Cegah Jadi Korban Aksi Terorisme, Ini
yang Dilakukan Satlantas Polres Tuba
TRANSLAMPUNG.COM, TULANG BAWANG – Guna mencegah dan tidak menjadi korban aksi
para pelaku terorisme, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tulang Bawang
mengasah kembali kemampuan beladiri polri masing-masing personelnya.
Kegiatan beladiri polri ini dilaksanakan hari Sabtu (12/10/2019) siang,
bertempat di halaman apel markas komando Polres setempat dan diikuti oleh
seluruh personel Satlantas.
“Adapun jenis beladiri yang diasah kembali berupa kemampuan dan keterampilan
dalam menggunakan borgol dan tongkat polri,” ujar Kasat Lantas AKP Agustinus
Rinto, SE, MH mewakili Kapolres Tulang Bawang AKBP Syaiful Wahyudi, SIK, MH,
Minggu (13/10/2019).
Lanjutnya, dengan kemampuan beladiri polri ini, diharapkan nantinya personel
yang bertugas di lapangan tidak memiliki keragu-ragu dalam melakukan tindakan
untuk membeladiri, baik dari ancaman para pelaku kejahatan ataupun ancaman
dari para pelaku terorisme yang sewaktu-waktu bisa saja datang dan
menghampiri.
Borgol dan tongkat polri ini merupakan alat kelengkapan perseorangan yang
wajib dimiliki oleh seluruh personel Satlantas terutama bagi mereka yang
bertugas di lapangan.

“Sehingga pelanggaran HAM (hak asasi manusia) dari penyalahgunaan senpi
(senjata api) oleh petugas yang berada di lapangan dapat diminimalisir
semaksimal mungkin.”Pungkas Kasat Lantas. (als)

AKP Yuniarta Jabat Kasat Lantas Polres
Tanggamus, Gantikan AKP Dade Suhaeri
PIMPIN SERTIJAB: Plh. Kapolres Tanggamus AKBP Joko Bintoro memimpin sertijab Kasat Lantas dan dua
Kapolsek, Kamis (8/8) pagi. (Foto: HUMAS POLRES TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – “Gerbong mutasi” lingkup Kepolisian Resor
Tanggamus kembali bergerak. Pergantian perwira tersebut terjadi pada Kasat
Lantas, Kapolsek Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus, dan Kapolsek Pringsewu
Kota Kabupaten Pringsewu.
Upacara serah-terima jabatan (sertijab) dipimpin Pelaksana Harian (Plh)
Kapolres Tanggamus AKBP Joko Bintoro, S.H., S.I.K., Kamis (8/8) bertempat di
lapangan Mapolres setempat. Sertijab tersebut sebagai tindak lanjut keputusan
Kapolda Lampung sesuai Surat Telegram Polda Lampung Nomor:
ST/535/VII/Kep/2019.
Berdasarkan keputusan itu, AKP Dade Suhaeri, S.Kom. yang sebelumnya menjabat
sebagai Kasat Lantas Polres Tanggamus, kini bertugas sebagai Paur Si SIM
Subdirregident Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung. Jabatan lamanya kini

