Unit sepeda gunung, 2 unit TV LED 32
inch dan 500 buah hadiah hiburan.”Kegiatan berlangsung
aman, lancar dan terkendali dan sangat meriah,” kata AKP
M Amirul Hakim, S.IK ketua panitia yang Kasatlantas Polresta Kediri (BD-2)
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1500 Warga Kota Kediri Ikuti Gowes
Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-71
BD-Kediri Kota – Polres Kediri Kota
menggelar Gowes Bareng dalam rangka Hari Bhayangkara ke-71 di Mako
Lantas Polres Jl Brawijaya 25 bersama
Forkopimda Kota Kediri. Ribuan peserta hadir dari anggota Polri dan juga
komunitas sepeda se- Eks Karesidenan
Kediri, Minggu (14/5).
Pelepasan kegiatan dilakukan oleh
Kapolresta Kediri AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H, Dandim 0809 Kediri
Letkol Arm Joko Setyo Kurniawan dan
Walikota Kediri H Abdullah Abu Bakar.
Kegiatan ini menempuh jarak 8,5 KM,
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dimulai dari Mapolresta lama Jl. Brawijaya - Jl. Ronggo Warsito - Jl. Diponegoro
- Jl. KKO Usman - Koperasi Mekar - jembatan Semampir - Mojoroto - sampai
pada lokasi finish di Kawasan Wisata
Goa Selomangleng. Tidak hanya gowes
berbagai hadiah menarik juga disediakan
untuk peserta, salah satunnya sepeda
motor.
Acara yang diberangkatkan pada pukul 06.30 WIB menarik antusias warga
kota Kediri dan sekitarnya. Tak heran
beberapa titik jalur gowes sempat terlihat macet karena banyaknya peserta.

Dalam acara tersebut, Kapolresta
Kediri AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H
dan Ketua Cabang Bhayangkari Ny Fitriyani, AMK berkesempatan menyerahkan hadiah kepada para pemenang
undian yakni 1 unit sepeda motor.
Demikian juga Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar juga berkesempatan
menyerahkan hadiah lomba, salah
satunya lomba joget dengan hadiah
sepeda.
Tampak hadiri di acara tersebut Dandim
0809, perwakilan dari PT GG Tbk , OJK ,
FKUB, BNN, dan Kejaksaan. (res|aro)

Kapolres Kediri
Kota dan
Bhayangkari
Pimpin ‘Patroli
Ngabuburit’
Bagikan Ribuan
Takjil Kepada
Masyarakat
BD – Kediri Kota – Kapolres Kediri Kota
AKBP Anthon Haryadi , S.IK, M.H dan Ketua
Cabang Bhayangkari Kediri Kota Ny Ftriyani,
AMK didampingi para pejabat utama Polresta Kediri menggelar ‘Patroli Ngabuburit’
dengan berbagi takjil kepada piket instansi
samping di wilayah Kota Kediri dan masyarakat Kota Kediri di depan Mako Polresta
Kediri.
Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan
ikatan batin Kepolisian Resort Kediri Kota
dengan masyarakat dan instansi-instansi
yang ada di Kota Kediri. Beberapa instansi
samping yang mendapat pembagian takjil
antara lain Kantor Polisi Milter Kediri, Maka
Subden 1 C Pelopor Brimob Kediri, Pos Satpol PP Pemkot Kediri , pos penjagaan Kodim
0809 Kediri, pos penjagaan Yonif 521
Kediri dan Brigif 16 Mekanik / Wira Yudha.
Untuk mempersingkat kegiatan pembagian
takjil rombongan dibagi menjadi dua,
yakni dipimpin langsung oleh Kapolres
Kediri Kota i AKBP Anthon Haryadi dan
Wakapolresta Kediri Kompol Andik Gunawan.
Usai pembagian takjil ke instansi-instansi, dilanjutkan pembagian takjil secara massal yang dihadiri ratusan masyarakat di
depan Mako Polresta Kediri Jl KDP Slamet
Kota Kediri. Pembagian dilakukan langsung
oleh Kapolresta Kediri dan Ketua Cabang
Bhayangkari yang diikuti oleh seluruh pejabat Polresta Kediri serta 20 Latja Taruna
TK II Angkatan 50 Den”Wicaksana Adhimanggala” yang sedang magang di Polresta
Kediri. (BD)
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Dikembangkan, Pemilik 1 Butir
Pil Koplo Ternyata Simpan
Ribuan Lainnya Dirumah
BD- Kediri Kota – Hasil operasi gabungan yang mengamankan KFS (20) warga
Perum Griyatama Jongbiru Desa Jongbiru Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri di warung Bantaran Sungai
Brantas pada 17 Mei 2017 pukul 23.30
membuahkan hasil. Dari penangkapan
tersangka dengan barang bukti 1 butir
akhirnya dikembangkan menjadi 2136
butir.
“Ini merupakan pengembangan kasus
yang diungkap oleh tim gabungan .
petugas dari Polresta Kediri melaksanakan
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Patroli gabungan dengan Sat Pol PP
Kota Kediri dalam rangka Cipkon . Saat
dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 1
(satu) butir kemudian dilakukan pengembangan dirumah tersangka ditemukan
barang bukti pil dobel L sebanyak 2.136
butir,” kata Kasat Resnarkoba Polres
Kediri Kota , AKP Siswandi.
Masih menurut AKP Siswandi, selain
ribuan pil koplo, polisi juga menemukan
dua bendel plastik klip warna bening
dan satu unit Hp merk Venera warna

putih yang digunakan sebagai sarana
komunikasi untuk transaksi.
“Terlapor diduga melanggar tindak pidana
dengan sengaja mengedarkan sediaan
farmasi yang tidak memenuhi standart
keamanan, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 196 yo pasal 98 ayat (2) UU RI. No 36
tahun 2009 tentang Kesehatan dan atau
pasal 3 ayat (1) yo pasal 12 Stbl No.419
tahun 1949 tentang Obat Keras ancaman
pidana penjara Maksimal 10 tahun penjara,” pungkasnya. (BD-2)

Tim Buser
Sat Narkoba
Polresta Kediri
Tangkap
Tersangka
Pengedar 400
Butir Pil Koplo
BD- Kediri Kota – Lagi-lagi buruh serabuatan menjadi bagian dalam peredaran narkoba di wilayah hukum
Polresta Kediri. Dan ini bukan merupakan yang kali
pertama terjadi. Dan pada 28 Mei 2017 tim buser Sat
Narkoba Polresta Kediri menangkap IS (37) kuli bangunan, warga Gang Delapan Kelurahan Ngampel
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan barang
bukti 400 butir.
Tersangka diamankan dirumahnya sekitar pukul
07.15 WIB setelah masyarakat memberikan informasi kepada petugas tentang keberadaannya. Informasi ini langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan tersangka berikut barang buktinnya di rumah
tersangka. Usai diamankan tersangka langsung digelandang ke Polresta Kediri untuk dimintai keterangan
dan sekaligus dilakukan pengembangan.
“Terlapor diduga melanggar tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tdk memenuhi standar
syarat keamanan khasiat dan mutu berupa pil Dobel
L, sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU. RI
No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman pidana
penjara paling lama 10 tahun penjara,” kata AKP Anwar Iskandar, saat menggelar press release di Polresta Kediri, Senin (29/5). (BD-2)

