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TRIBRATANEWSMEDAN ( MEDAN ) Kapolrestabes Medan Kombes 

Pol H Mardiaz Kusin Dwihananto, SIK , MHum menegaskan seluruh 

personel turun kelapangan memberikan pengamanan kegiatan ibdan umat 

kristiani di Gereja-gereja. juga pada berbagai kegiatan warga kota Medan 

baik di lapangan terbuka dan digedung atau di Hotel, Minggu ( 23/10). 

” Seluruh personel kita libatkan dalam berbagai 

kegiatan untuk memberikan pengamanan dan rasa nyaman warga saat ibadah atau mengikuti 

kegiatan lainnya” ujar H Mardiaz. 

Ini lah gambaran aktivitas seluruh kegiatan kepolisian Polrestabes Medan, dimana selain 

memberikan pelayanan kepada masyarakat juga memberikan fasilitas pengamanan terhadap 
beberapa kegiatan. 

Kabag Ops Kompol H. Hetwansyah Putra, SH, MSi telah memploting personil untuk menempati 

pos masing masing, melaksanakan tugas dengsn penuh rasa tanggung jawab. 
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Komunitas inteligen  dibawah Pimpinan Kasst Intelkam Kompol Harry Azhar Hazhary 

Harahap,  SH, SIK, MH  pra kegiatan berlangsung telah menyampaikan gambaran kegiatan yang 

aksn berlangsung seksligus memberikan perkiraan ancaman yang mungkin timbul untuk 

diantisipasi. 

Seperti hari Minggu ini di mulai dari pukul 06.00 WIB sampai dengan sore hari beberapa 

kegiatan masyarakat yang terlaksana di kota Medan antara lain kegiatan jalan sehat XXXIV tahun 

2016 yang pesertanya kurang lebih 15 ribu peserta yang bertempat di lapangan Benteng Medan, 

kegiatan FUN WALK bersama Bank BJP dengan jumlah peserta 5 ribu bertempat dilapangkan 

Merdeka. 

Kegiatan Dies Natalis di hadiri Gubsu, kegiatan musyawarah wilayah cabang XVI Pemuda 

Pancasila Deli Serdang bertempat di Wiyana Hotel Jln. H. Anif Percut Sei Tuan, kegiatan 

Gerakan Bangga Berbahasa Indonesia ( GBBI ) bertempat di Taman Ahmad Yani Medan, 

kegiatan pelantikan markas anak cabang laskar merah putih Medan Kota periode 2016-2020 

bertempat di Jln. Air Bersih Lapangan Bola SSB Patriot. 

Kegiatan pelantikan anak ranting Pemuda Pancasila Kec. Medan Area yang bertempat di 

lapangan Borasokai Jln. Japaris Medan dan kegiatan Tabligh Akbar dan Apel Siaga di Mesjid 

Nurul Hidayah Jln. Pancing Pasar V Barat Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli 
Serdang. 

Pengamanan  melaksanakan tugas pokok  untuk menciptakan harkamtibmas yang kondusif,  juga 
menjadi sarana bagi masyarakat dan Polri dapat berbaur dan menjalin silaturahmi. 

Kasubbag Humas Polrestabes Medan AKP Hendri ND Barus, SH, SIK  melaporkan beberapa saat 

menjelang berita ini ditayangkan, memgatakan seluruh rangkaian kegiatan ibadah minggu  dan 

kegiatan masyarakat lainnya berlangsung aman terkendali. Pihaknya menyampaikan terima kasih 

kepada seluruh personel yang telah bekerja dengan baik. juga kepada warga yang turut 
berpartisipasi ikut  mensukseskan berbagsi acara. 

( Bahar ) 

 