diisi AKP Yuniarta, yang sebelumnya menjabat sebagai Kanit 1 Satuan Patroli
Jalan Raya (PJR) Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung.
Kemudian Kapolsek Pringsewu yang sebelumnya dijabat Kompol Eko Nugroho,
S.I.K., kini beralih pada Kompol Basuki Ismanto, S.H., M.H. yang sebelumnya
menjabat Kasidikmas Subditkamsel Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung. Kompol
Eko Nugroho sendiri akan menempati posisi baru sebagai Wakapolres
Tulangbawang.
Berikutnya adalah jabatan Kapolsek Pulaupanggung. Sebelumnya dijabat AKP Budi
Harto, S.H. kini diserahterimakan kepada Iptu. Ramon Zamora, S.H. AKP Budi
Harto akan menempati posisi barunya sebagai Kapolsek Pekalongan, Kabupaten
Lampung Timur. Iptu. Ramon Zamora sebelumnya menjabat sebagai Kaur Bin Opsnal
Satuan Reserse Kriminal Polres Tanggamus.
Dalam Surat Telegram tertanggal 27 Juli 2019 tersebut, juga terdapat mutasi
sejumlah perwira. Yakni Iptu. Tajudin sebelumnya Kaur Bin Opsnal Sat Lantas
Polres Tanggamus, kini menjabat sebagai Wakapolsek Pringsewu Kota.
Lalu, Iptu. Ruzan Afani sebelumnya PS. Kasubbag Humas Bag Ops Polres
Tanggamus, dimutasi menjadi Kasat Binmas Polres Lampung Utara. Pada
kesempatan itu, dikukuhkan juga dua jabatan kapolsek. Yakni Kapolsek Wonosobo
Iptu. Amin Rusbahadi, S.Sos., M.M. dan Kapolsek Sumberejo Iptu. Takarinto
Rudi.
Plh. Kapolres Tanggamus AKBP Joko Bintoro mengatakan, mutasi pejabat di
lingkungan Polda Lampung, khususnya Polres Tanggamus, merupakan salah satu
upaya penyegaran organisasi pada aspek sumber daya manusia dan pembinaan,
kesatuan, serta pembinaan karier yang bersangkutan.
“Oleh karena itu hendaknya disikapi sebagai sesuatu yang wajar. Hal ini untuk
lebih meningkatkan kinerja guna mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas Polri
sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan
masyarakat,” kata Joko Bintoro.
Dia juga mengucapkan selamat kepada pejabat baru atas jabatan yang akan
diemban. Plh Kapolres Tanggamus berharap para perwira tersebut dapat lebih
meningkatkan fungsi sumber daya manusia lingkup polres setempat menjadi lebih
baik lagi. (ayp)

Vicon dengan Kakorlantas, Persiapkan
Millennial Road Safety Festival 2019
VICON PEMANTANPAN: Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto bersama Wabup Tanggamus AM. Syafi’i dan Wabup
Pringsewu Fauzi serta lima pilar OPD masing-masing kabupaten ikuti vicon dengan Kakorlantas Polri
Irjen Pol. Refdi Andri di aula Mapolres Tanggamus untuk memantapkan pelaksanaan Millenial Road Safety
Festival 2019. (Foto: HUMAS POLRES TANGGAMUS)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Polres Tanggamus bersama jajaran Pemkab
Tanggamus dan Pringsewu menghadiri video confrence (vicon) dengan Kakorlantas
Polri Inspektur Jenderal Polisi Drs. Refdi Andri, M.Si. Vicon pada Senin
(28/1) di aula Mapolres Tanggamus itu, dilaksanakan menjelang Millennial Road
Safety Festival 2019 yang dilaksanakan mulai 2 Februari hingga 31 Maret di
Lapangan Pemkab Pringsewu.
Vicon dengan Kakorlantas Polri, dihadiri Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu
Baroto, S.I.K., M.M. dan jajaran. Kemudian diikuti Wakil Bupati Pringsewu Hi.
Fauzi, Wakil Bupati Tanggamus Hi. A.M. Syafi’i, S.Ag., serta lima pilar yang
meliputi Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas
Pariwisata dari dua kabupaten.
Selain itu, ada juga para pejabat utama dan Kapolsek Jajaran Polres Tanggamus
dan Pringsewu. Kemudian komunitas pendukung yang berasal dari Perkumpulan
Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Tanggamus.
Hesmu Baroto memaparkan, vicon yang dihadiri Kepala Daerah Tanggamus dan
Pringsewu beserta lima pilar OPD masing-masing, bertujuan memantapkan

