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apolri Jenderal Pol Listyo Sigit
Prabowo mengawasi langsung
pengamanan dan penanganan arus
balik Lebaran 2022.
Kapolri
meninjau
langsung
pelaksanaan rekayasa lalu lintas dengan
sistem satu arah contraflow jalan tol
dalam menghadapi arus balik Lebaran di
Tol Cikampek KM 28, Jumat 6 Mei 2022.
Dalam peninjauan di ruas lajur terakhir
contraflow tersebut, Jenderal Listyo Sigit
berdiskusi dengan personel kepolisian
lalu lintas sekaligus memberikan
pengarahan
kepada
jajaran
yang
bertugas di lapangan untuk mewujudkan
arus balik yang aman dan lancar.
“Tolong
dipastikan
pelaksanaan
rekayasa lalu lintas ini berjalan dengan
optimal. Ikuti segala perkembangan
yang ada. Selamat bertugas, ciptakan
arus balik yang aman dan lancar bagi
seluruh masyarakat,” kata Kapolri.

Saat memantau titik yang ditinjau tersebut, lalu lintas arus
balik Lebaran masih terkendali atau aman lancar. Kapolri
mengatakan, masyarakat yang melintas juga taat dan disiplin
mengikuti instruksi serta rambu-rambu.

J

ajaran Korps Bhayangkara menilai
Pemilu 2024 akan lebih kompleks
dibanding Pemilu sebelumnya. Hal
itu dikatakan Kapolri Jenderal Pol. Listyo
Sigit Prabowo.
Hal tersebut disampaikan Kapolri saat
menerima kunjungan Komisioner KPU di
Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 23
Mei 2022.
Pemilu 2024 menjadi lebih kompleks
karena akan berbarengan dengan Pilkada
2024 sehingga perlu mempersiapkan
pengamanan lebih awal.
Kapolri memastikan saat ini pihaknya
dalam posisi siap untuk mengamankan
Pemilu dan Pilkada 2024 agar dapat
terselenggara dengan baik, lancar, dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Pengamanan itu, kata dia, mulai dari
proses awal yang sifatnya administrasi
sampai dengan hal-hal yang sifatnya
pengamanan fisik di lapangan, baik dari
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proses tahapan awal sampai dengan pelaksanaan. Termasuk
mulai dari rangkaian kampanye, proses pemungutan suara,
rekapitulasi di tingkat pusat, hingga tahapan bila ada gugatan.
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ewakili kelurga besar Korps Bhayangkara Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan duka
cita dan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya

mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
Ahmad Syafii Maarif atau akrab disapa Buya
Syafii.
“Innalillahi wa innailaihi rajiun, tentunya
dalam kesempatan ini kita semua mengucapkan
turut berduka cita kepada seluruh keluarga,”
kata Sigit saat melayat Buya Syafii di Masjid
Gede Kauman, Jumat 27 Mei 2022.
Menurut Jenderal Listyo Sigit, Buya Syafii
adalah sosok tokoh dan Bapak Bangsa yang
selalu memberikan pesan-pesan positif
kebangsaan.
“Kita telah kehilangan tokoh dan bapak
bangsa yang selama ini selalu memberikan
pesan-pesan kepada kita semua. Tentunya kita
semua kehilangan,” kata Kapolri.
Meski telah kehilangan sosok tokoh dan
bapak bangsa, Jenderal Listyo Sigit berharap
semua pesan positif ataupun amanah yang
selalu disampaikan Buya Syafii harus terus
bisa dilanjutkan oleh generasi penerus bangsa
saat ini.

apolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta agar
masyarakat membudayakan kegiatan bersepeda sebagai
satu budaya sehat yang banyak memberikan manfaat.

Selain
bermanfaat
bagi
kesehatan,
bersepeda menjadi langkah alternatif dalam
menghemat konsumsi BBM seperti dalam
penggunaan sepeda bike to work atau
bersepeda ke kantor.
Hal tersebut disampaikan Jenderal Sigit
selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan
Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) memberikan
apresiasi atas raihan medali yang didapat para
atlet sepeda pada SEA Games 2021.
“Jadi saya kira budaya sehat, budaya
sepeda ini. Saat ini sudah jadi tuntutan bagi
kita semua,” kata Listyo di Platran Hutan Kota
Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat,
Minggu 29 Mei 2022.
Kapolri juga menyinggung tentang dampak
baik bersepeda bagi lingkungan karena dengan
bersepeda dapat mewariskan hal yang baik di
masa yang akan datang.
“Di satu sisi, dampaknya terhadap
lingkungan juga sangat bagus. Dan ini tentunya
kita wariskan hal yang baik untuk generasi di
masa mendatang, untuk bumi kita yang lebih
baik,” kata Kapolri. [*]
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Mudik 2022,
Mengamankan
Hajat Rakyat

H

asil riset Lembaga survei Indikator Politik Indonesia
menunjukkan masyarakat mengakui peran sentral
polisi dalam menyukseskan mudik tahun 2022.
Indikator Politik menggelar survei sejak 5 hingga 20 Mei
2022. Total responden yang ditanyai berjumlah 1.228 orang
dengan metode random sampling melalui telepon seluler.
Reponden diberi pertanyaan sebagai berikut: ‘Menurut
ibu/bapak seberapa besar peran pihak Kepolisian dalam
mengatur kelancaran arus mudik lebaran tahun ini?’.
Hasilnya, 19,7 persen responden merasakan peran
kepolisian yang sangat besar sedangkan 57,8 persen
menjawab cukup besar. Hanya 9,6 responden menilai
peranan Polri sedikit dan 1,6 persen menjawab sangat
sedikit. Sisanya 11,3 persen menjawab tidak tahu atau tidak
menjawab.
Seperti penanganan mudik pada tahun-tahun
sebelumnya, Polri menjadi leading sector dalam
pengamanan arus mudik dan arus balik. Tahun ini, Polri
sejak semula telah menjelaskan bakal melakukan rekayasa
lalu lintas demi menghindari kemacetan panjang atau
stagnansi arus kendaraan di jalur mudik.
Rekayasa lalu lintas mencakup sistem satu arah atau
one way dan lawan arus atau contra flow. Tak cukup dengan
itu saja, Polri juga memberlakukan sistem ganjil genap pelat
nomor kendaraan.
Polri juga melakukan koordinasi tanpa henti dengan
stakeholders terkait mulai dari Kementerian Perhubungan,
Jasa Marga, ASDP dan lainnya.
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Mudik 2022
Terkendali Meski
Terjadi Anomali

Anomali pada arus mudik Lebaran 2022 dibanding mudik Lebaran 2019
terjadi karena volume kendaraan yang tetap banyak meski telah melewati
puncak arus mudik.
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P

rediksi puncak arus mudik dan arus
balik telah diumumkan sejak awal
April 2022. Menteri Perhubungan
Budi Karya Sumadi menyebut puncak
arus mudik diperkirakan akan terjadi
pada 29-30 April 2022.
“Survei juga menunjukkan bahwa
puncak mudik akan terjadi pada 29
tanggal 30 dan tanggal 8,” kata Budi
Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan
Komisi V DPR di Kompleks Parlemen,
Senayan, Jakarta, Rabu, 6 April 2022.
Berdasarkan survei tentang potensi
pemudik pada mudik Lebaran 2022
yang dilakukan oleh Badan Litbang
Perhubungan (Balitbanghub), diprediksi
pengguna kendaraan pribadi, baik mobil
maupun motor, akan mendominasi
pergerakan mudik. Tercatat, sebanyak
40 juta orang memilih menggunakan
kendaraan pribadi, dari total 79,4 juta
orang yang diprediksi akan melakukan
mudik.

Menhub menjelaskan pilihan moda
transportasi terbanyak kedua setelah
kendaraan pribadi yaitu: angkutan
jalan termasuk bus dan penyeberangan
sebanyak 26,7 juta orang, pesawat 8,9
juta orang, kereta api 8,2 juta orang,
kapal, 1,4 juta, dan angkutan lainnya 0,1
juta orang.
“Dari 79,4 juta orang yang diprediksi
mudik, sebanyak 13 juta orang berasal
dari Jabodetabek,” kata Menhub dalam
keterangan tertulisnya.
Adapun untuk provinsi tujuan
yang paling dominan akan dituju para
pemudik yakni Jawa Tengah sebanyak
23,5 juta, Jawa Timur sebanyak 16,8 juta
dan Jawa Barat sebanyak 14,7 juta. Dan
untuk jalur perjalanan yang paling dipilih
adalah melalui jalan tol Trans Jawa, jalur
lintas Jawa Tengah, Tol Cipularang, jalur
Pantura, jalan Trans Sumatera serta
beberapa ruas jalan lainnya.

