Tidak Gunakan Helm,
KBPP
Polri
Polman
Anaknya Ditilang

Ketua
Minta

POLMAN – Ketua Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri Resort
Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sukriwandi.,S.H meminta
polisi lalu lintas untuk memberi sanksi tilang putra sulungnya
berinisial (JH) lantaran mengendarai motor roda dua tanpa
menggunakan helm.
Kamis, 22 November 2018.
Sebelumnya, tim patroli hunting Satuan lantas Polres Polman
mendapati (JH) bersama teman sebayanya berkendara tanpa helm
sekira pukul 17.00 Wita di depan SMAN 2 Polewali saat hendak
bermain sepak bola di halaman sekolahnya.
(JH) kemudian menyampaikan ke ayahnya bahwa motornya merek
yamaha fino ditahan di Mapolres Polman, esok harinya ayah
(JH), Sukriwandi mendatangi unit Satuan Lantas meminta polisi
memberi sanksi sesuai aturan lalu lintas.

“Sebagai orang tua tentu tidak boleh memanjakan anak dengan
meminta kebijakan polisi untuk meringankan sanksi atas
pelanggaran berkendara tak menggunakan helm.” Kata Sukriwandi,
S.H.
Selain itu, kata Sukriwandi sebagai warga Negara yang mengerti
hukum sepatutnya dirinya dapat mengajak anak kandung sendiri
harus patuh dan taat aturan, terlebih mengapresiasi tugas
polisi lalu lintas dalam melaksanakan perintah Undang-undang
menjaga ketertiban dan meminimalisir angka kecelakaan lalu
lintas terutama pengendara dibawah umur terkhusus pelajar.
“Setelah anak saya di tangkap jam 5 kemarin sore di depan
sekolahnya, hari ini saya antar langsung ke Kantor Sat Lantas
Polres Polman untuk ditindak dengan sanksi tilang.” Ujar
Sukriwandi.
Dia berharap persoalan ini dapat menjadi pembelajaran berharga
bagi anaknya bahwa seperti ini akibatnya jika mengabaikan
himbauan polisi untuk tertib berlalu lintas.
“Supaya anak saya menyadari bahwa sudah beberapa orang teman
sekolahnya meninggal dunia akibat tidak tertib berkendara dan
berujung kecelakaan.” Terang Sukriwandi.
Terpisah, Kasat Lantas Polres Polman, AKP Suhartono saat
dihubungi via telepon selulernya mengatakan saat Sukriwandi
mendatangi kantornya dirinya sedang tidak berada ditempat.
“Saya tadi kebetulan tidak ketemu langsung karena tugas
pengamanan TNI yang lagi latihan terjun payung.” Beber Kasat
Lantas Polres Polman, AKP Suhartono.
Meski demikian, selaku Kasat Lantas pihaknya sangat berterima
kasih dan mengapresiasi kepada Sukriwandi karena sebagai Ketua
KBPP Polri Polman dapat memberikan teladan yang baik kepada
semua.
“Selaku Kasat Lantas saya hormat pada beliau (Sukriwandi)

karena dapat memberi contoh yang baik khususnya pada anak dan
masyarakat Polman pada umumnya.” Ucap AKP Suhartono.
Bahkan, Suhartono menilai apa yang dilakukan Sukriwandi adalah
contoh sebagai warga negara yang baik karena sanksi tilang itu
merupakan wujud rasa sayang yang sebenarnya terhadap anak
karena dengan momentum seperti itu dapat menjadi pelajaran
kepada anak.
“Kita harapkan mari kita sayangi anak untuk menggunakan helm
dalam mengendarai sepeda motor kalau memang belum berusia 17
tahun belum boleh berkendara.” Tutur AKP Suhartono.
Dia pun mengajak masyarakat dapat bekerja sama membangun
komunikasi dengan polisi utamanya polisi yang tiap hari
pengaturan lalu lintas dan melaksanakan patroli hunting yang
menyasar anak anak yang tidak pakai helm.
“Saya selaku kasat lantas membuka diri apabila misalnya dalam
patroli hunting itu ada pelanggaran dari anggota yang meminta
uang atau ngurus tilang minta uang silahkan dilaporkan, Karena
tujuan kita mewujudkan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten
Polman serta mewujudkan Kamtibmas dalam era tahun politik
2018-2019.” Papar Suhartono.
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