kegiatan Millennial Road Safety Festival 2019.
Kapolres Tanggamus menegaskan, Millennial Road Safety Festival 2019 bakal
resmi digelar pada 2 Februari 2019 dan dilaksanakan hingga 31 Maret 2019.
Acara puncak Millennial Road Safety Festival 2019 Polres Tanggamus akan
digelar di Lapangan Pemkab Pringsewu.
“Polres Tanggamus akan menggelar kegiatan tersebut pada Minggu tanggal 17
Maret 2019,” ujar kapolres.
Melalui vicon, Kakorlantas Irjen Pol. Refdi Andri mengatakan, tujuan
Millennial Road Safety Festival 2019 yang akan dilaksanakan di seluruh
wilayah Indonesia, adalah dalam rangka mewujudkan generasi muda cinta lalu
lintas menuju Indonesia yang gemilang.
Kegiatan itu juga dalam upaya memberdayakan kaum milenial untuk mewujudkan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas guna
tercapainya road safety to zero accident. Sehingga akan terbangun budaya
tertib lalu lintas. Khususnya di kalangan generasi milenial.
“Sekaligus adanya peningkatan kualitas keselamatan di jalan dan menurunkan
tingkat fatalitas korban kecelakaan. Kemudian membentuk relawan lalu lintas
milenial Indonesia. Serta untuk mempererat hubungan kedekatan antara Polisi
Lalu Lintas dengan generasi milenial,” kata kakorlantas.
Dia juga menerangkan, ke depannya menargetkan terbentuknya dua juta Relawan
Lalu Lintas Indonesia yang dapat menjadi mitra Kepolisian Lalu Lintas di
seluruh Indonesia.
“Karena menyasar milenial, tentunya kegiatan ini dilaksanakan dengan konsepkonsep yang kreatif. Generasi milenial sebagai masa depan bangsa, harus mampu
menjadi pelopor keselamatan, agar keselamatan berlalu lintas menjadi budaya
masyarakat kita,” ungkap Refdi Andri.
Untuk itu, kakorlantas akan merangkul beberapa komunitas, pemangku
kepentingan, ormas, OKP dan kelompok lainnya, demi menciptakan suasana yang
aman, nyaman dan damai.
“Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi senam kolosal milenial,
jalan sehat, millennial entrepreneur expo, safety riding and driving, serta
pendeklarasian pelopor keselamatan berlalu lintas,” tandas Refdi Andri. (ayp)

Kapolres Tanggamus Minta
Bhabinkamtibmas Lebih Akrab dengan
Masyarakat
PERIKSA RANDIS: Kapolres Tanggamus AKBP Hesmu Baroto didampingi Kasat Binmas Iptu. Irfansyah Panjaitan
memeriksa kondisi kendaraan dinas personel Bhabinkamtibmas pada Apel Bhabinkamtibmas. (Foto: AYP)

TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Setelah beberapa waktu resmi menjabat Kapolres
Tanggamus, Ajun Komisaris Besar Polisi Hesmu Baroto, S.I.K., M.M. memimpin
Apel Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pada kesempatan
itu, Kapolres Tanggamus meminta seluruh personel Bhabinkamtibmas dapat
merefleksikan tugas pokok dan fungsi dalam melayani masyarakat.
Polres Tanggamus memiliki 193 Bhabinkamtibmas yang tersebar di Kabupaten
Tanggamus dan Pringsewu. Jumlah seluruh Bhabinkamtibmas 193 personel. Jumlah
tersebut terdiri dari 103 personel di Kabupaten Tanggamus dan 90 personel di
Kabupaten Pringsewu.
Kepolisian Republik Indonesia, menurut Hesmu
organisasi yang dinamis. Sebab, core business
public safety (keamanan umum). Untuk mencapai
tersebut, tergantung pada faktor yang beragam

Baroto, merupakan sebuah
(inti tugas) Polri adalah
keamanan dan ketertiban umum
dan berubah-ubah.

“Salah satunya adalah Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian
Masyarakat. Untuk itu, mari kita bersama-sama saling mengingat kembali bahwa
Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak Polri di tengah masyarakat,” ungkap
mantan Kasubditregident Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung itu memotivasi
seluruh personel Bhabinkamtibmas di lapangan Mapolres Tanggamus.