Seiring
perkembangan
situasi
prediksi jumlah pemudik pun berubah.
Kakorlantas
Polri
Irjen
Firman
Santyabudi memprediksi pada tahun ini
banyak masyarakat yang bakal pulang
kampung.
Korlantas
memprediksi
sebanyak 80 juta lebih masyarakat
bakal mudik di Lebaran 2022.
“Diprediksi akan ada 85 juta orang
yang akan mudik, dan sekitar 47
persennya menggunakan jalur darat.
Untuk itu perlu diatur pergerakannya,”
kata Firman dalam keterangan resmi,
Senin 11 April 2022.
“Kami harapkan kesadaran dari
para pengemudi dan pengguna jalan
yang nantinya akan terkena dampak
pengaturan rekayasa lalu lintas,” imbuh
Firman Minggu, 10 April 2022 dalam
rapat koordinasi bersama Kemenhub.
Dengan prediksi-prediksi tersebut,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Sigit menginstruksikan kepada seluruh
jajarannya untuk memastikan faktor
keamanan dan kesehatan masyarakat
yang melakukan mudik.
Menindaklanjuti instruksi Presiden
Joko Widodo yang telah menetapkan
libur nasional dan cuti bersama bagi
masyarakat untuk melakukan mudik
sekaligus meyakinkan masyarakat
memiliki kekebalan atau imunitas
terhadap Covid-19, Kapolri meminta
seluruh
jajarannya
di
wilayah
mengoptimalkan
pelaksanaan
akselerasi
percepatan
vaksinasi
booster.
“Pak Presiden memerintahkan untuk
memberikan bekal imunitas terhadap
masyarakat yang mudik dengan
berbagai macam strategi vaksinasi
khususnya di wilayah Jabodetabek.
Harapan kita untuk vaksinasi booster ini
sampai tanggal 25 April bisa sampai 50
persen. Kita masih punya waktu 12 hari.
Sehingga saya harapkan bagaimana
kemudian
rekan-rekan
melakukan
strategi-strategi yang saat ini menjadi
favorit masyarakat,” ujar Sigit dalam
rapat koordinasi lintas sektoral, Kamis
14 April 2022.
Sigit juga mengingatkan soal
percepatan
melakukan
vaksinasi
terhadap kelompok lanjut usia (lansia).
Mengingat, masyarakat yang mudik
ke lokasi tujuan akan mengunjungi
keluarga dan orang tua di kampung
halamannya. Sebab itu, Sigit menaruh
perhatian lebih kepada akselerasi
vaksinasi terhadap lansia.
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Lebih dalam, Sigit mengungkapkan
bahwa dalam memastikan keamanan
dan kesehatan masyarakat saat mudik,
kepolisian akan mendirikan tiga pos,
yakni pengamanan, pelayanan, dan
terpadu. Selain memastikan keamanan,
pos tersebut bertugas melakukan
skrining kepada para pemudik yang
belum
mendapatkan
kelengkapan
vaksin. Sehingga masyarakat yang
mudik belum ikuti vaksinasi kemudian
bisa vaksin di pos ini.
Sigit
menyatakan
penguatan
pemanfaatan
tiga
pos
tersebut
diharapkan terlaksana di objek wisata,
jalan tol, rest area, jalur arteri, pelabuhan,
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stasiun, terminal, dan bandar udara.
Lokasi-lokasi tersebutlah yang akan
dipadati masyarakat ketika arus mudik
dan arus balik Lebaran.
Tak hanya itu, Sigit juga meminta
jajarannya mengantisipasi 23 titik
pintu tol yang berpotensi terjadinya
kemacetan ketika arus mudik dan arus
balik Lebaran.
“Ada 23 gate tol rawan kepadatan.
Banten ada dua, Polda Metro Jaya ada
dua, Jawa Barat ada tujuh, Jawa Tengah
ada enam dan Jawa Timur ada enam.
Kemudian ada enam titik bottle neck
akan kita hadapi. Pada saat kendaraan
meningkat jadi masalah dari empat lajur

Edisi V 2022

menjadi dua lajur,” jelas Sigit.
Sigit juga mengungkapkan prediksi
puncak arus mudik dan balik Lebaran
2022 terkini, di mana arus mudik
diperkirakan terjadi pada sejak H-4 dan
puncaknya H-3 dan H-2. Pada H-1 tetap
ada tapi tidak sepadat tanggal 29 dan
30 April.
Kemudian arus balik dimulai H+3
dan puncaknya H+4 dan H+5 Lebaran
2022. Aparat kepolisian juga telah
menetapkan jadwal penerapan one
way saat arus mudik dan arus balik
di Tol Jakarta-Cikampek hingga
Kalikangkung. Untuk arus mudik
dilaksanakan sejak Kamis, 28 April,

hingga Minggu, 1 Mei. Sedangkan arus
balik pada 6-8 Mei. “Tanggal ini kita
semua harus bekerja keras,” tegas Sigit
kepada jajarannya.

Prediksi Macet

Presiden Jokowi mengimbau warga
menghindari puncak arus mudik Lebaran
2022 dan menyiapkan sejumlah langkah
antisipasi untuk mengurai kemacetan.
“Saya mengajak masyarakat untuk
menghindari puncak arus mudik pada

tanggal 28, 29 dan 30 April 2022,” ujar
Jokowi.
Demi
kenyamanan
mudik
masyarakat,
Pemerintah
pun
menetapkan jadwal cuti bersama
Lebaran 2022 dan Hari Raya Idul Fitri
1443 Hijriah terhitung mulai 29 April dan
4, 5, 6 Mei 2022. Jika dihitung dengan
hari Sabtu dan Minggu, periode libur
Lebaran 2022 total berjumlah 10 hari.
Hal tersebut dituangkan dalam

keputusan bersama tiga menteri
bernomor 375/2022, 1/2022. dan
1/2022 yang diteken pada 7 April
2022 oleh Menteri Agama Yaqut Cholil
Qoumas, Menaker Ida Fauziyah, dan
Menpan RB Tjahjo Kumolo.
Pada Jumat, 22 April, Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo sore
ini memimpin apel gelar pasukan
Operasi Ketupat 2022. Dia menekankan
pentingnya mencegah penumpukan
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di tol selama masa mudik Lebaran
berlangsung. Kapolri juga meminta
warga agar memanfaatkan jalurjalur alternative saat mudik. “Selain
menggunakan jalur tol, tentunya saya
minta dan imbau masyarakat bisa
gunakan jalur alternatif, seperti Pantura
dan Pantai Selatan, untuk mengurangi
beban jalan tol,” kata Sigit kepada
peserta apel gelar pasukan Operasi
Ketupat di Monas, Jakarta Pusat.
Selain
itu,
Sigit
mengimbau
perusahaan
untuk
memberikan
kesempatan kepada karyawannya agar
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mudik lebih awal. Hal ini dilakukan
agar warga tidak mudik berbarengan
yang dapat berpotensi menimbulkan
kemacetan. Operasi Ketupat 2022 ini
digelar selama 12 hari. Operasi itu
dimulai pada 28 April hingga 9 Mei
2022. Sebanyak 144.392 personel
diturunkan dalam Operasi Ketupat tahun
ini. Total ada 2.720 pos didirikan selama
masa arus mudik dan balik di Lebaran
tahun ini.
“Kami imbau agar pelaksanaan
mudik bisa diatur oleh instansi swasta
untuk
memberikan
kesempatan

Edisi V 2022

mudik lebih awal, ini sudah diatur oleh
surat edaran menteri tenaga kerja, di
pemerintah, di instansi pemerintah,”
ungkap mantan Kapolda Banten ini.

Hadir 24 Jam

Kamis, 28 April 2022 sejak dini
hari pukul 00.00 WIB, Jalan Tol
Jakarta-Cikampek dipadati kendaraan.
Kepadatan terjadi hingga ke Jalan Tol
Cikopo-Palimanan (Cipali).
Kepadatan
kendaraan
terlihat
sejak di ruas Tol Bekasi menuju
Cikampek. Pada ruas Tol Jakarta
Cikampek, tepatnya di Km 12+600

terlihat kendaraan mengarah ke timur
memadati ruas jalan. Sementara arah
sebaliknya ke Jakarta, nampak arus tak
begitu padat. Di ruas Tol Karawang Barat
menuju Karawang Timur juga masih
terlihat kendaraan memadati jalan, dan
nampak kendaraan memenuhi di tiga
ruas jalan di Km 47.
Memasuki Jalan Tol Cipali, arus
kendaraan juga masih memadati jalan
Tol. Ramai kendaraan terlihat di Km
188+800 Palimanan-Kanci. Kendaraan
masih memadati tiga ruas jalan tol
Palimanan-Plumbon. Kepadatan masih
terjadi, hingga ke wilayah Cirebon.
Warna kuning yang menandakan arus
lalu lintas padat terjadi di sekitar wilayah
Cirebon.
Mencairkan
kepadatan
di
Tol
Jakarta-Cikampek,
Direktorat
Lalu Lintas Polda Metro Jaya
memberlakukan contraflow di Km 47.
Pihak kepolisian juga memberlakukan

buka-tutup kendaraan di KM 10 Tol
Cikunir mengarah ke Tol Layang MBZ.
Hal ini mengakibatkan kemacetan ke
ruas Tol Dalam Kota.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro
Jaya
Sambodo
Purnomo
Yogo
mengatakan situasi lalu lintas di KM 29
Tol Jakarta-Cikampek pada pukul 00.40
WIB sudah mencair. Petugas kepolisian
juga telah melaksanakan penutupan lalu
lintas bagi kendaraan sumbu 3 ke atas.
Pagi
harinya,
polisi
pun
memberlakukan sistem contra flow
untuk mencegah kepadatan. Akun
NTMC Polda Metro Jaya mencuit
melalui akun Twitter mereka bahwa
sejak pukul 05.57 situasi arus lalu
lintas di Tol Jakarta-Cikampek KM 53
menuju arah Cikampek padat. Sehingga
diberlakukan sistem contraflow. Geliat
puncak mudik pun terlihat di Gerbang
Tol Cikampek Utama dari Km 70 sampai
Km 73.

