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Aiptu R.P Siregar Serahkan Hadiah Kapolda Cup, kepada Siswa SMAN 1
Pekanbaru

RIAUEXPRESS, PEKANBARU ? Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polresta Pekanbaru laksanakan giat program prioritas
Kapolri Promoter dan pelaksana tugas rutin di Sat Binmas. Kali ini, tim selain memberikan pesan kamtibmas juga sekaligus
pemberian hadiah piala Kapolda Riau CUP untuk SMAN 1 Pekanbaru, jalan Hangtuah, Selasa (13/02/18) pagi.
Satuan Binmas Resta Pekanbaru di wakili oleh Ps Panit Bintibmas Aiptu R.P. Siregar untuk menjadi pembina upacara yang diikuti
seluruh majelis guru SMP, serta para murid.

Terlihat siswa/i beserta guru tampak sangat serius mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Ps. Panit Bintibmas Polresta
Pekanbaru Aiptu R.P. Siregar dengan mengangkat tema tentang bahaya Narkoba di lingkungan sekolah. Apalagi belakangan ini
beredar di medsos entang peredaran vidio serta foto yang tidak wajar ditingkat pelajar.
Selain membahas bahaya Narkoba, Aiptu RP Siregar juga menjelaskan tentang antisipasi siswa/i membawa Sepeda motor
kesekolah, antisipasi dalam hal pengawasan siswa/i dalam memakai medsos, terus, peran para Guru mengantisipasi kenakalan
remaja dan antisipasi kekerasan guru kepada Siswa/i di sekolah.
"Hadirnya Polri ditengah-tengah masyarakat, khususnya dilembaga pendidikan sekolah guna menjalin kemitraan serta Publik Trust.
Sehingga terciptanya kesadaran masyarakat khususnya dilembaga pendidikan sekolah untuk memelihara kamtibmas yang kondusif,"
terang Siregar
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Salah seorang siswa mengaku senang dengan adanya kegiatan penyuluhan ini, sebab mereka (siswa/i) jadi bertambah
pengetahuannya terkhusus tentang bahaya narkoba dan Kenakalan remaja lainnya.
?Semoga melalui penyuluhan dan pembinaan yang kita lakukan setidaknya bisa memberikan pemahaman pada anak-anak terkait apa
yang dilarang dan diperbolehkan, "tutup Siregar
Sementara ditempat yang berbeda Kapolresta Pekanbaru KBP Susanto SH MH melalui Wakapolresta AKBP Edy Sumardi P SIK
menyebutkan rasa apresiasinya atas program-program giat Sat Binmas yang dilaksanakan oleh Aiptu R.P Siregar menyambangi
sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru untuk berikan edukasi, sosialisasi dan membangun kesadaran generasi muda yang lebih baik.
"Kami dari dari jajaran petinggi Polresta Pekanbaru beserta para pengajar di sekolah menganggap Aiptu R.P Siregar adalah seorang
sosok Polisi yang Peduli akan Dunia Pendidikan, "tutup Edy.**

Penulis: Denni France.
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