Dit Binmas Polda Diy Laksanakan Pembinaan Kepada Forum
Kemitraan Polisi Masyarakat Kabupaten Bantul

Kapolsek Sewon diwakili oleh Panit I Binmas Polsek

Sewon Iptu Jumardiyono di dampingi oleh Bhabinkamtibmas desa Pendowoharjo Aiptu Heru
Mulyana menghadiri acara pembinaan anggota FKPM di gedung Manggolo Manis yang berlokasi
di komplek balai desa Pendowoharjo jalan Bantul, Diro, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, Rabu (26
September 2018) malam.
Kegiatan yang menghadirkan Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda DIY AKBP Fajarini, SH, SIK
tersebut diikuti oleh perwakilan pembinaan Kepada Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM)
se kabupaten Bantul dan tokoh masyarakat.
Sementara itu dalam sambutannya Lurah desa Pendowoharjo H. Hilmi Halimudin, S. Pdi
mengucapkan terimakasih kepada Dir Binmas Polda DIY yang telah hadir dalam acara kegiatan
pembinaan kepada FKPM di kabupaten Bantul.
Lurah desa pendowoharjio tersebut berharap dengan dilaksanakaanya pembinaan ini dapat
bermanfaat dalam mengemban tugas sebagai mitra polri di masyarakat.
Selesai sambutan dari lurah desa Pendowoharjo dilanjutkan dengan sambutan KBO Binmas Polres
Btl Iptu Dedi Tunandi dan di lanjutkan dengan pembekalan dan penyampaian materi oleh Kasubdit
Binpolmas Ditbinmas Polda DIY AKBP Fajarini, SH, SIK.
Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda DIY tersebut menyampaikan FKPM adalah motor penggerak
Polmas disebut demikian karena dalam FKPM lah semua unsur berkumpul dalam hubungan
kemitraan yang setara, bertindak dan merasa sebagai sebuah satu entitas yang sama, untuk
secara bersama-sama memecahkan permasalah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Jadi FKPM merupakan jantung pelaksanaan Polmas karena
di dalam FKPM ini terdapat kolaborasi unsur baik dari Polisi dan masyarakat. Disinilah terjadi
interaksi antara polisi dan masyarakat dimana tumbuh rasa kekitaan dalam memcahkan masalah
bersama. Dalam pelaksanaannya, FKPM merupakan sarana terciptanya unsur kemitraan dan
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pemecahan masalah yang merupakan jantung dari Polmas.
Perlu kita ketahui bhw Indonesia sangat kuat dalam persatuan dan kesatuannya mengingat
negara Indonesia ini memang sangat disenangi oleh bangsa lain yang ingin masuk. Peran
masyarakat sangatlah penting dalam membantu keamanan guna menekan gangguan Kamtibmas.
Tantangan Kebhinekaan NKRI saat ini masih banyak terjadi baik secara menyeluruh di lapisan
bangsa Indonesia baik dari dari Intoleransi maupun Radikalisme serta Terorisme. Salah satu
faktor yang dapat mempengaruhi Indonesia didominasi masyarakat low classical dan faktor
eksternal di Peta politik dunia Internasional.
Dari beberapa literatur hasil musyawarah dari intoleran, Radikalisme dan Terorisme disebabkan
tingkat kemiskinan, Rendahnya tingkat pendidikan, Pemahaman agama yang sempit.
Fakta dari hasil survei para pelaku radikalisme dan terorisme pada intinya ingin menegakkan
negara Islam di Indonesia dan juga merubah syariat Islam.
Pada kesempatan tersebut Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda DIY mengajak di dalam
menghadapi era kemajuan jaman dan teknologi marilah kita tingkatkan dalam menjaga keamanan
lingkungan kita dengan melakukan kontra radikal atau pendekatan lunak, pendekatan kepada
masyarakat yang belum teraba terorisme dan deradikalisasi, pendekatan kepada pelaku terorisme
disel tahanan dan juga mendekati keluarga. Meminimalisir berita berita yang bersifat
mengadudomba, memecah belah yang muncul baik di media sosial.
Dari beberapa kejadian yang sudah kita tayangkan maka peran FKPM sangatlah dibutuhkan di
masyarakat. FKPM adalah organisasi yang bersifat Independen, mandiri, dan dalam kegiatannya
bebas dari campur tangan pihak manapun. Dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara
Kapolsek, Camat, Lurah Desa dan Toga, Tomas.
Selesai pemaparan dari Kasubdit Binpolmas Ditbinmas Polda DIY acara ditutup dengan doa dan
ramah tamah. (Humas Polsek Sewon)