Namun di Tol Batang-Semarang, lalu
lintas terpantau lancar dari pagi hingga
siang hari. Tempat-tempat istirahat
atau rest area juga mulai dipadati oleh
pemudik yang datang dari arah Jakarta.
Dari gerbang Tol Kalikangkung, ruas
jalan lengang.
Sedangkan arah sebaliknya pada
sekitar pukul 10.15 WIB hingga 10.42
WIB kendaraan yang melintas lebih
banyak, namun arus lalu lintas masih
lancar. Sementara itu banyak pemudik
yang memanfaatkan istirahat di Rest
Area KM 379 Batang. Terlihat parkiran
dan SPBU di sana dipadati kendaraan.
Malam harinya, polisi menerapkan
rekayasa lalu lintas one way dari Km
47 Tol Cikampek hingga Km 414 Tol
Kalikangkung, Jawa Tengah.
Masalah terjadi ketika pergantian
hari, one way yang semula dijadwalkan
hingga pukul 24.00 WIB, ternyata
berlanjut hingga pagi hari, Jumat 29
April 2022.
Bukan tanpa sebab dan alasan
one way masih diterapkan, lantaran
derasnya arus kendaraan menuju ke
arah Tol Trans Jawa. Imbasnya pun
tak terelakkan, Tol Cipularang panjang
hingga berjam-jam.
Kakorlantas Polri Irjen Firman
Shantyabudi menyampaikan alasan
diterapkannya one way arus mudik dari
Km 47 Tol Cikampek hingga sampai
lewat pukul 24.00 WIB. Dia mengatakan
pertimbangkan
sampai
menjelang
selesai
kemarin
karena
volume
kendaraan menuju Jawa Tengah dan
sekitarnya yang semakin tinggi.
Firman menerangkan penerapan
one way di tol dilakukan situasional.
Selain one way, kebijakan contraflow
juga akan dilakukan. Kakorlantas pun
meminta maaf atas kondisi tak nyaman
yang dialami pengendara dari Tol
Cipularang menuju Cikampek. “Tolong
sampaikan permohonan maaf kita
kepada masyarakat,” tambahnya.
PT Jasa Marga (Persero) Tbk
mencatat sebanyak 951.758 kendaraan
meninggalkan wilayah Jabotabek pada
H-10 s.d H-5 Hari Raya Idul Fitri 1443
H. Angka tersebut merupakan angka
kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari
empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama,
yaitu GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi
(arah Puncak), dan GT Cikampek Utama
dan GT Kalihurip Utama (arah Trans
Jawa dan Bandung).
Corporate
Communication
&
Community
Development
Group
Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Dwimawan Heru memaparkan distribusi
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lalu lintas meninggalkan Jabotabek
menuju ke tiga arah, yaitu mayoritas
sebanyak 471.044 kendaraan (49,5%)
menuju arah Timur (Trans Jawa dan
Bandung), 289.122 kendaraan (30,4%)
menuju menuju arah Barat (Merak), dan
191.592 kendaraan (20,1%) menuju arah
Selatan (Puncak).
Distribusi lalin sebagai berikut:
Arah Timur
(Trans Jawa dan Bandung)
•
Lalin meninggalkan Jabotabek
menuju arah Trans Jawa
melalui GT Cikampek Utama
Jalan Tol Jakarta-Cikampek,
dengan
jumlah
287.814
kendaraan, meningkat sebesar
47,1% dari lalin normal.
•
Lalin meninggalkan Jabotabek
menuju arah Bandung melalui
GT Kalihurip Utama Jalan Tol
Cipularang, dengan jumlah
183.230 kendaraan, turun
sebesar 3,1% dari lalin normal.
Arah Barat (Merak)
•
Lalin meninggalkan Jabotabek
menuju arah Merak melalui GT
Cikupa Jalan Tol TangerangMerak adalah sebesar 289.122
kendaraan, meningkat sebesar
1,29% dari lalin normal.
Arah Selatan (Puncak)
•
Jumlah
kendaraan
yang
meninggalkan
Jabotabek
menuju arah Puncak melalui
GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi
sebanyak 191.592 kendaraan,
turun sebesar 4,3% dari lalin
normal.
Ramainya pemudik yang menuju
wilayah
Jawa
Tengah
semakin
bertambah pada 29 dan 30 April, hari
di mana puncak arus mudik diprediksi
terjadi. Polisi sedari pagi hingga
pagi hari keesokan harinya berjibaku
di jalan, bermandi peluh, berteman
debu melakukan rekayasa lalu lintas
karena kelancaran arus kendaraan dan
keselamatan pemudik adalah prioritas
nomor satu.

anomali,” kata Kakorlantas Polri Irjen
Firman Shantyabudi di Tol Kalikangkung,
Jawa Tengah, Kamis 5 Mei 2022.
Menyikapi anomali ini, Firman
kembali mengingatkan masyarakat
tidak terpaku pada jadwal rekayasa lalu
lintas yang telah diumumkan karena
dapat berubah seiring dinamika di
lapangan. Tetapi, sambung Firman,
masyarakat harus aktif mencari info
terkini soal apa yang sedang terjadi di
rute-rute yang akan dilewati.
“Ketika saya sampaikan jadwal
ketetapan waktu sekalipun, bisa saja
tidak tepat waktu. Ini masyarakat perlu
disosialisasikan, bagaimana caranya
jangan
menggantungkan
keadaan
jadwal kita. Tapi yang betul adalah

Anomali

Korlantas Polri menyebut ada
anomali pada arus mudik Lebaran 2022
dengan mudik Lebaran 2019. Anomali
itu terkait fenomena volume kendaraan
yang tetap banyak, meski telah melewati
puncak arus mudik.
“(Arus lalu lintas yang tetap ramai
di dua ruas jalan dari dan ke Tol Trans
Jawa) ini yang kita hadapi. Saya katakan
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mendengarkan perkembangan cara
bertindak yang sedang kita (polisi)
terapkan,” ucap Firman.
Begini gambaran situasi yang
disebut Firman sebagai anomali:
Tahun 2019
•
H-1 dan hari H Idul Fitri arus
lalu lintas ke kota tujuan mudik
lenggang volume kendaraan.
Tahun 2022
•
H-1 ada penurunan volume
kendaraan
•
Hari H ada peningkatan volume
kendaraan.
•
H+1 hingga hari ini tetap
terjadi peningkatan volume
kendaraan menuju kota tujuan
mudik.

Sementara itu Direktur Penegakan
Hukum Korlantas Polri Brigjen Aan
Suhanan menjelaskan lebih dalam soal
anomali yang dimaksud Kakorlantas,
di mana berdasarkan hasil temuan
dan pantauan arus mudik di lapangan
menunjukkan
pergerakan
volume
kendaraan pada musim mudik 2022
sangat berbeda dari musim mudik 2019,
karena Jasa Marga mencatat pada hari
Idul Fitri 1443 Hijriah dan H+1 arus lalu
lintas dari dan ke arah daerah tujuan
mudik tak jauh berbeda volumenya. .
“Pada 2019, saat H-1 dan hari-H, arus
lalin sudah mulai lengang. Sedangkan
pada mudik 2022 ini, pada H-1 memang

ada penurunan, namun pada hari-H ada
peningkatan volume kendaraan sampai
70 ribu di Cikatama. Pada H+1 pun ada
peningkatan,” jelasnya.
Bahkan menyebut, hingga Rabu,
4 Mei 2022, arus kendaraan menuju
Tol Trans Jawa terbilang masih cukup
deras. “Namun kami sudah mengambil
intervensi
penambahan
kapasitas
contraflow hingga dua lajur,” imbuh Aan.
Berkaca dari anomali tersebut,
Aan mengingatkan antisipasi pada
arus balik harus diperhatikan betul,
mengingat lebih dari 700 ribu kendaraan
sebelumnya tercatat mengarah ke timur.
Selain soal arus mudik di Tol Trans

Jawa, Aan menyoroti arus kendaraan
yang hendak menyeberang dari Jawa ke
Sumatera dan sebaliknya. Dia menyebut
ada peningkatan volume kendaraan
pribadi.
Dia pun meminta arus balik mudik
Lebaran di Pelabuhan Bakauheni
disiapkan dengan sungguh-sungguh
dan diantisipasi segala kemungkinan
buruknya. Dia menekankan jangan
sampai membuat permasalahan baru
ketika tol tertutup penuh, sehingga arus
tidak bisa berjalan. Kemudian untuk di
Merak juga antisipasi pertemuan keluar
dan masuk, agar tak terjadi stagnasi. [*]
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P

olisi dengan stakeholders terkait
belum bisa bernafas lega usai
arus mudik berjalan lancar, dengan
minim kejadian menonjol. Pekerjaan
di lapangan belum bisa ditinggalkan
karena arus balik Lebaran 2022
masih menjadi tugas penting untuk
disukseskan.
Puncak arus balik jalur darat
dan udara diprediksi terjadi sejak
Jumat 6 Mei hingga Minggu 8 Mei
2022. Sementara puncak arus balik
dengan transportasi laut atau jasa

penyeberangan kapal diprediksi tanggal
8 dan 9 Mei 2022.
“Saya ingin mengingatkan bahwa
pemerintah memprediksi puncak arus
balik terjadi pada 6, 7, dan 8 Mei 2022,”
ujar Presiden Jokowi secara virtual
melalui Youtube Sekretariat Presiden,
Selasa 3 Mei 2022.
Presiden
Jokowi
mengatakan
pemerintah bakal berupaya memberi
pelayanan kepada warga yang hendak
kembali dari kampung halaman.
Dia mengatakan pemerintah bakal

melakukan manajemen lalu lintas demi
kelancaran arus balik.
“Agar kita semua nyaman di
perjalanan, saya mengimbau, saya
mengajak Bapak/Ibu dan saudarasaudara yang melakukan perjalanan
dengan kendaraan pribadi agar kembali
lebih awal,” ujarnya.
Jokowi mengklaim pemerintah
selalu mengupayakan yang terbaik bagi
rakyat Indonesia. Kebijakan one way
hingga larangan truk masuk ke jalan tol
akan tetap diberlakukan.
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“Kebijakan ganjil-genap, aturan satu
arah atau one way, dan larangan truk
masuk jalan tol akan tetap diberlakukan,”
kata Jokowi.
Setelah itu Menhub Budi Karya
Sumadi mengimbau agar masyarakat
yang saat ini masih mudik Lebaran
untuk menghindari pulang saat puncak
arus balik pada 6 sampai 8 Mei 2022.
Budi Karya menyarankan masyarakat
kembali sebelum atau setelah puncak
arus balik. Budi Karya mengimbau
agar masyarakat mewaspadai dua titik
yang akan rawan macet saat arus balik.
Keduanya yakni Tol Semarang-Jakarta
dan Penyeberangan Bakauheni-Merak.
“Kalau cutinya bisa diperpanjang,
sebaiknya pulang setelah tanggal 8
Mei,” kata Budi Karya seperti dalam
keterangannya.

