Tim Gabungan Polres Barsel bersama Kodim 1012 Buntok, Bagikan
Sembako ke Warga

Jajaran Polres Barito Selatan bersama Kodim 1012 Buntok, ProvinsiKalimantan Tengah, membagikan 500 paket
sembako kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19).
"Bantuan yang diberikan ini untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu," kata Bapak Kapolres
Barito Selatan AKBP Devy Firmansyahdi Buntok, Rabu.
Menurut Bapak Kapolres, di tengah mewabahnya COVID 19 ini, banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja
pada sejumlah sektor usaha sudah dirumahkan atau tidak bekerja lagi, sehingga mereka perlu mendapatkan
bantuan tersebut.
Bapak Kapolres mengatakan masyarakat yang mendapatkan bantuan ini sudah dilakukan pendataan terlebih
dahulu dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta Kepala Desa supaya bantuan sembako yang diserahkan ini bisa
tepat sasaran.
"Adapun bantuan ini diserahkan kepada masyarakat yang sudah terdata, dan pembagiannya dengan sistem door
to dooratau rumah ke rumah sesuai dengan anjuran pemerintah dalam menerapkan social distancing," kata
Bapak Kapolres.
Selaku Kapolres Barito Selatan, AKBP Bapak Devy Firmansyah menjelaskan, dalam kegiatan ini, pembagian
sembako dibagi dalam 10 tim yang didalam setiap tim terdiri dari anggota Polres dan Kodim 1012 Buntok menuju
ke sasaran yang sudah ditentukan.
Sembako yang diberikan ini merata di seluruh kota Buntok, dan setelah ini, kegiatan serupa juga akan
dilaksanakan di kecamatan-kecamatan oleh Kapolsek dan Danramil.
"Memang sebelumnya kita telah melaksanakan pembagian sembako, namun masih belum maksimal, sehingga
kegiatan ini dilaksanakan kembali bersama dengan Kodim 1012 Buntok," ungkap Beliau.
Sementara itu, Dandim 1012 Buntok Letkol Inf Bapak Tuwadi mengatakan bantuan yang diberikan ini merupakan
bentuk kepedulian pihaknya bersama dengan Polres Barito Selatan terhadap masyarakat kurang mampu, dan
pembagian sembako ini juga sebagai upaya antisipasi masalah sosial di masyarakat ditengah mewabahnya
COVID-19.
"Kami berharap melalui kegiatan ini semua masyarakat yang tidak mampu di daerah ini bisa mendapatkan
bantuan sembako tersebut," ucap Beliau Selaku Dandim 1012.
(Sumber : kalteng.antaranews.com-Barsel/ib)
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