Jaga Kamtibmas Jelang Lebaran, Polres luwu Timur Gelar
Pasukan Operasi Ketupat 2019
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LUWU TIMUR - Demi menjaga keamanan dan ketertiban menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1440
H, jajaran Polres Luwu Timur beserta TNI dan beberapa Instansi terkait menggelar Apel Gelar Pasukan
Operasi Ketupat 2019, yang dipimpin Langsung oleh Kapolres Luwu Timur, AKBP Leonardo Panji
Wahyudi S.IK, di halaman Mapolres Luwu Timur, baru-baru ini.
Leonardo mengungkapkan, pengamanan hari raya Idul Fitri 1440 H merupakan tugas mulia, personel TNIPolri diminta lebih fokus mencermati, waspada, dan mengantisipasi setiap kerawanan yang mungkin timbul,
karena Operasi Ketupat tahun 2019 bersamaan juga dengan rangkaian kegiatan OPS Mantap Brata tahun
2019 serentak dengan Pilcaleg dan Pilpres 2019.
“Anggota TNI-Polri telah mendapatkan amanat untuk membangun ketenangan dan keamanan, agar arus
mudik dapat berjalan tertib, aman dan lancar. Kepercayaan itu buah dari dedikasi dan pengabdian tanpa
lelah, oleh karenanya saya ucapkan terima kasih dan bangga kepada seluruh prajurit TNI-Polri dan instansi
terkait lainnya, karena dapat memberikan dharma bhakti terbaik kepada Ibu Pertiwi,” ungkap perwira
berpangkat dua melati di pundaknya itu.

Menurutnya, kunci keberhasilan adalah dengan sinergitas, kerjasama dan kolaborasi terhadap setiap
komponen terkait dalam Operasi Ketupat tahun 2019, semua itu tidak lepas dari disiplin dan tanggung
jawab, militansi dan loyalitas dengan berpegang teguh kepada perintah atasan.
“Saya bangga dan bersyukur bisa hadir secara langsung dalam Operasi Ketupat ini yang akan digelar selama
13 hari, mulai tanggal 29 Mei – 10 Juni 2019, apel gelar pasukan saya pandang perlu dilakukan untuk
memastikan kesiapan personel dan perlengkapan dalam menjalankan tugas yang mulia ini,” ujar Leo, saat
apel gelar pasukan Operasi Ketupat 2019.
Diakhir kata sambutan, Kapolres Luwu Timur, AKBP. Leonardo Panji Wahyudi S.IK, mengatakan ” Saya
dengan perwira penghubung (Pabung) TNI yakin dan percaya seluruh personel yang bertugas menyadari
tanggung jawab yang mulia ini. Karenanya kami harap operasi ini jadi wujud nyata dan contoh bagi seluruh
komponen bangsa demi persatuan dan kesatuan,” tandasnya.
Tak lupa, Kapolres Luwu Timur beserta jajaran TNI-Polri dan seluruh komponen terkait dalam Operasi
Ketupat 2019 mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Mohon Maaf Lahir dan Batin. (***)
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