7 Strategi Arus Balik Lancar

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi
Prasetyo menerangkan 7 strategi atau
langkah agar arus balik Lebaran 2022
berjalan lancar dan aman. Berikut
strateginya:
Pertama
Penerapan rekayasa lalu lintas
berupa sistem satu arah atau one
way mulai Km 414 atau Gerbang Tol
Kalikangkung sampai Km 70 Gerbang
Tol Cikampek Utama. “Perlu dipahami,
rekayasa lalu lintas ini bersifat
situasional,” kata kepada detikcom,
Rabu 4 Mei 2022.
Dedi menjelaskan, jika volume
kendaraan sangat padat menuju
Jakarta, sejak Jumat tanggal 6 Mei 2022
pukul 14.00 sampai 24.00 WIB akan
diberlakukan one way dimulai Gerbang
Tol Kalikangkung Km 414 sampai Tol
Cikampek Km 47.
“Diteruskan contraflow sampai Km
28+500. Rekayasa lalu lintas ini juga
berlaku dan bersifat situasional pada
puncak arus, yang diprediksi jatuh pada
Sabtu, 7 Mei, dan Minggu, 8 Mei 2022,”
imbuh dia.
Dedi melanjutkan, jika volume
kendaraan sangat padat sejak sebelum
Gerbang Tol Kalikangkung, tak tertutup
kemungkinan diterapkan one way mulai
Km 442 Gerbang Tol Bawen sampai Km
3 Gerbang Tol Halim Perdanakusuma.
Ditambah, sambung Dedi, penerapan
pembatasan operasi angkutan barang.
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Kedua
Polri,
Kemenhub,
serta
stakeholder
terkait
terus-menerus
mensosialisasikan
rute
alternatif
menuju Bandung dari Jakarta saat
penerapan one way.
Berikut rute-rute alternatif Jakarta
arah Bandung:
a. Jagorawi - Puncak - Cisarua
- Cipanas - Cianjur - Sukaluyu Cipatat - Padalarang – Bandung.
b. Jagorawi - Cibubur - Cileungsi Jonggol - Cianjur - Padalarang
– Bandung.
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c.

Kalimalang - Kedung Waringin
- Karawang - Purwakarta
- Wanayasa - Lembang –
Bandung.
d. Kalimalang - Kedung Waringin
- Karawang - Purwakarta Sukatani - Darangdan - Cikalong
- Padalarang – Bandung.
e. Jagorawi - Sukabumi - Cianjur Padalarang - Bandung.
Sementara itu jalur alternatif yang
dapat dilewati pengguna jalan arah
Jawa Tengah (Jateng) saat rekayasa
lalu lintas terjadi sepanjang Tol

Kalikangkung-Tol Cikampek adalah
sebagai berikut:
a. Keluar Gerbang Tol Karawang
Barat - Jalan Raya Pantura Jalan Raya Klari - Kosambi
- Cikampek - Jomin - Jalur
Pantura
b. Keluar Gerbang Tol Karawang
Timur- Klari - Pasar Kosambi Jomin - Jalur Pantura
c. Keluar Gerbang Tol Cikopo Simpang Jomin - Jalur Pantura.
Ketiga
Masyarakat diminta tidak menunggu
selesainya one way di entry gerbang
tol. Sehingga tidak terjadi penumpukan
kendaraan.

Keempat
Melakukan
implementasi
manajemen tempat istirahat atau rest
area, yakni Rest Area Management
System (RAMS) untuk menginfokan
kapasitas parkir kepada pengendara
sebelum masuk rest area.
Kelima
Mengimbau
masyarakat
tidak
berhenti di bahu jalan jika tidak dapat
beristirahat di rest area. Diharapkan
dapat memanfaatkan rest area yang
berada di kota terdekat dengan keluar
terlebih dahulu di gerbang tol terdekat,”
ucap Dedi.

Keenam
Jaminan ketersediaan bahan bakar
minyak, bengkel, dan fasilitas-fasilitas
lainnya untuk membantu masyarakat
ketika mengalami kendala pada
kendaraannya.
“Memastikan ketersediaan BBM,
BBM modular atau Pertashop, BBM
motoris, bengkel motoris, layanan top
up, posko layanan, pasokan listrik,”
imbuh Dedi.
Ketujuh
Meminimalkan hambatan di rute
alternatif, sehingga kapasitas jalan
bisa digunakan optimal oleh volume
kendaraan yang dialihkan ke ruas-ruas
jalan alternatif.
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Korlantas
Polri
pun
sudah
menjadwalkan rekayasa lalu lintas
one way dan ganjil genap arus balik
Lebaran 2022, agar masyarakat lebih
bersiap diri. Namun ditekankan lagi,
jadwal one way dan ganjil genap ini
bersifat situasional dan tentatif, dengan
mempertimbangkan kondisi di lapangan
yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Kapolri WFH Sepekan

Menghindari kepadatan saat arus
balik, Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo juga mengusulkan agar
instansi swasta maupun pemerintah
menerapkan
work
from
home
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(WFH) selama sepekan jika masih
memungkinkan. Kapolri menuturkan hal
ini perlu dikoordinasikan dengan matang
antara instansi dengan karyawannya.
Dia berharap pihak perusahaan atau
instansi pemerintah bisa berkoordinasi
dengan karyawan atau pegawainya,
sehingga
tidak
terjadi
kendala.
Diperkirakan 1,2 juta kendaraan
akan masuk Jakarta via Tol Halim
Perdanakusuma pada saat arus balik.
Usul tersebut disambut baik oleh
sejumlah legislator di DPR RI, termasuk
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad
Sahroni. Dia menilai langkah ini akan

Edisi V 2022

berdampak sangat besar terhadap
masyarakat, efektif dan efisien.
Sahroni menuturkan, Jumat 6 Mei
2022 imbauan Kapolri untuk WFH
akan mengurai kemacetan dan dapat
meredam potensi penularan Covid-19.
“Tidak sulit bagi masyarakat untuk
melakukannya, namun mempunyai
dampak yang sangat besar dalam
meredam kasus penularan Covid-19
yang kemungkinan besar akan naik,”
ucapnya.
Politikus
NasDem
ini
lantas
berharap pemilik usaha dan pimpinan
instansi dapat menjalankan saran

Kapolri tersebut. Selanjutnya, Wakil
Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
menilai penerapan WFH selama
sepekan tidak akan mempengaruhi
produktivitas.
Dasco
menuturkan,
dengan diterapkannya WFH, arus balik
Lebaran bisa dilakukan secara bertahap.
Dia menyebut usulan Kapolri
Jenderal Listyo Sigit agar pekerja WFH
selama sepekan jika memungkinkan
perlu dipertimbangkan.

Senada dengan para legislator,
di
tingkat
eksekutif,
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi
Birokrasi
(MenPAN-RB)
Tjahjo Kumolo menyetujui usul Kapolri
soal WFH sepekan bagi ASN. Tjahjo
meminta pejabat pembina kepegawaian
(PPK) mengatur jadwal WFH tersebut.
Dalam keterangan MenPAN-RB, 7
Mei 2022 disarankan kepada seluruh
instansi
pemerintahan
mengatur

jadwal WFH bagi seluruh aparatur sipil
negara selama sepekan mulai Senin 9
Mei 2022. Penerapan WFH tersebut,
lanjutnya, tidak akan mengganggu
urusan administrasi dan pelayanan
pemerintahan lain, karena kini telah
ada penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE), yang
memungkinkan ASN bekerja secara
fleksibel
memanfaatkan
teknologi
informasi dan komunikasi (TIK). “WFH
juga jadi kesempatan untuk isoman
agar mencegah adanya pertambahan
kasus Covid-19,” katanya.
Menteri
Ketenagakerjaan
Ida
Fauziyah juga mengeluarkan kebijakan
yang sama dengan mengimbau para
pengusaha untuk ikut melakukan
anjuran work from home alias WFH
selama seminggu ke depan. Hal itu
dilakukan untuk mengurai kemacetan
pada saat arus balik. Anjuran WFH
selama seminggu ke depan ini sudah
dilakukan oleh semua PNS.
Ida juga meminta pengusaha mau
melakukan anjuran itu agar para pekerja
yang mudik lebaran bisa menghindari
tanggal-tanggal puncak arus balik
saat kembali dari kampung halaman.
Ida menerangkan sistem WFH sudah
pernah dilakukan atau familiar sejak
pandemic COVID-19 terjadi di Tanah Air.
Secara substansi sistem WFH
dinilai sudah tidak asing, sistem bekerja
ini dapat memberikan kesempatan bagi
pekerja untuk melakukan pekerjaan
secara remote tanpa perlu ke kantor.
“Namun
begitu,
sekali
lagi,
pelaksanaannya tentu berdasarkan
atas
kesepakatan
bersama
dan
memperhatikan
ketentuan-ketentuan
yang berlaku,” tegas Ida jelas Ida dalam
keterangannya, Minggu 9 Mei 2022.
Selanjutnya Kementerian Agama
dan Kementerian Dalam Negeri sepakat
dengan usul Kapolri. Namun, hanya 50
persen ASN di kementerian tersebut
yang diperbolehkan WFH sepekan.
Kemudian KPK memberlakukan WFH
bagi 25 persen pegawainya.
Namun di sisi lain, pengusaha
menolak usul tersebut. Menurut Ketua
Umum Kamar Dagang Industri (Kadin)
DKI Jakarta Diana Dewi pengusaha
tak bisa melakukan anjuran WFH ini.
Meski sudah dijelaskan usul tersebut
untuk mengurangi kepadatan, dapat
dimanfaatkan untuk isolasi mandiri
serta mencegah penularan COVID-19,
Diana berpendapat sektor swasta
butuh banyak tenaga untuk menggenjot
produktivitas.
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K