Masuk sembilan hari menjadi pucuk komandan Korps Bhayangkara di Tanggamus,
Hesmu Baroto kembali memberikan amanat pada Bhabinkamtibmas untuk senantiasa
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Sebagai ujung tombak dan etalase Polri, selaku pimpinan kami berharap banyak
kepada rekan-rekan Bhabinkamtibmas. Terutama untuk lebih meningkatkan
pelayanan sebagai pelindung, pengayom, pelayan, serta pemecah masalah-masalah
yang berada di tingkat pekon/desa,” pinta perwira menengah yang pernah
menjabat Koorspripim itu.
Usai memberikan arahan serta motivasi, Kapolres Tanggamus didampingi para
Kabag dan Kasat Binmas Iptu. Hi. Irfansyah Panjaitan memeriksa kondisi
kelaikan kendaraan operasional Bhabinkamtibmas.
Irfansyah Panjaitan selaku penanggung jawab kegiatan menjelaskan, pemeriksaan
kendaraan dinas meliputi kelengkapan hingga kebersihan kendaraan.
“Hasil pemeriksaan kendaraan, menurut dia, seluruhnya dalam kategori baik dan
dalam kondisi lengkap,” tandas Irfansyah. (ayp)

Prabowo – Zul Bahas Netralitas TNI dan
Polri
JAKARTA – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua MPR RI
Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan
pertemuan guna menyikapi penyelenggaraan pilkada serentak 2018.
Pertemuan tersebut diselenggarakan di rumah dinas ketua MPR RI Zulkifli Hasan
di Kompleks Pejabat Tinggi Negara Widya Chandra, Jakarta, Senin (25/6).
Pada pertemuan tersebut hadir juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang juga
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Anggota DPR RI Yandri Susanto (Wakil
Sekretaris Jenderal PAN), serta Anggota DPR RI Mulfachri Harahap (Ketua DPP
PAN).
Pertemuan dilakukan secara tertutup selama sekitar 30 menit. Usai pertemuan,
Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini dalam masa tenang menjelang
penyelenggaraan pilkada serentak pada Rabu, 27 Juni 2017.
Zulkifli meminta penyelenggara pilkada, yakni KPU dan Bawaslu, untuk dapat
menyelenggarakan pilkada secara adil dan demokratis.
Zulkifli juga meminta aparat keamanan yakni Polri dan TNI dapat bersikap
netral pada penyelenggaraan pilkada 2018 maupun Pemilu 2019. “Polri dan TNI
adalah lembaga negara, sehingga harus bersikap netral. TNI dan Polri adalah
merah putih sehingga harus membela negara dengan menjaga persatuan bangsa,”

katanya.
Sementara itu, Prabowo menyatakan dirinya sepakat dengan pernyataan Zulkifli
Hasan.
Menurut Prabowo, Indonesia adalah negara demokrasi, di mana proses pemilihan
pemimpin bangsanya didasarkan atas pilihan rakyat, sehingga pemimpin yang
terpilih menjadi “legitimate”.
“Saya menginginkan proses pemilihan pemimpin di Indonesia, baik pemimpin
daerah maupun pemimpin nasional, dapat berlangsung secara demokratis dan
damai,” katanya.(ant/fin/tnn)