Pekerja Serabutan Jadi Pengedar Sabu dan Pil Koplo
BD- Kediri Kota - Tim Buser Sat Narkoba Polres Kediri Kota berhasil melakukan ungkap kasus dan menangkap
pengedar sabu sekaligus pil koplo. Tersangka atas nama SU (31) kuli bangunan
warga Jl Kopen Desa Semen Kecamatan
Semen Kabupaten Kediri.
Tersangka merupakan target operasi
tim buser Sat Narkoba Polreta Kediri
yang ditangkap dirumahnya. Penangkapan tersangka dirumah setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat. Petugas sendiri manangkap
kuli bangunan ini sekitar pukul 05.00

dini hari pada 28 Mei 2017.
“Dari pengungkapan ini kita berhasil
mengamankan tersangka berikut barang
bukti berupa 0,55 gram sabu dan 1.000
butir pil double L dan HP Nokia yang
dgunakan untuk transaksi. Tersangka
mengaku ingin mendapatkan pendapatan lebih, sebab selama ini hanya menjadi pekerja serabutan,” kata AKP Anwar
Iskandar, saat menggelar press release
di Polres Kediri Kota , Senin (29/5).
Masih menurut AKP Anwar, t erlapor
diduga melanggar tindak pidana tanpa
hak dan melawan hukum membeli,

memiliki, menyimpan dan menguasai
narkotika gol I jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114
sub pasal 112 UU No.35 tahun 2009
tentang narkotika_ ancaman pidana
penjara paling lama 15th dan melanggar
tindak pidana tanpa hak dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yg
tdk memenuhi standar syarat keamanan khasiat dan mutu berupa pil Dobel
L, sebagaimana dimaksud dalam pasal
196 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang
Kesehatan ancaman pidana penjara
paling lama 10 tahun penjara. (BD-1)
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Tiga Pengedar
Pil Koplo
Diringkus
Sat Narkoba
Polresta
Kediri
BD – Kediri Kota – Tim Buser Sat Narkoba Polresta Kediri berhasil mengamankan tiga pelaku
pengedar pil koplo dengan barang bukti 566 butir
pil. Pengungkapan ini menindaklanjuti pengungkapan kasus sebelumnya yang dikembangkan Sat
Narkoba Polresta Kediri, Senin (29/5).
Ungkap kasus pertama berhasil menangkap dua
pelaku dengan barang bukti 400 butir pil jenis
double L di TKP Jl.Semampir Gg.Tengah No.214
Kel.Semampir Kec.Kota Kodya Kediri
Dua orang yang diamankan yakni MW (21 ) dan
AF (20) keduannya warga Semampir Kota Kediri.
Keduanya ditangkap dengan barang buki 480 butir
pil jenis double L dan uang tunai Rp95.000
“Pada Senin (29/5) sekira pukul 00.15 Wib tim
opsnal Sat Resnarkoba Polresta Kediri melaksanakan
lidik terhadap tersanga M setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang
bukti berupa Pil Dobel L sebanyak 480 butir dan
tersangka mendapatakan Pil double L dari tersangka Arthur Febryanto,” kata AKP Anwar Iskandar,
Kasubag Humas Polresta Kediri.
Terlapor diduga melanggar tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yg tdk memenuhi standar
syarat keamanan khasiat dan mutu berupa pil Dobel
L, sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU. RI
No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman pidana
penjara paling lama 10 tahun penjara.
Sebelumnya pada Minggu (28/5) pukul 22.00 WIB,
petugas juga berhasil mengamankan GA (25) Jalan
Mayor Bismo Kel.Semampir Kec. Kota Kodya Kediri.
Dari tersangka petugas berhasil mengamankan 86
butir pil jenis double L, uang tunai Rp200 ribu dan
HP Nokia warna hitam. (BD-1)
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Polisi ini Ajak
Ratusan Siswa
Hindari Narkoba
BD- Kediri Kota – AKP M Yusuf, Kanit Binmas Polsek Kota Polres
Kediri Kota mengumpulkan ratusan pelajar SMP Al Huda di halaman sekolah, Senin (15/5). Kegitan ini dalam rangka antisipasi
arak-arakan kelulusan kelas IX pasca ujian nasional.
Kegiatan ini juga melibatkan Bhabinkamtibmas Ngadiredjo
Bripka Satrio. Materi yang disampaikan oleh Kanit Binmas antara
lain penjelasan bahaya narkoba, perkelahaian antar pelajar dan
kenakalan remaja lainnya.
Dijelaskan AKP Yusuf, bahwa harapan orang tua dan guru sangat
besar kepada mereka . Sebab ditangan para pelajar yang sedang
belajar saat ini negara ini akan diteruskan. Jika generasi-generasi
masa depan sudah tercemari, maka ini akan menentukan nasib
masa depan bangsa.
Hal yang perlu digaris bawahi seperti yang disampaikan AKP
Yusuf adalah untuk kelas IX dihimbau tidak melakukan arak-arakan
kendaraan pasca kelulusan ujian nasional. Sebab selain mengganggu lalu lintas, para pelajar SMP dilarang membawa kendaraan karen belum cukup umur sesuai dengan UU 22/2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Para pelajar dengan rapi mengikuti pengarahan ini. Ini sebagai
langkah antisipasi terjadinnya kenakalan remaja sekaligus mengantisipasi terjadinnya arak-arakan pelajar,” kata Aiptu Tjatur Satrio
Utomo , Kasie Humas Polsek Kota Polresta Kediri (BD-2)

Tak Ingin Generasi Muda Jadi Budak
Narkoba, Polisi Lakukan Sosialisasi
BD- Kediri Kota – AKP H Suparto,
Kasie Binmas Polsek Polsek Pesantren
Polres Kediri Kota melakukan bimbingan
dan penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada siswa kelas IX MTs Nurul
Islam Kelurahan Pakunden Kota Kediri.
Tidak hanya menyampaikan tentang
dampak, namun juga disampaikan tentang berbagai jenis narkoba yang bere-

dar saat ini. Dengan diselenggarakannya
kegiatan ini diharapkan mereka tidak
sampai terjerumus ke dalam lembah
hitam narkoba. Sebab selain merusak
masa depan narkoba juga berdampak
pada kesehatan tubuh. Salah satu yang
menjadi pintu gerbang pengaruh narkoba adalah pergaulan yang salah.
“Kasie Binmas mengingatkan agar