abid Humas Polda Metro Jaya
Kombes E Zulpan mengatakan
salah satu rekayasa lalu lintas yang
pihaknya siapkan berada di Tol JORR.
Rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan
jika terjadi kepadatan kendaraan arus
balik di Gerbang Tol Halim Utama.
“Apabila terjadi kepadatan di GT
Halim Utama, arus balik pada jalur tol
bawah Cikampek-Jakarta dikeluarkan
ke arah Cikunir melalui Tol JORR,” kata
Zulpan dalam keterangannya, Kamis 5
Mei 2022.
Lalu apabila terjadi kepadatan di
Tol Cikampek arah Jakarta, seluruh
kendaraan yang melalui Tol Layang MBZ
dialihkan keluar menuju Tol CikunirLingkar Luar.
Sementara itu jelang tengah
malam, aktivitas arus balik Lebaran
mulai terlihat geliatnya. Polisi pun,
yang semula hendak memulai rekayasa
lalu lintas pada Jumat (6/5), merubah
rencana dengan menerapkan one way
sedari Kamis 5 Mei 2022 malam.
Di jalur Pantai Selatan Jawa,
tepatnya Nagreg, kepadatan arus lalu
lintas di malam itupun terjadi. Sekitar
pukul 21.00 WIB, terjadi peningkatan
volume kendaraan ini imbas skema one
way yang diterapkan di Tasikmalaya dan
Garut.
“Untuk arus balik di depan Pos PAM
Lingkar Barat terpantau ramai lancar,
arus dari arah Garut menuju Bandung,”
kata Kapospam Lingkar Barat Nagreg
Kompol Ivan Taufik.
Pelambatan arus lalu lintas ini
juga terjadi akibat penyempitan jalan,
yang tadinya empat lajur di Lingkar
Nagreg, dua lajur di jalur keluar Lingkar
Barat Nagreg dan tiga lajur saat akan
memasuki bypass Nagreg-Cicalengka.
“Kendala di depan Pospam Lingkar
Barat dari empat lajur menjadi dua lajur
di depan Desa Nagreg. Namun setelah
Desa Nagreg dibuat tiga lajur,” ucap dia.
Pihaknya
terus
berkoordinasi
dengan Polres Garut saat akan
penerapan one way ke arah Bandung.
“Betul (one way) tadi sudah
dikoordinasikan antara Garut dan
Bandung, satu jam di one way menuju
Bandung, makanya arus ramai lancar
menuju Bandung ini,” ujar Ivan.
Selanjutnya di Makassar, Dinas
Perhubungan Sulawesi Selatan (Sulsel)
memprediksi puncak arus balik mudik
2022 akan terjadi pada akhir pekan ini.
Jumlah pemudik yang akan kembali
masuk ke Makassar diperkirakan

sekitar 700 ribu jiwa. Plh Kepala Dinas
Perhubungan, Aruddini, usai Rapat
Koordinasi Arus Balik Tahun 2022 di
Aula Pattingalloang Rujab Gubernur
Sulsel menjelaskan, perhitungan jumlah
pemudik itu berdasarkan data pemudik
yang meninggalkan Makassar melalui
jalur Simpang 5 Mandai, Maros, dan
Cappa Bungaya Gowa pada 30 Mei lalu.
Jalur Simpang 5 Mandai, Maros,
dan Cappa Bungaya Gowa ini
diprediksi bakal kembali padat pada

puncak arus balik nanti. Sementara,
berdasarkan pantauan Dishub Sulsel
pada 5 Mei sudah mencatat 32.500
penumpang datang melalui Pelabuhan
Makassar. Sedangkan melalui jalur
udara dilaporkan sebanyak 172 ribu
penumpang.
Lalu di Sumatera Utara, sistem one
way dilakukan di Kecamatan Parapat
yang berada di sekitar wilayah Danau
Toba menuju Kota Medan. Sistem ini
dilakukan hingga 9 Mei 2022.

Majalah TRIBRATAnews

Edisi V 2022

23

L

APORAN UTAMA

Kepala
Dinas
Perhubungan
Kabupaten Simalungun, Sabar Saragih,
Jumat 6 Mei 2022 menjelaskan untuk
pengendara yang datang dari arah
Medan, petugas akan mengalihkan
kendaraan ke jalur lain. Petugas
memasang tanda penunjuk arah agar
pengendara bisa melalui jalur yang
sudah dialihkan selama penerapan
one way. Sabar menyebut pihaknya
memprediksi jika puncak kepadatan
kendaraan di jalur ini pada hari ini
hingga hari Minggu 8 Mei 2022. “Puncak
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kepadatan diperkirakan sejak Jumat
sampai Minggu besok,” tuturnya.
Sebelumnya, sistem one way di
jalur Danau Toba menuju Kota Medan
diterapkan sejak Rabu 4 Mei 2022.
Pergerakan
arus
balik
rata
terpantau di semua daerah di Tanah Air.
Hingga Senin 9 Mei 2022 ratusan ribu
bahkan jutaan kendaraan mengangkut
pemudik pulang dari kampung halaman
ke kota domisili. Di Tol Trans Jawa
menuju Jabodetabek, one way yang
dilakukan dari Tol Kalikangkung menuju
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Tol Cikampek dan seterusnya baru
dihentikan pada pukul 02.30 WIB, 9 Mei
2022.
Laporan
Direktur
Jenderal
Perhubungan
Udara
Kementerian
Perhubungan Novie Riyanto mengatakan
sebanyak 500 penerbangan tiba di
Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng,
pada puncak arus balik lebaran,
Minggu 8 Mei 2022. Selain itu, Novie
mengatakan penumpang di Bandara
Soetta bisa mencapai 150 ribu per hari
itu, dengan jumlah total penerbangan

kurang
lebih
1.135.
Sementara
sisanya 635 merupakan penerbangan
keberangkatan dari Soetta.
PT Hutama Karya (Persero) (Hutama
Karya) mencatat sebanyak 2.690.458
kendaraan melintas di seluruh ruas
Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) selama
periode mudik Lebaran 1443 H. Adapun
angka total kendaraan yang melintas
merupakan akumulasi dari 7 ruas tol
JTTS yang telah dioperasikan, yakni
Bakauheni - Terbanggi Besar (Bakter),
Terbanggi Besar - Pematang Panggang
- Kayu Agung (Terpeka), Palembang -

Indralaya (Palindra), Pekanbaru - Dumai
(Permai), Medan - Binjai, Ruas Binjai
- Langsa Seksi 1 (Binjai - Stabat), Sigli
- Banda Aceh (Seksi 2, 3 & 4) serta
ruas fungsional, yakni Bengkulu - Taba
Penanjung dan Pekanbaru - Bangkinang.
Selama musim Lebaran 2022,
Yogyakarta
International
Airport
(
YIA) juga mencatat kenaikan
penumpang 400 persen, sementara
Pelabuhan Tanjung Perak mencatat
kenaikan penumpang 300 persen.
Lalu PT KAI mencatat ada 651.427
penumpang meninggalkan Jakarta

selama musim Lebaran 2022. Jika
ditotalkan di seluruh provinsi, jumlah
penumpang KAI selama masa Lebaran
tahun ini mencapai 4,39 juta orang.
Saat
menutup
posko
pusat
angkutan Lebaran 2022, Menhub Budi
Karya Sumadi menyampaikan saat
ini jalan tol di Jawa dan Sumatera
banyak diminati pemudik. Berdasarkan
catatan Kemenhub, sebanyak 47 persen
pemudik banyak yang menggunakan
kendaraan pribadi yang bergerak dari
Jabodetabek ke arah timur atau barat.
Oleh karenanya, Menhub mencatat
terjadi kenaikan penggunaan jalan
tol sebesar 11,8 persen. Budi menilai
angka kenaikan ini merupakan jumlah
besar, apalagi terdapat kecenderungan
keberangkatan dari pemudik pada
waktu-waktu tertentu.

