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Kapolda Riau Nandang Naik Pangkat, Amril : Selamat dan Tahniah

RIAUEXPRESS, BENGKALIS ? Terhitung Rabu 4 Oktober 2017, Kapolda Riau Brigjen Pol Nandang resmi menyandang pangkat
Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol). Atas kenaikan pangkat tersebut, Bupati Bengkalis Amril Mukminin memberikan ucapan
selamat dan tahniah kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau yang sebelumnya.
?Atas nama pribadi, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami mengucapkan selamat dan tahniah kepada Kapolda
Riau, Bapak Nandang yang menyandang bintang dua atau Irjen,? ungkap Amril Mukminin, (05/10/17).
Dikatakan Amril, kenaikan pangkat Irjen Pol Nandang ini menjadi momentum penting dan sesuai dengan tuntutan dari keberadaan
Polda Riau yang sudah menyandang tipe A. Selain itu, tantangan tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
(Kamtibmas) dan sebagai pelindung, pelayan serta pengyaom di Bumi Lancang Kuning semakin berat.
Amril Mukminin mengatakan, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap mendukung program-program yang
dilaksanakan Irjen Pol Nandang. Seperti program pencegahan narkoba, penanganan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan
dan lahan, pemberantasan korupsi maupun pungutan liar (pungli) di segala aspek.
Untuk menjaga Kamtibmas di Negeri Junjungan, menurut Amril Mukminin, selaras dengan komitmen Kapolda Riau Irjen Pol
Nandang, akan terus meningkatkan koordinasi dengan jajaran kepolisian maupun institusi lainnya. Apalagi, secara geografis
Kabupaten Bengkalis berada di jalur strategis, seperti jalur lintas Sumatera dan perairan internasional, serta memiliki objek vital
nasional.
Dalam jangka pendek ini, masyarakat Indonesia menghadapi perayaan Natal dan pergantian Tahun Baru 2018. Kemudian pada
tahun 2018, Bumi Lancang Kuning akan menghadapi pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur
masa jabatan 2018-2023. Kondisi ini tentu membutuhkan kesiapsiagaan, tidak hanya dari jajaran kepolisian, namun juga segenap
elemen masyarakat, tak terkecuali Kabupaten Bengkalis.
?Kita akan terus kerja sama dan sinergitas yang telah terbangun selama ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Semoga kedepan
Provinsi Riau, dan Kabupaten Bengkalis khususnya akan semakin aman dan nyaman lagi sehingga tercipta kesejahtraan warga
masyarakat yang diharapkan, "ungkap mantan Kepala Desa Muara Basung ini.**Red.
Sumber: Diskominfotik.
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