para pelajar tidak salah memilih kawan,
salah memilih kawan yang jelek akan
berdampak pada kehidupan selanjutnya.
Salah satu cara menghindari narkoba
adalah berkegiatan yang manfaat sebagai
bekal masa depan. Narkoba Jerat Masa
Depan, Perusak Akal ,” kata Aiptu H.
Supeni, Kasie Humas Polsek Pesantren
Polresta Kediri . (BD-1)
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Operasi Pekat
Semeru, Polres
Kediri Kota Ringkus
65 Tersangka
BD Kediri Kota – Sedikitnya 65 orang tersangka dari 57 kasus kejahatan selama operasi penyakit masyarakat atau Pekat Semeru 2017
yang digelar selama 15 hari dijaring tim gabungan Polresta Kediri .
Dari 65 pelaku kriminalitas ini mulai dari kasus perjudian , narkoba , pedagang dan produsen minuman keras , bahan peledak serta
pelaku prostitusi .
Dari operasi ini juga diamankan puluhan botol minuman keras ratusan pak petasan dan narkoba jenis pil dobel l dan sabu-sabu.
“Polresta Kediir berhasil mengamankan 65 orang tersangka dari 57
kasus kejahatan selama operasi pekat semeru 2017 yang digelar selama 15 hari sejak 23 Mei hingga 3 Juni 2017 ini,” kata AKBP Anthon
Haryadi, S.IK, M.H Kapolresta Kediri.
AKPB Anthon menjelaskan rincian kasus kriminal yang ditangani
dalam operasi pekat yakni kasus premanisme sebanyak 28 kasus,
perdagangan minuan keras tak berizin edar sebanyak 20 kasus , perjudian 3 kasus, penjualan bahan peledak satu kasus, penyalahgunaan
narkoba empat kasus dan 24 kasus operasi tangkap tangan prakter
pungutan liar dari juru parkir .
“Dari 65 tersangka 24 diantaranya hanya dilakukan pembinaan, sementara 41 lainnya diproses secara hukum. Sebanyak 24 kasus juru
parkir ilegal tidak diproses hukum karena baru sekali melakukan dan
tidak mengetahui peraturan yang dilanggar,” terangnya.
Sementara pelanggaran lain tetap ditindak yaitu penjualan bahan
peledak mercon , perjudian dan tindak prostitusi.
“Terlebih kasus peredaran narkoba dan perdagangan minuman keras
tak berizin. Bahkan satu kasus miras yaitu home industri pembuatan
miras oplosan tidak hanya dikenakan pasal tindak pidana ringan melainkan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang
panganan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara,” ungkapnya.
Sementara itu dari penangkapan puluhan orang tersangka selama
Operasi Pekat Semeru ini polisi berhasil mengamankan 315 botol
minuman keras berbagai merk dan alat produksi miras oplosan , uang
tunai Rp754.000 rupiah bersama empat unit handphone dan tiga
lembar kertas rekapan.
Selain itu juga diamankan 115 pak petasan berbagai merk dan
narkoba jenis sabu sabu seberat nol koma 55 gram , pil dobel L sebanyak 1.966 butir , handphone dan uang tunai Rp295.000. (BD-1)
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Hendak Jualan Pil Koplo
Malah Ditangkap Polisi
BD- Kediri Kota – BR (37) warga Dusun Tambakrejo Desa Kedaldoyong
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri diamankan tim buser Sat Narkoba Polres Kediri Kota . Tersangka diamankan saat akan mengedarkan pil
koplo di daerah Balowerti Kota Kediri.
Barang bukti yang diamankan dari tersangka yakni 1500 butir pil jenis
dobel L dan HP yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi.
“Saksi petugas mendapatkan info jika tersangka akan melakukan transaksi Narkoba jenis pil dobel L, selanjutnya dilakkukan upaya lidik dan
menangkap tersangka bertempat di sebuah rumah di Jalan Medangkamulan Gang II No. 29 Kel. Balowerti Kec. Kota Kota Kediri,” kata AKP Siswandi,
Kasat Narkoba Polresta Kediri, Senin (8/5).
Masih menurut AKP Siswandi, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil Dobel L sebanyak 1500 butir dan satu unit HP
yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi.
“Terlapor diduga melanggar tindak pidana tanpa hak dan kewenangan
mengedarkan sediaan farmasi yg tidak memenuhi standar syarat keamanan khasiat dan mutu berupa pil dobel L, sebagaimana dimaksud dalam
pasal 196 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman pidana
penjara paling lama 10 tahun,” pungkasnya. (BD)

Pengedar Pil Koplo Permata
Hijau Diamankan
BD- Kediri Kota – Tim buser Sat Narkoba Polresta Kediri berhasil mengamankan YA (23) warga Perumahan Permata Hijau Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, Tersangka sebagai pengedar pil
koplo dengan bukti kepemilikan 3000 butir.
Berdasarkan laporan masyarakat, tersangka berhasil diamankan di pinggir jalan belakang Ruko Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota
Kediri.
“Awalnya petugas mendapatkan info jika tersangka akan melakukan
transaksi narkoba jenis pil Dobel L. Selanjutnya dilakkukan upaya lidik dan
menangkap tersangka bertempat di pinggir jalan belakang Ruko Kel. Tosaren Kec Pesantren Kota Kediri,” kata AKP Siswandi, Kasat Narkoba Polresta Kediri, Rabu (3/5).
Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil
Dobel L 3000 butir dan satu unit HP yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam transaksi.
“Terlapor diduga melanggar tindak pidana tanpa hak dan kewenangan
mengedarkan sediaan farmasi yg tdk memenuhi standar syarat keamanan
khasiat dan mutu berupa pil Dobel L, sebagaimana dimaksud dalam pasal
196 UU. RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ancaman pidana penjara
paling lama 10 tahun,” pungkasnya. (BD)
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Ratusan
Bhabinkamtibmas
Polresta Kediri
Ikuti Pelatihan
Jurnalistik
BD- Kediri Kota – Sedikitnya 106 Bhabinkamtibmas
dan 8 Kanit Binmas Polsek di Polresta Kediri mengikuti pelatihan jurnalistik , Jumat (26/5). Kegiatan dilaksanakan oleh Sat Binmas Polres Kediri Kota di Gedung
Rupatama. Kegiatan dibuka langsung oleh Kapolres
Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H
Pelatihan jurnalistik diisi oleh Imam Mubarok, jurnalis
www.merdeka.com. Tema kegiatan yakni “Pelatihan
Jirnalistik kepada Bhabinkamtibmas Dalam Rangka
Implementasi Promoter Kapolri - Manajemen MediaGuna Mewujudkan Kepercayaan Masyarakat.
“Tugas Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak
kepolisian . Mengelola situasi kamtibmas, Bhabin memiliki peran yang sangat penting, salah satunnya pembinaan masyarakat . Oleh karena itu dengan pelatihan
ini diharapkan bisa menyampaikan informasi / mempromosikan kegiatan Polri lebih terstruktur sesuai kaidah jurnalistik sehingga meningkatkan kepercayaan
terhadap masyarakat,” kata AKBP Anthon Haryadi, S.IK,
M.H
Sementara itu Imam Mubarok, pemateri menyampaikan peran Bhabinkamtibmas merupakan aset yang tidak
terukur nilainnya. Sebab berada di ujung tombak kegiatan yang memerankan dirinya secara tidak langsung
sebagai reporter.
“Wilayah Polresta Kediri ini sangat luas, kalau hanya
diperankan oleh Humas, maka mereka tidak akan mampu melakukan liputan secara langsung dan terstruktur.
Sehingga peran Bhabinkamtibmas sangat dibutuhkan,”
kata Imam Mubarok.
Masih menurut Imam Mubarok, yang perlu diasah
adalah penulisan narasi dari kegiatan yang dilakukan
dengan mengacu unsur jurnalistik yakni 5 W + 1 H.
“Jika memenuhi unsur tersebut maka akan memudahkan dalam pengolahan data. Selain itu foto juga harus
diperbaiki teknik pengambilannya , sebab sebagai
penunjang kegiatan yang sangat ditunggu oleh masyarakat,” tambahnya.
Usai pelatihan jurnalistik juga dilakukan Forum Group
Discussion (FGD) oleh Kasat Intel Polresta Kediri, AKP
Ponidi perihal situasi kamtibmas terkini. (BD)
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Minimalisir Narkoba di
Dunia Pendidikan, 60 Kepala
Sekolah Ikuti Forum Dialog
Pendidikan Karakter
BD- Kediri Kota - Direktoral Jendral Politik dan Pemerintahan Umum
Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia dan Kesbangpol Prov.
Jatim, melaksanakan Forum Dialog Pusat Pendidikan Karakter dan
Wawasan Kebangsaan Antinarkoba.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Merpati Hotel Insumo ini mengambil tema “Pemantapan Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa”. Dengan peserta 60 kepala
sekolah SMP dan SMA/sederajat se Kota Kediri.
Berperan sebagai narasumber DPRD Komisi IX Dra.Eva Kusuma Sundari, M.A., M.D.E, Drs. Sunarto, M.Si Kepala Bidang Hubungan Antar
Lembaga Bakesbangpol Prov. Jatim dan KA BNN Kota Kediri.
Kegiatan juga diisi oleh penampilan Da’i cilik Kota Kediri Maulana Salman
Alfarosi yang akan maju lomba Da’i ke tingkat Provinsi Jatim. (BD-2)