Apresiasi

Presiden Joko Widodo mengatensi
pengawalan mudik Lebaran 2022 oleh
kementerian hingga TNI-Polri. Jokowi
mengapresiasi pelaksanaan mudik
maupun arus balik Lebaran 2022 nihil
peristiwa seperti macet berhari-hari.
“Saya ingin menyampaikan terima
kasih ke seluruh jajaran kementerian,
Polri, TNI, dalam rangka manajemen arus
mudik maupun arus balik, secara umum
alhamdulillah bisa dikelola dengan baik
sehingga tidak ada keluhan-keluhan
yang amat sangat,” kata Jokowi dalam
pengantar Sidang Kabinet Paripurna
di Istana Negara seperti ditayangkan
YouTube Sekretariat Presiden, Senin 9
Mei 2022.
Jokowi tak menampik ada keluhan
kecil dalam arus mudik maupun arus
balik Lebaran 2022. Meski demikian,
Jokowi menyebut tak ada keluhan
seperti macet satu setengah hari atau
dua hari seperti yang lalu-lalu.
“Kalau keluhan-keluhan kecil-kecil
ya pasti ada. Tapi yang peristiwaperistiwa macet sampai satu setengah
hari sampai dua hari seperti terjadi
pada yang lalu-lalu, ini bisa diatasi
karena saya melihat memang persiapan
manajemennya dengan pengelolaan di
lapangan yang baik,” kata Jokowi.
Jokowi melihat penanganan arus
mudik maupun arus balik Lebaran
2022 bisa diatasi. Sementara itu
Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
mengapresiasi upaya Polri dalam
menyukseskan kegiatan arus mudik dan
arus balik Lebaran 2022. BPJT menilai
upaya Polri dan jajaran, khususnya
polisi lalu lintas, telah maksimal.
“BPJT Kementerian PUPR sangat
berterima kasih atas peran serta dan
kerja keras dari seluruh stakeholders
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khususnya jajaran Koorlantas, Direktorat
Lantas Polda dan Satuan Lantas Polres
di dalam memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat selama
pelaksanaan arus mudik hingga arus
balik kemarin,” ucap Kepala BPJT,
Danang Parikesit, dalam keterangan
tertulisnya, Sabtu (14/5).
Di kesempatan, terpisah, Ketua
Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan
Masyarakat Transportasi Indonesia
(MTI) Pusat, Djoko Setijowarno,
mengatakan pembangunan jalan tol
di era kepemimpinan Presiden Jokowi
efektif dalam memangkas waktu
perjalanan pemudik. Kendati demikian,
Djoko juga mendorong infrastruktur
transportasi massal juga dibangun
secara masif di daerah tujuan mudik
untuk
meminimalisir
penggunaan
kendaraan pribadi.
“Pembangunan tol secara masif
di era kepemimpinan Presiden Joko
Widodo cukup membantu memangkas
waktu tempuh para pemudik yang
menggunakan kendaraan pribadi cukup
signifikan,” kata Djoko dalam keterangan
tertulis.
Djoko menilai sudah saatnya
Pemerintah
mengembangkan
transportasi umum di destinasi mudik.
Dia mendorong disediakannya anggaran
untuk hal tersebut. Djoko menerangkan,
pengembangan transportasi massal
di daerah tujuan mudik diharapkan
dapat mengurangi jumlah pemudik
yang menggunakan kendaraan pribadi.
Dengan demikian, potensi kemacetan
berkurang.
“Selama ini, salah satu faktor
pendorong banyak pemudik pilih
menggunakan kendaraan pribadi, yang
menyebabkan
kemacetan
panjang
selama arus mudik saat pulang
kampung, adalah ketiadaan transportasi
umum yang memadai di kampung
halaman,” ujar dia.
“Itu mestinya Pemerintah pusat
punya dana alokasi khusus (DAK)
untuk membenahi transportasi umum
di daerah. Kalau itu sudah, kelompokkelompok kecil ini diangkut pakai bus
gratis sekalian. Selain sepeda motor itu,
di kampung halaman tidak ada angkutan
umum lagi,” tutur dia.
Sepakat
dengan
penilaian
Djoko,
Ketua
Institut
Studi
Transportasi (Instran) Darmaningtyas
mengungkapkan kondisi infrastruktur
saat
ini
sangat
mempengaruhi
kelancaran arus mudik dan balik Lebaran
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2022. Dia mengatakan mayoritas
pergerakan pemudik melewati jalan tol.
“Besar sekali dong pengaruhnya
(kondisi infrastruktur saat ini dengan
kesuksesan kegiatan mudik dan arus
balik 2022). Kan mayoritas pergerakan
menggunakan jalan tol, baik yang
di Jawa maupun ke Sumatera,” kata
Darmaningtyas..
Darmaningtyas
mengapresiasi
kinerja Pemerintah dan jajaran yang
sukses
menyelenggarakan
mudik
Lebaran 2022, usai dua tahun mudik
terhalang situasi pandemi Covid-19.
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“Pembangunan tol
secara masif di era
kepemimpinan Presiden
Joko Widodo cukup
membantu memangkas
waktu tempuh
para pemudik yang
menggunakan kendaraan
pribadi cukup signifikan,”

“

Ini yang saya
lihat sekarang,
alhamdulillah
cukup baik
dan lancar
policy yang
dilaksanakan.

“

Selain infrastruktur yang memadai,
koordinasi
lintas
sektoral
yang
apik,
Darmaningtyas
berpendapat
Pemerintah juga melakukan persiapan
yang matang.
“Kita patut mengapresiasi kinerja
Pemerintah
melalui
Kementerian
Perhubungan,
Kementerian
PUPR,
Korlantas
Polri,
Kementerian
BUMN,
Kementerian
Kesehatan,
PT Jasa Raharja Persero, dan para
stakeholders lain yang telah sukses
menyelanggarakan angkutan mudik
Lebaran 2022,” ungkap Darmaningtyas.

“Juga kepada Badan Kebijakan
Transportasi Kementerian Perhubungan
yang telah melakukan survei sejak awal
mengenai potensi mudik pada Lebaran
2022 sehingga hasilnya dapat menjadi
dasar perencanaan bagi Pemerintah
dalam menyelenggarakan angkutan
Lebaran 2022,” tambah dia.
Terakhir,
Ombudsman
Republik Indonesia (ORI) menilai
penyelenggaraan layanan publik dalam
rangka mudik dan arus balik 2022
sangat baik. Dia mengatakan langkahlangkah Pemerintah dan jajarannya
membawa dampak yang positif.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad
Najih, Kamis 12 Mei 2022. berharap
strategi mengatur arus mudik dan balik
kemarin dapat dikembangkan lagi tahun
depan, sehingga masyarakat dapat
merasakan pelayanan yang semakin
baik.
Najih melihat kebijakan rekayasa
lalu lintas one way, contraflow dan
ganjil-genap yang bertujuan menjaga
kondusivitas lalu lintas di jalan tol telah
terlaksana dengan maksimal. Najih
mengaku, sambil mudik ke Jawa Timur,
dia juga melakukan pengamatan terkait
rekayasa lalu lintas.
“Ini yang saya lihat sekarang,
alhamdulillah cukup baik dan lancar
policy
yang
dilaksanakan.
Saya
kebetulan mudik balik daerah dengan
jalur darat, dengan maksud ingin
mengamati dalam konteks pelaksanaan
pelayanan ini dan ternyata saya
merasakan cukup baik,” tutur dia.
Najih
kemudian
berpendapat
menurunnya angka kecelakaan lalu
lintas pada momen mudik Lebaran
2022, menjadi bukti Pemerintah dan
jajarannya berupaya maksimal dalam
menjaga situasi di jalan. Oleh sebab
itu, Najih menilai langkah-langkah
Pemerintah terkait kegiatan mudik telah
tepat.
Dari kacamata Najih, secara umum
kegiatan mudik 2022 berlangsung baik.
Apalagi jika mengingat adanya anomali
pada mudik tahun ini dari sisi volume
kendaraan.
“Secara umum saya lihat sudah
bagus untuk tahun ini. Apalagi dengan
pengalaman dua tahun tidak ada mudik,
menurut saya langkah yang diambil ini
sudah bagus. Policy yang diterapkan
sudah cukup baik dan membantu
sehingga lancar,” pungkas dia.[*]
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Polri Gagalkan
Ekspor Ilegal
121,985 Ton
Minyak Goreng
ke Timor Leste
Banyak laporan masyarakat ke Kepolisian dan berdasarkan analisis permasalahan tersebut dapat
diselesaikan masyarakat dengan melibatkan 3 pilar di desa atau kelurahan masing-masing.
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etika
Pemerintah
telah
menetapkan kebijakan larangan
ekspor crude palm oil (CPO) dan
produk turunannya, ternyata masih
ada saja oknum yang nekat mencari
keuntungan pribadi dengan menabrak
aturan.
Padahal, belied tersebut diambil
Presiden Joko Widodo sebagai upaya
memenuhi kebutuhan minyak goreng
bagi masyarakat luas sebagai imbas
problematika minyak goreng di pasaran
sejak akhir 2021.
Oknum
eksportir
diketahui
melakukan
manipulasi
dengan

memasukkan data barang yang tidak
sesuai. Pelaku menyatakan hendak
mengekspor makanan dan minuman,
namun nyatanya minyak goreng.
Kabareskrim Polri Komjen Agus
Andrianto di Terminal Teluk Lamong,
Jawa Timur, Jumat 13 Mei 2022
menjelaskan oknum eksportir hendak
mengirim minyak goreng kemasan
secara ilegal ke Dili, Timor Leste.
Percobaan pengiriman minyak
goreng secara ilegal ini terbongkar
setelah petugas memeriksa 2 dari 8
kontainer. Dalam kesempatan tersebut
terkuak 10.234 karton minyak goreng

kemasan di dalam 8 kontainer tersebut.
Untuk memuluskan proses ekspor
ilegal itu, para pelaku diduga sengaja
melaporkan jenis barang berbeda saat
mengurus dokumen ekspor ke Bea dan
Cukai.
Ekspor illegal minyak goreng
kemasan itu dilakukan oleh dua
pelaku yang telah ditetapkan sebagai
tersangka,
yakni
masing-masing
berinisial R (60) dan E (44). Keduanya
diduga melanggar Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022
tentang Larangan Ekspor Crude Palm
Oil (CPO) serta produk turunannya.
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“Dengan kejadian ini, kami harap
teman-teman media menyampaikan
informasi
seluas-luasnya,
PoldaPolda lain akan melihat, dan modus
ini kemungkinan terjadi di tempat
lain. Ini kami ekspos dengan harapan
sampai ke publik supaya pelaku batal
melakukannya,” kata Agus.
“Juga
mengantisipasi
penyelundupan terhadap produk CPO
maupun olahan minyak lainnya ke
luar negeri secara ilegal dengan tidak
melalui proses Kepabeanan,” sambung
Agus.
Agus menerangkan lebih lanjut,
tersangka E dan R berperan sebagai
penyedia barang dan mengurus proses
eksportasi. Dia menegaskan kepolisian
juga akan mendalami pihak-pihak lain
yang membantu para pelaku melakukan
pelanggaran ini.
Dijelaskan pula, jika dikonversikan
dalam satuan berat, total minyak goreng
yang berhasil dicegah pengiriman
ilegalnya seberat 121,985 ton.
Pada kesempatan yang sama,
Kapolda Jawa Timur Irjen Nico Afinta
menceritakan awal mula anggotanya
membongkar kasus ini. Bermula dari
adanya informasi masyarakat kepada
Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
“Dari laporan masyarakat tersebut
terdapat tiga kontainer yang diduga
berisi minyak goreng yang akan
diekspor ke Dili, negara Timor Leste,”
kata Nico.
Nico mengatakan, atas perintah dari
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
pihaknya pun melakukan pengecekan
mendalam. Setelah menemukan tiga
kointainer berisi minyak goreng itu,
tim gabungan terdiri atas Satgas
Pangan Pusat, Satgas Pangan Daerah
dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak
dengan didampingi oleh Tim dari BeaCukai dan Ditjen PKTN serta Ditjen
Daglu Kemendag RI pada 11 Mei 2022
menemukan kontainer lainnya yang
berisi minyak goreng.
Dari hasil pemeriksaan diketahui
tersangka R membeli minyak goreng
tersebut dari suatu tempat. Kemudian
meminta bantuan tersangka E untuk
mengurus dokumennya. Berdasarkan
fakta-fakta tersebut, para tersangka
dipersangkakan melanggar:
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Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 51 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan Jo Pasal
3 Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun
2022 tentang Larangan Sementara
Ekspor Crude Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm
Olein and Used Cooking Oil.

