Danrem
142/Tatag
Bersama
Kapolda Sulbar pimpin apel
gelar pasukan
Mamuju.Sulbar.Beritanasional.Id — Danrem 142/Tatag Kolonel
Inf. Eventius Teddy Danarto dan Kapolda Sulbar Brigjen Pol.
Drs. Baharuddin Djafar, M.Si Irup pada gelar Pasukan
pengamanan pelantikan Presiden/Wakil Presiden RI Bertempat
depan Hotel D’ Maleo Jl. Yos Sudarso Mamuju Kab. Mamuju Prov.
Sulbar. (19/10)
Gelar Pasukan pengamanan Presiden/Wapres RI dilaksanakan
secara gabungan TNI – Polri dan Pemprov Sulbar serta Pengkab
Mamuju, merupakan bentuk kesiapan dalam mengamankan agenda
Nasional yakni pelantikan Presiden dan Wapres RI, yang
dihadari Ketua DPRD Sulbar, Ka Binda Sulbar para pejabat TNI –
Polri dan Pemprov.

Danrem 142/Tatag Kolonel Inf. Eventius Teddy Danarto dalam
sambutannya, Gelar pasukan yang diselenggarakan hari ini pada
hakekatnya adalah untuk melihat secara langsung kesiapan
pasukan TNI dan Polri serta unsur lainnya yang akan ditugaskan
untuk mengamankan pelaksanaan Pelantikan Presiden dan Wakil
Presiden RI Tahun 2019 pada tanggal 20 Oktober 2019, dengan
harapan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan aman,
tertib dan lancar.
Lebih lanjut Danrem mengatakan,
Perlu dipahami, bahwa pelaksanaan pelantikan Presiden dan
Wakil Presiden RI, yang direncanakan pada tanggal 20 Oktober
2019 nanti, adalah agenda yang sangat penting bagi seluruh
bangsa Indonesia dan harus berjalan dengan lancar, aman dan
nyaman. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar kondisi yang
kondusif saat ini tetap terjaga baik menjelang, selama dan
pasca pelantikan.
“Untuk menjaga situasi agar tetap kondusif maka diperlukan
kesiapsiagaan dari aparat TNI, Polri dan Pemerintah Daerah
serta komponen lainnya untuk mengawal kegiatan tersebut
melalui suatu perencanaan yang cermat, agar seluruh rangkaian
kegiatan dapat terlaksana tanpa hambatan.” Tegas Danrem
Ditempat yang sama Kapolda Sulbar Brigjen Pol. Drs. Baharuddin
Djafar, M.Si mengatakan, Setiap unsur harus menunjukkan adanya
kebersamaan dan keakraban, dalam menjalin komunikasi serta
kerjasama di dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diemban,
terkhusus dalam pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil
Presiden RI yang terpilih pada pemilu 2019, walaupun kegiatan
pelantikan presiden dan wakil presiden RI terpilih
dilaksanakan di jakarta, tetapi kesiap siagaan harus
dikedepankan dan ditingkatkan.
Penrem