Dukung Program Polresta
Kediri Lawan Narkoba
BNN Gandeng 20 Instansi
Penggiat Antinarkoba
BD- Kediri Kota - BNN Kota Kediri laksanakan Pengembangan Kapasitas
melalui program Dayamas Penggiat Antinarkoba dengan tema“Optimalisasi
Peran Lingkungan Pemerintah Dalam Mendukung Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kota Kediri, Jumat (19/5).
Kegiatan diikuti oleh 20 intansi dan satker terkait meliputi KPU Kota
Kediri, Dinas Pendidikan, Kemenag, Bag. Hukum, BKD, Kesbangpol,
DP3AP2KB, Satpol PP, Perwakilan sekolah SMP & SMA/Sederajat se
Kota Kediri, serta dibuka oleh KA BNN Kota Kediri dan sebagai narasumber Herry Krismono, SE., MM (Barenlitbang Kota Kediri).
Perang melawan narkoba tidak hanya dilakukan oleh BNN, di Kepolisian
yakni Satresnarkoba Polresta Kediri juga melakukan hal yang sama. Gerakan
bersama ini merupakan kepedulian terhadap generasi bangsa yang bebas
narkoba. “Diharapkan dengan kegiatan ini, bisa meminimalisir peredaran
narkoba dengan melibatkan berbagai pihak. Bersama bergerak demi masa
depan generasi penerus bangsa,”kata Kepala BNN Kota Kediri AKBP Lilik Dewi
Indarwati, AmK, SH, MM. (BD-1)

Kepala BNNP Jatim
Ajak Ponpes Kota Kediri
Perang Lawan Narkoba
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BD- Kediri Kota - Kepala BNN Provinsi Jawa Timur Brigjen Pol. Drs.
Fatkhur Rachman, S.H., M.M melakaukan penandarangan MoU dan Dewan
Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jatim di Ponpes
Wali Barokah Kediri, Selasa (23/5). Penandatanganan MoU ini dalam rangka membangun sinergitas dan kemitraan sehingga Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) bisa
berjalan maksimal dan bersama LDII mampu menggerakan dan menyatukan segenap masyarakat mewujudkan Jawa Timur bersih narkoba.
Tema kegiatan “Dengan Kekuatan Santri Ponpes Walibarokah Kota Kediri
Ayo Perangi Narkoba “ menjadi agenda pembuka acara yang langsung dilakukan oleh Kepala Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol. Drs. Fatkhur Rachman,
S.H., M.M, Ketua DPW LDII jatim Drs. (Ec) H. Amien Adhy, Ketua Ponpes Wali
Barokah Drs. H Sunarto, M.Si, serta Diikuti oleh 2000 santriwan dan santriwati.
Kegiatan ini juga dihadiri fokorpimda Kota Kediri antara Wakil Walikota Hj Lilik Muhibbah , Wakapolresta Kediri Kompol Andik Gunawan
S.IK , instansi terkait. (BD-1)

Kapolres
Kediri Kota
Tinjau
Pengungsi
Tanah Longsor
di Surat Mojo
BD - Kota Kediri – Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon
Haryadi , S.IK, M.H Kamis malam (6/4) meninjau lokasi
pengungsian sebanyak 33 warga Dusun Selorejo, Desa
Surat, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang rumahnya terdampak longsor.
Kapolres Kediri Kota tiba di lokasi pengungsian di
Balai Desa Surat sekitar pukul 19.45 WIB. Kapolres langsung berkoordinasi dengan Kapolsek Mojo, Kepala Wilayah
Kecamatan Mojo dan tim BPBD Kabupaten Kediri.
Setelah melakukan koordinasi, Kapolres kemudian
menyapa pengungsi. Selain berkenalan dan menanyakan
kabar, AKBP Anthon Haryadi juga meminta warga untuk
bersabar.
Kapolres berjanji akan membantu warga termasuk
membantu mengamankan barang-barang milik warga
yang ditinggalkan di lokasi longsor.
“Keamanan kita jamin, anggota kepolisian bersama
TNI akan mengamankan lokasi yang ditinggalkan warga mengungsi ke Balai Desa Surat,” ungkap AKBP Anthon
Haryadi.
Masih menurut AKBP Anthon, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemkab Kediri terkait solusi pemukiman
warga yang terdampak longsor. Sehingga kejadian di
Ponorogo tidak terulang kembali di Kabupaten Kediri. (BD1)
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Hadiri Hari Bakti
Pemasyarakatan
ke-53, Kapolres
Kediri Kota Sapa
Warga Binaan
Lapas Kelas II A
Kediri
BD-KediriKota - Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon
Haryadi, SIK, MH, menyapa warga binaan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri.
Kegiatan tersebut dilakukan di sela-sela menghadiri
apel siaga dalam rangka memperingati hari Bhakti
Pemasyarakatan ke-53.
Apel siaga dihadiri Dandim 0809 Letkol Arm Joko
Setiyo K, M.Si. Adapun tema yang diambil adalah
“Kami Kerja, PASTI Bersih “.
Pada acara tersebut, Kapolres Kediri Kota AKBP
Anthon Hariyadi, S.IK, M.H menandatangani Memorandum of Understanding atau MoU dengan Kepala
Lapas Kelas IIA Kediri HM. Latif Safi’udin, Bc.IP, SH,
MH. Setelah selesai penandatanganan, kemudian
dilanjutkan dengan deklarasi.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Kediri Kota
AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H bersama undangan
lainnya mengunjungi blok tahanan di antaranya
tahanan teroris dan menyapa para warga binaan
Lapas Kelas IIA Kediri lainnya. (BD1).
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Polres Kediri Kota Tingkatkan Komunikasi Dengan
Pemkab dan DPRD Kabupaten Kediri Soal Keamanan
dan Pembangunan di Wilayah Barat Sungai
BD Kota Kediri – Kapolres Kediri
Kota AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H
melanjutkan kunjungan silaturahnya
ke Bupati Kediri dr. Haryanti dan Ketua
DPRD Kabupaten Kediri H Sulkani,
Rabu (5/4).
Dari kunjungan tersebut disepakati
untuk bersama dalam membangun dan
menjaga ketertiban di wilayah barat
Sungai Brantas yang masuk wilayah
hukum Polres Kediri Kota.
Sebelumnya, Kapolres Kediri Kota
bersama para pejabat utama juga berkunjung ke instansi samping yakni Kejaksaan
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Kota dan Kabupaten Kediri serta Pengadilan Negeri Kota dan Kabupaten
Kediri.
pertemuan yang dilakukan dengan
Bupati Kediri membahas beberapa hal
antara lain, peningkatan sinergi di bidang
keamanan dan ketertiban masyarakat.
Sesuai tugas pokok dan peran masing
masing.
“Pengawalan bersama pengelolaan
keuangan dan dana desa serta pembangunan desa juga menjadi pembahasan
termasuk peningkatan pencegahan
penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkoba. Dan juga penegakan hukum
di warung liar dan tempat yang diduga
dipakai untuk kegiatan prostitusi, guna
mencegah penularan penyakit HIV/
Aids,”kata AKBP Anthon Haryadi, S.IK
Sementara itu dengan Ketua DPRD
Kota Kediri membicarakan tentang kegiatan bersama diluar dinas dalam
bentuk olah raga dan bakti sosial.
“Pendampingan pembangunan desa
dan pengelolaan dana desa juga sama
kita bicarakan. Termasuk pengembangan kerja sama penanganan bencana
alam,”pungkasya. (BD).