Polisi Kawal Distribusi Logistik
Pemilu untuk 8 Pekon Seberang Laut
DEMI SUKSES PEMILU: Personel Polsek Pematangsawa yang bertugas PAM TPS,
mengawal pendistribusian 60 kotak logistik Pilgub Lampung dan Pilbup
Tanggamus untuk 30 TPS di 8 pekon yang berada di seberang laut wilayah
Kecamatan Pamatangsawa. (Foto: DOK POLSEK PEMATANGSAWA)
TRANSLAMPUNG.COM, TANGGAMUS – Kabupaten Tanggamus adalah salah satu dari
beberapa daerah di Provinsi Lampung yang memiliki wilayah laut. Kondisi
geografis Bumi Begawi Jejama yang terpisah oleh lautan, membuat aparat
penegak hukum bekerja ekstra mendistribusikan logistik Pemilihan Gubernur
Lampung dan Pemilihan Bupati Tanggamus 2018.
Seperti yang dilakukan Kapolsek Pematangsawa Ipda. Lukman beserta
personelnya, Minggu (24/6) pagi ini. Selain mengawal dan mengamankan
distribusi logistik jalur darat, mereka juga harus mengamankan distribusi
logistik pilkada via laut.
Lukman mengatakan, yang didistribusikan hari ini, berupa 30 kotak logistik
Pilbup Tanggamus dan 30 kotak logistik Pilgub Lampung. Perpindahan logistik
dari kendaraan mobil ke PPS menggunakan perahu via jalur laut.
“Pengawalan dilakukan 11 anggota Polri Pam TPS, 4 petugas Panwas, dan 3
petugas PPK Pematangsawa,” beber Lukman, mewakili Kapolres Tanggamus AKBP I
Made Rasma, S.I.K., M.Si.
Ada 30 TPS di 8 Pekon Seberang Laut
KAPOLSEK Pematangsawa Ipda. Lukman kembali menerangkan, logistik yang
didistribusikan via laut hari ini untuk 30 tempat pemungutan suara (TPS) yang
berada di 8 pekon.

“Yaitu meliputi Pekon Tampangtua dengan 3 TPS, Pekon Tampangmuda dengan 4
TPS, Pekon Martanda dengan 4 TPS, Pekon Kaurgading dengan 3 TPS, Pekon Tirom
dengan 6 TPS, Pekon Wayasahan ada 2 TPS, Pekon Karangbrak ada 2 TPS, dan
Pekon Telukbrak dengan 6 TPS,” papar Lukman.
Sebelum keberangkatan, kapolsek memberikan pengarahan pada para petugas
pengawal pendistribusian logistik menggunakan perahu. Sebelum berangkat, juga
telah dilakukan pemeriksaan sesuai standar operasional, yaitu wajib
menggunakan pelampung (life jacket).
“Personil pengawalan dan seluruh kru KPU dan Panwaslu untuk wajib menggunakan
pelampung untuk menjaga keselamatan diri selama di perairan,” tandas Lukman.
(ayp)

Hut Bhayangkara Ke-72 Juga Menyongsong
Ramadhan, Polsek:Santri Hafisd Qu’an
Perioritas Masuk Bintara
TRANSLAMPUNG.COM–PANARAGAN
Upaya tingkatkan Ukhuah islamiah dan mempererat tali silahturahmi antar
sesama, Jajaran Mapolsek Tulangbawang Tengah Kabupaten Tulangbawang Barat
(Tubaba) gelar kegiatan Tablig akbar bersama.
Kegiatan tersebut bersamaan pada Peringati Hari Ulang Tahun (HUT)
Bhayangkara ke-72 juga menyongsong bulan suci ramadhan bersama Pondok
pesantren (Ponpes) Darul hidayah Al Ansyori Kelurahan Panaragan jaya
Tulangbawang Tengah Tubaba.
Menurut AKP.Dulhapid Kasat Binmas Polres Tulang Bawang (Tuba) dalam
sambutannya mengatakan. Kegiatan kolaborasi tersebut di maksudkan dalam
rangka pendekatan pihak kepolisian dengan pihak pondok pesantren dan
masyarakat pada umumnya. Pihaknya juga meminta kepada seluruh pimpinan pondok
pesantren yang ada di wilayah Tubaba, agar kiranya para jamaah tidak saling
menyalahkan dalam pelaksanaan kegiatan ramadhan guna ketentraman para jamaah
tersebut.
” pada kesempatan ini saya berharap kepada seluruh orang tua wali putra
putri santri yang hafisd Al-Qur’an agar dapat di arahkan menjadi Bintara
polri, hal itu merupakan program kepolisian negara republik Indonesia, yang
mana jika ada santri-santri yang hafisd Al-Qur’an dan berminat untuk menjadi
polisi, akan di prioritaskan.” Kata nya saat dikutip Translampung.com pada
(12/5/2018) sekira pukul 20:30 Wib.
menanggapi hal tersebut pembina yayasan Pospes Makrub Arifin mengatakan.
Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi pondok Pesanteran setempat karena

kepolisian bisa bersinergi dengan ulama, santri pun
harapkan keberkahan kebaikan untuk bersama.

