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BANYUWANGI – Sudah biasa jajaran anggota Polsek di Polres
Banyuwangi melakukan patroli di wilayah hukumnya. Yang luar
biasa, adalah saat media ini memergoki Kapolsek AKP Kusmin SH
turun langsung berpatroli di obyek vital perbankan di Unit BRI
Desa Bajulmati Kecamatan Wongsorejo.
Tanpa canggung canggung, pama yang saat bintara lama berdinas
di Satlantas Polres Banyuwangi ini mengaku apa yang dia
lakukan adalah sebuah kewajiban sebagai polisi sebagaimana
tupoksi yang harus dia laksanakan.

“Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah
Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan ini tanpa
terkecuali mas, terlebih saya sebagai Kapolsek di Wongsorejo
sini, mana yang longgar harus sinergi untuk berpatroli,” papar
AKP Kusmin, Selasa (4/12/18) siang sekitar pukul 13.00 WIB.
Salah satu pelaksanaan tupoksi tersebut harus memberikan rasa
aman dengan meningkatkan patroli siang maupun malam hari.
“Diantaranya dengan menyambangi obyek vital (Obvit) seperti
perbankan maupun tempat rawan kejahatan lainnya di wilayah
hukum Polsek Wongsorejo,” lontarnya.
Sempat ketika patroli di Unit BRI Desa Bajulmati, AKP Kusmin
berwawan cakap dengan salah satu warga setempat bernama
Kariyono (41). “Alhamdulillah dengan kehadiran bapak bapak
polisi yang secara rutin patroli di ATM Bank BRI ini membuat
kita merasa nyaman dan aman mas,” cetus Kariyono.
Kapolsek AKP Kusmin sendiri menyatakan, apa yang dia lakukan
ini untuk menindaklanjuti arahan Kapolres Banyuwangi AKBP
Taufik Herdiansyah Zeinardi agar menambah kewaspadaan dengan
melakukan patroli yang ditingkatkan guna mengantisipasi tindak
kriminalitas khususnya di kawasan Obvit Perbankan.
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Wongsorejo secara kontinue kita lakukan. Selain itu juga untuk
menyambangi petugas satpam di masing-masing Obvit sembari kita
sampaikan himbauan kamtibmas untuk selalu meningkatkan
kewaspadaan khususnya pada malam hari,” terang Kapolsek AKP
Kusmin.
Kata AKP Kusmin, pihaknya juga melakukan pemantauan melalui
CCTV maupun patroli secara berkala. “Jika ada hal yang
mencurigakan ataupun gangguan kamtibmas lainnya, kita harap
segera menghubungi pihak kepolisian,” himbaunya.(Hakim Said)
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