Tingkatkan Sinergitas Bidang
Hukum, Kapolres Kediri Kota
Silaturohmi ke Kejaksaan dan
PN Kabupaten Kediri
BD - Kota Kediri – Hari kedua anjangsana antar instansi penegakan hukum kembali
dilakukan Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H. Bersama para pejabat
utama, kapolres bersilaturohmi ke Kepala Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Selasa (4/4).
Kegiatan ini juga dalam rangka silaturahmi dan perkenalan kepada Ketua PN Kabupaten Kediri Erwin Djong, SH, M.H. Sebab Kapolres Kediri Kota baru menjabat sebagai
kapolres beberapa minggu lalu.
Ada empat poin pembicaraan dalam kunjungan kali ini antara lain, untuk menjalin
hubungan yang baik dengan PN terkait penanganan perkara kriminalitas.
“Terkait kendala dalam menangani perkara bisa dikoordinasikan. Sehingga ada solusi yg
baik. Ke depan kami akan berupaya membuat terobosan aplikasi online sesama CJS agar
komunikasi jadi mudah dan cepat,” kata AKBP Anthon Haryadi usai melakukan kunjungan.
Selain itu terkait lima wilayah kecamatan Kabupaten Kediri yang berada di wilayah
hukum Polres Kediri Kota yakni Grogol, Banyakan, Mojo, Semen dan Tarokan juga menjadi pembicaraan khusus.
“Untuk lima wilayah tersebut meski berada di wilayah hukum Polres Kediri Kota namun
persidangan tetap dilakukan di PN Kabupaten dan apabila dalam keadaan tertentu
bisa di sidangkan di PN Kota dengan dasar banyaknya saksi tinggal di kota,” jelasnnya.
Sementara itu silaturahmi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Pipuk
Firman Riyadi, SH, MH.di Ngasem pembicaraan mengarah pada kerjasama kepolisian
dengan kejaksaan tersebut dijalin sebagai upaya memperkuat Criminal Justice System
(CJS) di wilayah hukum Polres Kediri Kota.
“Terkait kendala tentang SPDP yang wajib di kirim 7 hari setelah di buatkan Surat
Perintah Penyidikan maka Kejaksaan membuka diri, agar di koordinasikan sehingga ada
solusi yg baik.Kedepan berupaya membuat terobosan aplikasi online sesama CJS agar
komunikasi jadi mudah dan cepat,” terangnya.
Upaya itu dijalin dengan melakukan pertemuan rutin CJS agar hubungan semakin
erat sehingga komunikasi lancar dan pekerjaan juga lancar,” Apabila ada kendala terkait
perkara yang di tangani segera di koordinaaikan guna memperoleh jalan keluar yang
baik,” ungkapnya. (BD).

Perkuat Criminal Justice
System, Kapolres Kediri Kota
Silaturohmi Kajari dan Ketua PN
BD - Kota Kediri – AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H yang baru menjabat sebagai Kapolres
Kediri Kota melakukan silaturahmi ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Ketua
Pengadilan Negeri Kota Kediri, Senin (3/4)
“Kami sengaja datang ke pak Kajari dan Ketua PN dalam rangka silaturahmi. Berawal
dari keinginan kami untuk menjalin kerja sama yang erat, agar setiap permasalahan
bisa dikoordinasikan dengan cepat,” kata Kapolres Kota Kediri, AKBP Anthon Haryadi,
S.IK, M.H di sela-sela kunjungan bersama jajaran pejabat utama.
Mantan Kasat Sabhara Polrestabes Surabaya ini menjelaskan, kerja sama kepolisian
dengan kejaksaan tersebut dijalin sebagai upaya memperkuat Criminal Justice System
(CJS) di wilayah hukum Polres Kediri Kota.
“Dalam kunjungan kami pengadilan tadi, salah satunya membahas kinerja sebagai
criminal justice system, seperti penerapan pengiriman SPDP maksimal 7 hari setelah
dibuatkan surat perintah penyidikan. Terkait ditemukannya barang hasil kejahatan
maka pengadilan setempat yg menangani perkara,” jelas AKBP Anthon Haryadi.
Sementara itu, dalam pertemuan di kejaksaan, ada tiga pembicaraan yang dihasilkan
yakni, membahas kinerja dan kendala yang di alami oleh penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Kedua membahas tentang upaya meningkatkan komunikasi guna memudahkan atau
mencari solusi dalam setiap kasus penanganan perkara. Dan ketiga adalah tentang
sinergi dalam penerapan perkara, meningkatkan hubungan kerja utk menjalin keharmonisan sebagai CJS.
“Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan sama-sama aparat penegak hukum. Tentu saja
kami harus kompak dengan saling memberikan informasi, agar Kota Kediri tetap aman,”
jelasnya. (BD).
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Sambut Hari Kartini Polwan-Polwan
Cantik Polresta Kediri ini Bagikan
Bunga dan Permen
BD – Kediri Kota – Ada yang berbeda
di jalan-jalan protokol di Kota Kediri
hari ini. Polwan polwan cantik Srikandi
Polresta Kediri nampak berselempang
bertuliskan “Srikandi” membagi-bagikan
bunga kepada kaum perempuan dan
permen kepada pelajar.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka
menyambut Hari Kartini tahun 2017.
Aksi para polwan ini dumulai pukul
06.15 hingga 07.15 WIB, Jumat (21/4).

Para polwan ini menghampiri ibu-ibu
sambil membagikan bunga dan permen
, sambil mengucapkan Hari Kartini.
Tidak hanya membagikan bunga, pesan
kamtibmas juga dilakukan. Antara lain
hati-hati di jalan, perhatikan rambu dan
marka jalan, hangan kebut-kebutan adalah
bagian dari pesan kamtibmas tersebut.
“Ada beberapa pengguna jalan yang
helmnya belum di klik, kita membantu
memasangnya, sambil memberi pesan

jaga keselamatan dalam berlalu lintas,”
kata AKP Erlina, Kasubag Hukum Polresta Kediri yang juga ikut terjun dalam
kegiatan ini.
Banyak tanggapan beragam dari kaum
perempuan terkait aksi para Srikandi
Polwan Polresta Kediri.
Senang, gembira, kagum dan bangga
adalah tanggapan dari para pengguna jalan
yang disapa dan diperlakukan khusus hari
ini dalam rangka Hari Kartini. (BD)

71

PWI Kediri Anugerahi Kapolsek
Mojoroto Lencana Hasta Adhi Warta
BD-kedirikota - Kapolsek Mojoroto
Kompol Didit Prihantoro, SH mendapat
anugerah Lencana Hasta Adhi Warta
dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
Cabang Kediri, Kamis malam (23/3).
Penghargaan tersebut diberikan atas
kinerja Kompol Didit Prihantoro karena dapat bersinergi dengan masyarakat
dan wartawan.
Penghargaan diberikan dalam acara
puncak Hari Pers Nasional (HPN) yang
digelar di Hotel Grand Surya, Jl.Dhoho
Kota Kediri.