masyarakat sehingga di

” oleh karenanya saya prbadi pun yayasan ponpes mengharapkan kepada seluruh
masyarakat yang hadir agar kiranya dapat menumbuhkan niat dan keinginan untuk
membesarkan agama Islam, baik itu melalui masjid, ponpes, dan tempat ibadah
lainya.” Imbuhnya.

tanpak hadir pada kegiatan tersebut Kapolsek Tulangbawang Tengah Akp.Leksan
ariyanto.,SIK, seluruh ulama pengurus ponpes, Insan Pers PWI Tubaba serta
ratusan santri setempat. (Dirman)


Polri Bakal Data Orang Gila
CEGAH TEROR
TRANSLAMPUNG.COM, JAKARTA – Polri berupaya mencegah kekerasan terhadap pemuka
agama dan perusakan tempat ibadah terus berulang. Salah satu cara yang akan
ditempuh adalah mendata orang gila.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengungkapkan, Kapolri
Jenderal Tito Karnavian telah memerintahkan seluruh kapolda untuk proaktif
memberikan perlindungan bagi para ulama. “Memerintahkan kepada kapolda turun
ke lapangan, menyentuh, mendekat ke kiai, ulama,” ujar Ari Dono di gedung
Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Rabu (21/2).
Sedangkan Ari mengaku telah memerintahkan kepada seluruh reserse untuk
melakukan sweeping terhadap orang gila. Untuk itu, para reserse akan bekerja
dengan instansi terkait, antara lain dinas sosial dan satuan polisi pamong
praja (satpol PP) di daerah.
“Kemudian untuk rumah sakit jiwa, kami minta data siapa sih yang baru keluar,
ke mana dia sekarang,” sambung Ari Dono.
Hal itu juga untuk menjawab spekulasi yang beredar di masyarakat bahwa orang
gila sengaja dipakai untuk menyerang ulama. “Untuk menjawab tadi, janganjangan dipakai, lagi diajarin,” tegasnya.
Ari Dono menegaskan, Polri terus mengusut kasus penyerangan terhadap ulama
ataupun perusakan tempat ibadah. Meski pelakunya dianggap gila, polisi tetap
memprosesnya.
“Kami akan proses terus. Nanti hal yang akan menentukan bahwa ini bisa
bertanggung jawab terhadap perbuatannya atau tidak,” pungkas Ari. (dna/JPC)

Danlanal Lampung Terima Kunjungan
Kapolda

TRANSLAMPUNG.COM, PESAWARAN- Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal)
Lampung, Kolonel Laut (P) Kelik Haryadi, S.H., M.Si menerima kunjungan
silaturahmi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung, Irjen Pol Drs.
Suntana, M.Si di Markas Komando (Mako) Lanal Lampung di Piabung, Pesawaran,
Rabu (17/1).
Dalam kesempatan tersebut, Danlanal menyampaikan ucapan terima kasih atas
kunjungan Kapolda di Lanal, disampaikan juga tentang profil Lanal Lampung
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pangkalan dalam mendukung satuan atau
unsur TNI AL, selain itu juga ditambahkan tentang rencana pengembangan TNI AL
yang menjadikan Teluk Ratai sebagai kawasan Armada terpadu.

Kedatangannya Kapolda beserta beberapa stafnya di Lanal sebagai silaturahmi
dan bentuk sinergitas TNI dengan Polri, sebagai pejabat baru Kapolda mengajak
untuk mempererat hubungan dengan tidak pada tingkat formalitas saja, selain
itu juga mengharapkan bantuan dan bekerjasamanya dalam menjaga keamanan di
wilayah provinsi Lampung, khususnya keamanan di laut.
Kegiatan kunjungan silaturahmi tersebut diakhiri dengan tukar menukar cindera
mata dan foto bersama dengan seluruh perwira Lanal dan perwira Polda. (*)