Beberapa gebrakan yang dilakukan
Kompol Didit hingga pemberian anugerah oleh PWI Kediri ini antara lain,
Kompol Didit mengajak bersama masyarakat memerangi kejahatan.
Salah satunnya adalah memberikan
reward kepada masyarakat tentang informasi kejahatan.
“Kompol Didit memotivasi peran
serta masyarakat untuk berperan aktif
dalam memerangi tindak pidana yaitu
dengan memberikan reward berupa
sejumlah uang kepada masyarakat yang

sudah membantu memberikan informasi adanya kejahatan,” kata Mega
Mulandari, Ketua PWI Cabang Kediri.
Mega menambahkan, salah satu contoh pemberian reword kapolsek kepada salah satu anggota Satpol PP Kota
Kediri karena membantu mengungkap
kasus peredaran narkoba.
Hadir dalam acara penganugerahan ini
adalah jajaran Forkopimda Kediri antara
lain Wakapolres Kediri Kota Kompol Andik
Gunawan, S.IK dan juga Kabag Humas Polres
Kediri Kota , AKP Anwar Iskandar. (BD1)

Deteksi Dini Kesehatan
Anggota Polres Kediri
Kota Melalui Pemeriksaan
Kesehatan Berkala
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BD-kedirikota - Dalam upaya memelihara kesehatan anggota Polri dan
PNS di lingkungan Polri, anggota Polres Kediri Kota dan jajaran melakukan
pengecekan kesehatan secara berkala. Pemeriksaan ini adalah salah satu
langkah menjaga kesehatan, selain berolahraga secara rutin.
Pemeriksaan kesehatan berkala ini dilakukan oleh Bid Dokes Polda Jatim
bekersama dengan Polres Kediri Kota, pada Senin (27/3).
Pemeriksaan ini sebagai upaya untuk mendeteksi gangguan kesehatan
anggota sejak dini sekaligus mengantisipasi berbagai penyakit yang diderita oleh anggota Polres Kediri Kota dan PNS Polres Kediri Kota.
Pemeriksaan dilakukan secara umum dan juga dikhususkan bagi anggota
yang usianya menginjak 40 tahun. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi,
tes laboratorium melingkupi, tes darah dan urine, rontgen dan juga EKG
(test kesehatan jantung).
“Dengan pemeriksaan ini bisa diketahui penyakit yang diderita oleh anggota Polri dan PNS di lingkungan Polres Kediri Kota. Rekam medis akan
diberikan dua minggu setelah pemeriksaan. Setelah hasilnya keluar, anggota
bisa mengantisipasi kondisi tubuhnya jika diketahui memiliki gangguan
penyakit,” kata Ipda Minarmi, Paurkes Polres Kediri Kota. (BD)

Ucapan Terima Kasih
Tiga tahun bukanlah waktu yang singkat, sebagai Kasubaghumas Polres Kediri Kota. Saya sangat sangat
berterima kasih dengan rekan rekan wartawan karena selama menjabat sebagai Kasubaghumas banyak pelajaran dan pengalaman yang saya peroleh.
Ada femeo yang mengatakan bahwa ngomong sama wartawan itu susah karena mereka (wartawan) sering
memelintir ucapan / statement yang kita berikan.
Hal tersebut tidak benar karena tergantung dari kita, apabila kita mengikuti aturan hukum dengan memahami apa yang boleh dan apa yang tidak boleh di sampaikan kepada wartawan maka kita akan aman dan
statemen yang kita sampaikan akan sama dengan pemberitaan.
Hal lain yang lebih penting adalah menjaga hubungan baik dengan wartawan dengan melayani setiap konfirmasi dari mereka baik tatap muka secara langsung maupun melalui ponsel tanpa mengenal waktu dan saya
melihat bahwa selama ini hubungan berjalan secara baik tanpa basi basi terliat saling menghormati, saling
menghargai, saling memahami, saling membutuhkan dan saling memberikan kontribusi, yang sejalan dengan
aturan hukum karena pada prinsipnya wartawan maupun humas terikat dengan peraturan perundang undangan.
Sekali lagi terima kasih kawan, kami atas nama pribadi maupun dinas mohon maaf bila selama menjabat ada
salah dan khilaf......
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Ketua Cabang
Bhayangkari Kediri Kota
Lakukan Bakti Sosial di
Lokasi Tanah Longsor

BD - Kediri Kota - Ketua Cabang Bhayangkari Kediri Kota bersama
anggota melakukan kunjungan terhadap para korban bencana tanah
longsor. Selain memberikan bantuan, Ny Fitriyani Anthon Haryadi, AMK
juga memberikan semangat kepada keluarga yang terdampak longsor.
Pemberian semangat ini dirasa perlu. Sebab keberadaan mereka di
penguungsian perlu mendapat dorongan, terutama kaum ibu-ibu dan
anak-anak.
Bhayangkari akan bersatu padu dengan anggota Polres Kediri Kota
dalam pemulihan pasca bencana. (BD).

Meninajau
Lokasi Longsor
Dengan Roda
Dua, AKBP
Anthon
Lebih Mudah
Menyapa Warga
BD Kediri Kota – Tak ingin wargannya terancam bencana, AKBP Anthon
Haryadi, S.IK, M.H Kapolres Kediri
Kota kembali melakukan peninjauan di lokasi longsor.
Dengan terjun langsung ini dirinya
sekaligus mengetahui potensi wilayah
yang ada di barat Sungai Brantas
sebelah selatan ini. Berikut foto kegiatan yang dilakukan AKBP Anthon
Haryadi. (BD-1)
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Tutup Acara Lirboyo Bersholawat,
Kapolres Kediri Kota Pimpin
Nyanyikan Lagu Indonesia Raya
BD - Kota Kediri – Acara Lirboyo
Bersholawat yang dihadiri kurang lebih 17 ribu jamaah, akhirnya selesai tepat
pukul 23.15 WIB. Acara diakhiri dengan
menyanyikan lagu Indonesia Raya yang
dipimpin langsung oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H.
Kehadiran orang nomer satu di Polres
Kediri Kota pada acara Lirboyo Bersholawat ini memang menarik perhatian.
Hingga akhirnya Kapolres didaulat
untuk memimpin nyanyian lagu Indonesia Raya.
Ada pemandangan menarik dari shof
pertama panggung utama acara Lirboyo
Bersholawat yang menghadirkan Habib
Syekh Bin Abdul Qodir As Segaf dari
Solo dan Mustafa Atef dari Mesir. Yakni,

kehadiran lelaki berseragam polisi dengan kopyah putih.
Beliau adalah Kapolres Kediri Kota
AKBP Anthon Haryadi, S.IK, M.H. Kehadiran AKBP Anthon paling mencolok
diantara jamaah lainnya, sebab yang
lain menggunakan pakaian putih, sementara AKBP Anthon Haryadi berseragam polisi.
Kehadiran pimpinan tertinggi Polres
Kediri Kota di panggung utama ini
tentu saja memberi semangat bagi 100
anggota kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi acara.
Selain Kapolres Kediri Kota, nampak
hadir pejabat lainnya yakni Wakil Gubernur Jawa Timur, H.Syaifullah Yusuf
atau Gus Ipul dan Walikota Kediri Abdul-

lah Abu Bakar.
Seperti diketahui massa yang hadir di
Lirboyo Bersholawat ini lebih dari 17
ribu.
Situasi sangat kondusif sehingga
massa bisa dikendalikan dan diarahkan
dengan berkah Sholawat. Sebab sebelumnya Kepolisian Resort Kediri Kota
menjamin keamanan selama pelaksanaan Lirboyo Bersholawat di Lapangan
Aula Al Muktamar, pada Kamis (13/4)
malam.
Sedikitnya 100 personil diterjunkan
dalam pengamanan sholawat ini. Penyelengeraan kegiatan ini dalam rangka Haul dan Haflah A. khirussanah
Pondok Pesantren Putri Hidayatul
Mubtadi-aat Lirboyo Kota Kediri. (BD)
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Ramadhan, Momentum
Melampaui Amarah
Oleh: Muchamad Nabil Haroen
Ketua Umum Pagar Nusa Nahdlatul Ulama

Ramadhan kali ini, kita disuguhi oleh
beragam peristiwa yang menyesakkan
dada. Ledakan bom di Kampung Melayu menyentak kesunyian malam.
Bom bunuh diri itu meledak pada
Rabu malam, (24/5/2017) di sekitar
Halte Busway Kampung Melayu, Jakarta Timur. Dua kali ledakan bom
bunuh diri, merenggut nyawa 3 polisi,
serta korban luka 5 polisi dan 3 warga.
Ledakan bom bunuh diri ini jelas
membawa pesan-pesan simbolik yang
perlu dicermati. Bom tidak sekedar
bom. Namun memberi peringatan atas
konteks sosial-politik yang terjadi di
negeri ini. Apalagi, penetrasi jaringan
ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria)
sudah terang-terangan masuk ke kawasan Asia Tenggara. Penetrasi jaringan ini, menjadikan kawasan Indonesia sebagai bagian dari targetnya,
untuk melancarkan gerakan dakwah
dan militer jaringan radikal global.
Selain itu, pesan lain yang perlu dicermati, adalah upaya untuk menggoyang
stabilitas keamanan di DKI Jakarta.
Kawasan Ibu Kota jelas menjadi parameter stabilitas keamanan, yang
terkoneksi langsung dengan kondisi
sosial-politik dan pertahanan negara.
Bom bunuh diri, memberi pesan simbolik untuk mengancam aparat keamanan, serta perusakan fasilitas umum.
Jika tatanan sosial rusak, keamanan
negara tidak stabil, ekonomi lemah,
serta masyarakat terancam penghidupannya, maka mudah untuk memberi
stigma negatif atas demokrasi. Dengan
enteng mengecam tata nilai Pancasila, sekaligus pelan-pelan mengkampanyekakan dakwah khilafah. ‘Pesanpesan antara’ ini patut dicermati dalam
bingkai kondisi mutakhir keindonesiaan
kita.
Di sisi lain, di ruang interaksi media
sosial, tensi kebencian malah semakin
meningkat. Hawa panas ini bukannya
menurun pasca Pilkada DKI Jakarta,
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Kekerasan dan amarah bukanlah
menunjukkan kekuatan. Justru, ancaman dan hardikan kemarahan, menujukkan lemahnya diri. Nabi Muhammad,
dengan jelas memberi pesan betapa
amarah merupakan musuh terbesar.
Wajah Nabi yang selalu tersenyum, di
berbagai kondisi, bahkan ketika menghadapi fitnah dan kekerasan fisik
sekalipun, menjadi rujukan beragama
kita semua.

ternyata merembet ke dimensi sosial
yang lebih luas, dengan demograsi
yang menyebar ke berbagai kawasan.
Fitnah-fitnah kebencian merebak bahkan antar teman yang pada proses
belajar menjadi kawan dekat, sekarang
menjadi musuh yang saling mengancam di media sosial.
Interaksi media sosial juga mengabarkan betapa kebencian di ruang cyber, merangsek menjadi ancaman di
dunia nyata. Beberapa akun media
sosial memindai status-status personal yang berseberangan dengan
keyakinan dan pendapatnya, untuk
kemudian dihardik dan dikeroyok.
Ancaman bertubi hingga masuk ke
ruang keluarga, menandangi rumah,
hingga mengancam anggota keluarga.
Ini perdebatan gagasan yang dilawan
dengan kekuatan preman.
Melampaui Kemarahan
Kita menjemput Ramadhan dengan
kondisi bangsa yang sedang merindu
kedamaian. Silaturhami gagasan dan
persaudaraan, seolah terganti dengan
luapan kebencian dan pemaksaan
kehendak. Inilah ujian sesungguhnya
bangsa Indonesia, untuk segera menghadirkan nilai-nilai kedamaian dan
kasih sayang, dalam kehidupan nyata,
di ruang kedamaian bersama.

Bahwa, manusia yang kuat bukanlah
orang yang mudah marah ataupun
mengandalkan kekuatan fisiknya untuk mengalahkan orang lain, namun
mereka mampu menenggelamkan
amarah, mengendalikan diri merupakan pribadi yang kuat. Mereka yang
mudah marah, jelaslah orang yang
sejatinya lemah.
“Barang siapa dapat menahan kemarahan, padahal dia mampu untuk
melakukannya. Maka Allah SWT, akan
memanggilnya di hadapan orang-orang
di hari kiamat. Sehingga dia disuruh
memilih bidadari, yang dia sukai” (HR
Abu Dawud).
Anna rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam, qala laisa as-syadidu bisshura’ah. Bahwasanya Rasulullah bersabda, bukanlah orang kuat yang menang
dalam pergulatan. Innama as-syadidu
alladzi yamliku nasfahu inda al-ghadab. Akan tetapi, orang yang kuat, orang
yang hebat, adalah orang yang bisa
meredam emosinya ketika marah.
Semoga Ramadhan kali ini menjadi
momentum bagi kita semua, untuk
menengelamkan amarah. Berusaha
menjadi orang yang kuat, bukan dengan
mudah tersinggung dengan pikiran,
status media sosial, maupun perbedaan
gagasan, lalu mengancam serta meneror dengan penuh kebencian. Orang
yang kuat, sebagaimana petuah Nabi
Muhammad, adalah mereka yang mampu melampuai amarah, melampaui
egoisme diri sendiri.

BIMBINGAN
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“ KEKUATAN DARI SEBUAH SAPAAN !”

“Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Ia melihat ke
atas & berkata: ‘Zakheus, segeralah turun, sebab hari
ini Aku harus menumpang di rumahmu.’” (Luk. 19:5)
Nats Alkitab : Lukas 19:1-10
Pendahuluan
Penampilannya tidak seperti kebanyakan orang.
Terlihat berbeda tapi tidak begitu menarik. Tampangnya tidak terlalu bersahabat bahkan cenderung sinis.
Orang akan segera menyingkiri apabila ia hadir.
Orang akan mencari selamat apabila ia lewat. Sangat
ironi dengan apa yang diimpikan orang.
Ia cukup berada dan kaya raya dalam harta, tetapi
tak diimbangi dengan yang lainnya karena badannya
sangat pendek untuk ukuran bangsanya. Dan yang
lebih parah lagi, ia memiliki profesi sebagai seorang
pemungut cukai suatu profesi yang banyak dihindari
oleh kebanyakan orang. Apakah konsekuensinya?
Pertama, ia bekerja pada orang asing; ia menghabiskan seluruh waktu dalam hidupnya yntuk orang
asing yang adalah penjajah bangsanya. Hidup dengan pola asing yang tidak biasa di lingkungannya,
kebiasaan kebiasaan asing yang sangat berbeda
dengan budayanya, makanan asing yang dikonsumsinya amat berbeda, harta dan banyak hal asing
lainnya yang membuat dia jauh dari bangsa dan
tanah airnya.
Kedua, ia adalah seorang antek penjajah; kaki
tangan penjajah untuk mengeruk apa yang dimiliki
oleh bangsanya sendiri. Ia “menjual asset bangsanya”
untuk kepwntingan musuh dan penjajah. Ia bertindak melawan bangsanya dengan cara pemerasan
pajak dan bunga-bunganya yang begitu menjerat.
Alhasil, cemooh menantinya disetiap sudut wilayah.
Ketiga, ia adalah seorang pengkhianat bangsa.
Yang menjadi titik berat adalah ketika ia membuka
kunci akses rahasia bangsanya kepada para penjajah.
Ya, pemungut cukai adalah posisi potensial bagi
kebanyakan orang yang gila harta. Ia membuka
akses terhadap Bait Suci, budaya umat pilihan dan
sumber kekuatan dan strategi bangsa yahudi dengan
cara menggembosi kekuatan karakter ilahi sebagai
umat pilihan Allah.
Keempat, ia seorang yang tak beridentitas. Bangsanya sangat membencinya, bahkan begitu benci
sampai sampai mereka tidak sudi mengucapkan
namanya; mereka cukup menyebutnya “orang berdosa” (Luk. 19:7). Padahal namanya cukup tersohor
yaitu Zakheus yang berarti yang murni (dari bahasa
Aram dan Gerika) yang mwnyiratkan harapan kepada suatu keadaan yang tidak tercampur atau
ternoda. Namun dalam faktanya justru hidup Zakheus
ternoda oleh banyak tabiat tabiat manusia lama.
Pemungut cukup, orang berdosa atau sang pengkhianat bangsa lebih populer dari nama Zakheus.
Ironis bukan.
Kelima, ia adalah seorang yang berharta panas.
Kita tentu tahu konotasi harta atau uang panas. Suatu
sebutan untuk perolehan penghasilan dengan cara
cara yg tidak pada tempatnya, misalnya pemerasan,
pengambilan paksa, penimpaan pajak yang berlebihan dan lain lain. Rumahnya boleh jadi besar dan
megah, tetapi tampaknya orang-orang enggan
menyambanginya. Tak heran, tak ada orang yg memberinya jalan ketika ia berusaha melihat Yesus. Ia
memutar otak, & menemukan salah satu cara paling
unik untuk mendekati Sang Guru: memanjat pohon.

Pdt. Noto Sumarto
MAKNA DALAM SAPA
Bisa jadi Yesus geli melihat orang pendek itu bertengger di atas pohon. Namun yg tak terduga, Yesus
menyapanya dengan menyebutkan namanya (Luk.
19:5). Mungkin sudah begitu lama telinga Zakheus
.... ya, itu dia namanya! yang berarti murni. Sudah
sangat lama ia tidak mendengar orang menyebutkan
namanya dengan ramah. Itulah kekuatan sebuah
sapaan yang diberikan kepada orang yang tepat,
waktu dan tempat yang tepat. Suatu perubahan
fwnomenal yang akan mengawali langkah baru
bagi hidupnya.
Dan Bukan itu saja. Yesus juga mau berkunjung
ke rumahnya! Suatu kesempatan diluar batas pwmikirannya. Di luar prediksi logika keuangannya.
Mengagumkan untuk posiainya yang di sebut sang
pendosa, si pendek pemungut cukai dan pengkhianat
bangsa. Betapa bahagia dan melonjak hati Zakheus;
serba takjub dan penuh sukacita.
Tak heran, perjumpaan itu membekaskan kesan
yg sangat mendalam baginya; bahkan mengubahkan arah hidup pribadi dan keluarganya. Zakheus,
si pendek pemungut cukai yg dibenci orang banyak,
mengalami keselamatan. Ia menjadi dermawan.
KEKUATAN SAPAAN DALAM HIDUP ZAKHEUS
Sapaan Yesus yang mengungkapkan karakter ilahi membawa dampak yang luar bisa dalam hidup
Zakheus. Citra dirinya di kembalikan sebagai manusia yang utuh dalam seluruh segi hidupnya. Karakter
Kristus sdh dimilikinya, hartanya dipergunakan
untuk Tuhan dan orang lain dan bahkan ia berani
bayar harga atas apa yang sudh dilakukannnya.
Apakah pengalaman sapaaan Kristus bagi Zakheus
yang dapat kita petik?
A. Sapaan menumbuhkan SUKACITA SEJATI (Lukas
19:6)
Dalam bahasa Yunani kata Sukacita sejati di tulis
dengan kata KHARA. Kata ini bermakna sebagai
suatu luapan atau ungkapan kebahagiaan berupa
hentakan kegembiraan yang datang tiba-tiba karena terpenuhinya kebutuhan sosiio emosional,
logika, rohani/spiritual, dan pikiran yang akhirnya
terwujud dalam tindakan atau perkataan.
Ketika sapaan Yesus didengarnya, seluruh aspek
hidupnya merespon dan lahirlah sukacita sejati di
dalam Tuhan, sukacita yang melampaui segala akal
dan pikiran (Filipu 3:1; 1 Petrus 4:13; Yohanes 15:11)
B. Sapaan membawa kepada PERUBAHAN HIDUP

(Lukas 19:8)
Makna perubahan hidup dengan kata METANOIA
yang bermakna berubah dari kondisi yang paling
buruk kepada kondisi yang terbaik; berbalik arah;
berpindah arah 180 derajat dalam menjalani hidup.
Saapaan Yesus meluluhlantakkan keberadaan Zakheus,
si pendek pwmungut cukai. Hidupnya diubahkan
dengan kelembuttegasan sapaan kristus dwngan
kata, “hari ini AKU harus menumpang di rumahmu”.
Dengan frasa ini Yesus menaruh tanggung jawab
agar berhenti pada Zakheus dan keluarganya; tidak
lagi tanggung jawab di lempar kepada orang lain.
Zakheus merespon dengan bantuan dan tuntunan
rohani dari Yesus. Peeubahannya nampak dari : perkataannya, respon cepatnya, dan komitmennya
untu bayar harga. Zakheus tidak lagi terikat dengan
hartanya. Bahkan ia berani menyerahkan separuh
hartanya bagi orang miskin dan lebih daripada itu
orang yang hartanya pernah ia peras; akan dikembalikannya empat kali lipat. Fenomenal bukan ! Sapaan
yang lemah lembut dan rendah hati membawa
perubahan yang besaar dan luar biasa. Bagaimana
dengan Anda? Apakah sudah ada yang menyapa
Anda dengan rendah hati? Kapan Anda menerima
sapaan terakhir kali? Dan maukan Anda mwnjadi
alatNYA untuk mwnyapa orang lain dengan rendah
hati? bacalah juga 1 Petrus 3:3; 15 dan Amsal 15:1
C. Sapaan menuntun kepada KESELAMATAN (Lukas 19:9-10)
Statemen pernyataan keselamatan yang diungkap
oleh Yesus ternyata bukan hanya berlaku bagi
pribadi Zakheus semata; namaun keselamatan itu
meluap dan melimpah kepada seisi rumahnya dan
bahkan kepada masyarakat; bangsanya dan bahkan
setiap pribadi yang pernah bersinggungan dengan
Zakheus.
Keselamatan atau SOTERIA yang Yesus bawa mempunyai tiga dimensi yaitu masa lampau-dimana
dosa dosa dan murka Allah terhadap pelanggaran
yang diperbuat manusia telah dihapuskan; masa
kini-karena hidup manusia telah ditebus dengan
darah kristua yang mahal dan terus diberkati dengan
penyertaanNYA; dan masa depan-karena jaminan
rumah surgawi sudah Allah persiapkan bagi umatNya.
Sapaan Yesus mengantarkan keselamatan bagi
Zakheus, keluarga dan bangsanya. Dan yang lebih
dalam lagi bahwa Yesus pun menerima siapapun
tanpa pabdng bulu karena swmua manusia berharga di mta Allah sebagai keturunan Bapa Abraham.
Bagaimana dengan Anda? Sudahkan Anda yakin
dwngan keselamatan anda? (Kisah para rasul 4:12;
Yohanes 14:6)
PENUTUP
Saudaraku, maukah kita menyapa orang lain seperti yang audah Tuhan Yesus lakukan? Orang itu tidak
mesti “musuh masyarakat” seperti Zakheus; bisa
juga orang yg tidak diperhitungkan di lingkungan
kita. Sapalah ia. Kenalilah pribadinya. Hargailah ia
sebagai manusia. Hormatilah martabatnya. Dan,
berdoalah agar Tuhan menjamahnya & mengubahkan arah hidupnya-seperti yg terjadi pada Zakheus.
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