Pengawasan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo memastikan kepolisian masih
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terus melakukan pengawasan terkait
dengan implementasi kebijakan yang
dikeluarkan Presiden Jokowi soal
larangan ekspor minyak goreng dan
juga CPO.
Kapolri
menyatakan,
jajaran
kepolisian terus melakukan pemantauan
ke pihak produsen maupun pasar terkait
kebijakan tersebut. Ini dilakukan untuk
memastikan ketersediaan stok nasional
serta pengendalian harga minyak
goreng jenis curah.

“Dengan pengawasan langsung dan
terus-menerus dari aparat Kepolisian
di lapangan, diharapkan implementasi
kebijakan Pak Presiden tersebut, bisa
memenuhi kebutuhan masyarakat yang
tinggi terhadap minyak goreng dengan
harga penjualan yang diharapkan,”
sambung mantan Kabareskrim Polri itu.
Kapolri menegaskan agar seluruh
produsen hingga distributor benarbenar menerapkan kebijakan yang
telah
dikeluarkan
oleh
Presiden
Jokowi demi kepentingan masyarakat
Indonesia. Mantan Kapolda Banten
ini menekankan, pihak Kepolisian
tidak akan segan melakukan tindakan
tegas kepada pihak-pihak yang tidak
menghormati maupun menjalankan
keputusan dari Pemerintah Indonesia
terkait minyak goreng.

“Polri fokus mengawasi, dan kami
tidak akan ragu menindak tegas kepada
seluruh pihak yang terindikasi mencoba
melakukan
pelanggaran
kebijakan
larangan ekspor minyak goreng ini.
Semua ini dilakukan demi memenuhi
kebutuhan dari masyarakat Indonesia,”
ucap Sigit.
Polri sejak awal fokus melakukan
pengawasan
dan
pemantauan
terkait dengan ketersediaan serta
pengendalian harga dari minyak goreng.
Bahkan, bersama dengan Kemenperin,
Polri membentuk satgas gabungan
untuk melakukan pemantauan di pihak
produsen, distributor tingkat I hingga IV
serta tingkat pengecer selama 24 jam
penuh.
“Oleh karena itu untuk memastikan
ketersediaan di pasar betul-betul

ada, kami bersama pak Menperin
membentuk satgas gabungan. Di mana
satgas gabungan ini kita tempatkan
mulai di level pusat para produsen dan di
kantor pusat juga ditempatkan personel
dari kepolisian dan Kemenperin,” kata
Sigit dalam konferensi pers di Mabes
Polri, Senin 4 April 2022 yang lalu.
“Khususnya di beberapa produsen
besar melekat selama 24 jam. Untuk
mengawasi proses produksi. Di level
distributor baik distributor tingkat I
sampai tingkat IV, hingga pengecer
sudah kita turunkan personel dari Satgas
Pusat, daerah, Bhabinkamtibmas untuk
turun mengecek di pasar,” imbuh dia.
Dengan upaya tersebut, diharapkan
rangkaian proses distribusi minyak
goreng mulai dari produsen, distributor
sampai dengan pasar betul-betul
berjalan lancar. [*]
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areskrim Mabes Polri dan jajarannya menyita sedikitnya
359 kilogram narkoba yang terdiri dari 238 kg sabu dan
121 kg ganja. Penyelundupan narkoba ini digagalkan
Bareskrim Polri yang bekerja sama dengan bersama Polda Riau,
Polda Aceh, dan Ditjen Bea Cukai.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen
Krisno Halomoan Siregar, 359 narkoba yang disita adalah
hasil penangkapan dan pengembangan empat perkara. Krisno

menyampaikan, kasus pertama yakni peredaran narkotika jenis
ganja yang terjadi di Aceh.
Dalam kasus ini, pihaknya berhasil membongkar jaringan
Aceh-Medan dengan tersangka SY alias S (29) selaku pengendali
dan R alias U (47) yang berperan sebagai kurir.
“Tanggal 4 April 2022 ditahan dua orang yang dicurigai
melakukan transaksi narkotika jenis ganja dengan TKP Jalan
Nasional Blangkejeren Kutacane, Kampung Agusen, Kecamatan
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Biangkejeren, Kabupaten Gayo Lues,
Aceh,” ujar Krisno kepada wartawan di
Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 27
April 2022.
Krisno menyebut pihaknya berhasil
menyita ganja sebanyak empat karung
dengan berat total 121,28 kilogram.
Seiring pengembangan kasus, masih
ada dua tersangka yang masuk daftar
pencarian orang (DPO), yakni pria
berinisial I selaku kurir, dan AB selaku
pemilik ratusan kilogram ganja tersebut.
“Modus
operandi
penjemputan
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narkotika jenis ganja melalui jalur
darat dengan menggunakan angkutan
pribadi,” jelas dia.
Kasus kedua yakni pengungkapan
peredaran sabu jaringan MalaysiaIndonesia dengan barang bukti sebanyak
22 kilogram dengan tersangka yang
ditangkap masing-masing berinisial HP
alias H (31) dan J (30) selaku kurir, juga
F yang masuk DPO alias buron.
Krisno mengatakan penangkapan
para tersangka dilakukan pada 8
April 2022
di Desa Beusamerano,
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Dusun Aman, Kecamatan Peureulak,
Kabupaten Aceh Timur. Saat itu,
penyidik
mengamankan
J
yang
menyimpan karung goni berisi sabu
dengan berat 22 kilogram di dalam
kamar sebuah gudang. Setelah itu,
penyidik mengamankan HP.
“Modusnya ship to ship, menjemput
narkoba di tengah laut perairan Malaysia
dan mengangkut ke wilayah Indonesia,”
kata Krisno.
Lanjut ke perkara ketiga, adalah
peredaran
gelap
sabu
jaringan
Malaysia-Indonesia, yakni di Bengkalis,
Riau. Penyidik berhasil menangkap
empat tersangka yang berinisial MN
(30) selaku kapten kapal pencari kurir,
HA (37) selaku kurir yang mencari dan
menyewa speedboat, MD (41) selaku
kurir, dan AM alias AT (40) selaku
pengendali. Barang bukti yang disita
adalah sabu seberat 47 kilogram. “DPO
inisial HK dari Malaysia dan A alias D
dari Bengkalis,” ujarnya.
Krisno menyebut pengungkapan
perkara ini dilakukan usai tim mendapati
informasi
adanya
penjemputan
narkotika jenis sabu dari Bengkalis ke
perairan Malaysia. Penyidik gabungan
langsung melakukan patroli jalur rawan
perairan Bengkalis, dan pada 12 April
2022 dini hari berhasil menemukan satu
unit speedboat dengan tiga awak yang
membuang sesuatu ke laut.
“Setelah
diamankan
diketahui
bahwa empat buah tas ransel yang
dibuang oleh tiga orang dimaksud berisi
narkotika jenis sabu yang dikemas
dengan 47 bungkus teh China Guan
Yin Wang warna gold dan hijau. Hasil
interogasi, sabu berasal dari Malaysia
yang diambil dari HK, DPO, di Pantai
Parit Menyengat, Muar Malaysia untuk
dibawa ke Bengkalis untuk diserahkan
kepada A alias D, DPO, guna diedarkan
di Pekanbaru. Yang bersangkutan
dikendalikan oleh AM alias AT,” terang
Krisno.
Kasus
keempat
adalah
penyelundupan jaringan internasional
Timur Tengah-Indonesia, dengan barang
bukti narkotika jenis sabu seberat 169,5
kilogram. Tim gabungan menangkap
lima tersangka di antaranya AR alias
R (40) dan JF bin AR (40) selaku ABK
kapal kurir penjemput, ZK bin AG (33)
selaku kurir, MY bin AR (39) juga SR bin
SP (41) selaku pengendali di darat.
Krisno
menjelaskan
semula
pihaknya
mendapatkan
informasi
adanya rencana penyelundupan sabu
dalam jumlah besar lewat modus ship

to ship di perairan Samudra Hindia, menggunakan kapal nelayan
Aceh di Pantai Barat Pulau Sumatera.
“Pada Rabu, 20 April 2022 pukul 08.00 WIB berhasil
ditangkap dua tersangka yang mengawaki boat jenis oskadon di
sekitar perairan Pantai Rinting, Aceh Besar, karena mengangkut
169,5 kilogram sabu,” katanya.
Setelah dilakukan interogasi, dua tersangka itu diketahui
menjemput sabu dari kapal induk. Pengembangan pun terus
dilakukan, hasilnya penyidik menangkap tiga tersangka lainnya.
Di mana, dua di antaranya berstatus DPO, yakni WNA Nigeria,
Mr X.
“Lalu kami berdasarkan hasil analisa, kami dapat
mengidentifikasi bahwa kasus ini dikendalikan oleh Mr X ,Warga
Negara Nigeria dan akan kami bawa ini ke ranah internasional
untuk pengembangannya dan satu orang DPO lokal. Jadi kami
sudah identifikasi, mohon dukungan mudah-mudahan kami bisa
menangkap DPO ini secepatnya,” jelasnya.
Para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132
ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan
ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup
atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun

penjara dan pidana denda minimal Rp 1 miliar dan maksimal Rp
10 miliar ditambah sepertiga, subsider Pasal 112 ayat (2) juncto
Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara
dan pidana denda minimal Rp 800 juta dan maksimal Rp 8 miliar
ditambah sepertiga.
Tiga pekan setelahnya, Krisno memimpin pemusnahan
359 kilogram sabu tersebut. Krisno mengatakan pemusnahan
menggunakan alat insinerator dengan suhu tinggi. Dia
mengatakan, dengan alat tersebut, narkotika jenis apa pun tak
akan bisa digunakan lagi sebagai bahan bak.
“Di mana pemusnahan ini dengan menggunakan insinerator
suhu tinggi, dan sudah terbukti bahwa ni akan habis dan tidak
akan bisa lagi diproses sebagai bentuk narkotika jenis apa pun,”
ujar Krisno.
Krisno menyebut pemusnahan ini sesuai dengan UndangUndang 35 Tahun 2019 tentang Narkotika. Aturan tersebut
menjelaskan bahwa narkotika harus dimusnahkan setelah
memperoleh penetapan dari kejaksaan negeri setempat. [*]
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emakin banyak korban investasi
bodong bermodus robot trading
yang berani bersuara. Semakin
banyak pula platform robot trading yang
terbongkar memperdaya membernya.
Tak hanya DNA Pro, robot trading
Viral Blast pun turut diperkarakan oleh
member yang merasa diperdaya dan
dirugikan.
Korban trading robot Viral Blast
PT Trans Global Karya
diketahui
melaporkan dugaan pidana tersebut ke
Polda Metro Jaya. Mereka melaporkan

pemilik atau owner trading robot Viral
Blast yang diduga melakukan tindak
pidana penipuan.
Laporan ini teregister dengan
nomor
LP/B/908/II/2022/SPKT/
POLDA METRO JAYA tertanggal 20
Februari 2022. Pelapor atas nama Saiful
Mekhminin.
“Bahwa kehadiran kami bersama
klien kami ini adalah tujuannya untuk
melaporkan satu peristiwa tindak
pidana yang diduga dilakukan oleh
beberapa orang yaitu Pak Minggos,

Pak Putra Wibowo, kemudian Pak Rizky
dan Pak Yuda atau Khairul Yuda. Jadi
bahwa semua itu menurut klien saya
mereka diduga telah melakukan suatu
perbuatan pidana,” ujar pengacara
korban investasi trading robot Viral
Blast, Heri Basuki kepada wartawan di
Polda Metro Jaya.
Heri mengatakan total kerugian
sekitar 20 ribu member Viral Blast
mencapai 1,5 triliun. Sementara itu,
korban yang hari ini mendatangi
Polda Metro Jaya sekitar 20 orang.
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Heri mengatakan para korban sudah
menunggu itikad baik owner trading
Viral Blast untuk mengembalikan uang
mereka.
Merasa tidak ada konfirmasi
kepastian, para korban pun akhirnya
melapor ke Kepolisian. Dia mengatakan
korban sempat berkomunikasi dengan
para terlapor namun komunikasi itu
terputus. Dia tidak menjelaskan kapan
komunikasi terakhir itu dilakukan.
“Para terlapor ini kami memang
belum
bisa
mengetahui
dimana
keberadaannya, cuman berapa hari itu

38 Majalah TRIBRATAnews

sempat berkomunikasi dengan pelapor.
Setelah tiga hari, mereka nggak bisa
dihubungi maka mereka melaporkan ke
Polda Metro Jaya,” katanya.
Pengacara korban lainnya, Teguh
Samudera,
mengatakan
pihaknya
membawa sejumlah barang bukti.
Meliputi bukti transfer hingga bukti
keanggotaan member trading robot
Viral Blast. Dia menuturkan pihak Viral
Blast meyakinkan membernya soal
investasi dijamin oleh polis asuransi
dari Thailand ini. Teguh menyebut pasal
yang dilaporkan pihaknya. Di antaranya
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tentang penipuan penggelapan hingga
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Salah satu korban trading robot Viral
Blast yang turut melapor ke Polda Metro
Jaya hari ini, Saiful Mekhminin mengaku
merugi Rp 8 miliar. Dia bergabung
dengan trading robot tersebut sejak
2020 lalu. Saiful mengaku tergiur
dengan trading robot Viral Blast karena
keuntungan yang ditawarkan sebesar
0,5 hingga 3 persen. Dia pun mengakui
sudah pernah mendapat keuntungan
tersebut.

“Jujur kami sudah mendapatkan
beberapa keuntungan dan keuntungan
itu semuanya kita masukan, dan kita
investasikan lagi karena saya tergiur
dengan investasi yang sangat cepat
sekali, keuntungannya 0,5 sampai 3
persen tersebut,” jelasnya.
Dia lalu menyampaikan alasan
lain yang membuatnya percaya, yaitu
Viral Blast menawarkan legalitas yang
lengkap hingga para owner memiliki
kapasitas tertentu. Dia mengatakan
salah satu owner merupakan pemegang
saham di Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
di Lumajang, Jawa Timur. Selain itu, dia
menyebut alasan lainnya adalah trading
robot Viral Blast menawarkan jaminan
proteksi dana investasi dari Asia smart
digital.

“Sehingga
saya
mempercayai
apalagi dengan adanya sebuah jaminan
dari referensi dari Asia smart digital
atau smart Avatar, yang memberikan
sebuah
proteksi
terhadap
dana
investasi atau dana yang di-trading-kan
dari pihak investor. Itu yang membuat
kami percaya dan penawarannya adalah
dia menawarkan dengan cara melalui
Meeting Zoom, dan seminar seminar
baik online maupun offline,” jelasnya.
Tak cuma menggaet member
untuk ikut robot trading, Viral Best
juga diketahui menjadi sponsor klub
sepakbola Persija Jakarta. Usai Viral
Blast diperkarakan di polisi, kesebelasan
kebanggaan warga DKI Jakarta itu
langsung menyetop sementara kerja
samanya. Diduga, uang member

perusahaan forex tersebut disinyalir
dinikmati para elite di perusahaan.
Menyusul Persija Jakarta, klub PSS
Sleman juga mengakhiri kerja sama
dengan Viral Blast.

Rugi Rp 1,2 Triliun

Bareskrim Polri bergerak cepat
mengusut dugaan tindak penipuan
Viral Blast. Polisi menyebut Viral Blast
merugikan penggunanya hingga Rp
1,2 triliun. Sebanyak empat orang
ditetapkan sebagai tersangka dalam
perkara tersebut. Bareskrim menyebut
Viral Blast memiliki 12 ribu member.
Direktur Tindak Pidana Khusus
Bareskrim
Polri
Brigjen
Whisnu
Hermawan, Senin 21 Februari 2022,
mengumumkan
pihaknya
telah
menetapkan empat orang sebagai
tersangka, di mana masing-masing
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berinisial PW, RPW, ZHP, dan MU. PW
sendiri belum ditangkap dan sudah
berstatus
sebagai
DPO.
Whisnu
menerangkan Viral Blast ini berdiri di
bawah PT Trust Global Karya sejak
2020.
Usut
punya
usut,
ternyata
perusahaan tersebut tidak mengantongi
izin dari Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) atau illegal. Lebih lanjut,
Whisnu mengatakan Viral Blast juga
menerapkan sistem operasi skema
Ponzi dan metode withdraw. Di mana,
uang yang diinvestasikan oleh para
pengguna justru mengalir ke kantong
para tersangka.
“Dalam pelaksanaannya disetorkan
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ke exchanger untuk kemudian dibagi
atau didistribusikan kepada para
pengurus dan leader-nya,” terang
Whisnu.
Dari para tersangka, Whisnu
menyebut pihaknya menyita sejumlah
barang bukti berupa uang senilai SGD
1.850.000, uang nilai Rp 12.000.000,
kartu ATM sebanyak 12 buah, 4 unit
mobil mewah, dan 8 buah handphone.
Atas perbuatannya, para tersangka
dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 3
atau Pasal 4 atau Pasal 5 atau Pasal
6 juncto Pasal 10 Undang-Undang 8
Tahun 2010 tentang pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian
uang (TPPU) dan Pasal 105 juncto Pasal

Edisi V 2022

9 dan/atau Pasal 106 juncto Pasal 24
ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang perdagangan. Ancaman
hukumannya 15 dan 10 tahun penjara.

Jasa Influencer

Whisnu menjelaskan, Viral Blast
juga menggunakan jasa influencer
untuk mempromosikan robot trading
itu. Viral Blast dipromosikan seolaholah legal di Indonesia, padahal tidak.
Selain itu, Whisnu menyebut para
influencer memamerkan kekayaan
mereka dengan trading di Viral Blast.
Hal itu dilakukan untuk memancing
daya tarik masyarakat.
“Kemudian ada lagi, influencer yang

menggembor-gemborkan kekayaannya
itu yang menjadi daya tarik masyarakat.
Bagaimana mungkin uang dari Rp 100
ribu naik Rp 1 juta, Rp 2 juta, naik Rp 10
juta dan seterusnya, ini yang digemborgemborkan mereka,” tutur Whisnu.
Sementara itu, lanjut Whisnu,
saat polisi mengecek robot trading
Viral Blast, ternyata tidak ada trading
sama sekali. Whisnu mengatakan
semua konten yang dibuat Viral Blast
tidak benar. “Cuma tipu-tipu saja lah,
bohong semua. Mereka membuatkan
suatu konten bahwa perusahaan ini
untung dan legal, aman. Ternyata tidak,”

imbuhnya.
Polisi lalu menyebut tiga tersangka
pemilik Viral Blast melakukan tindak
pidana pencucian uang (TPPU). Polisi
pun menyita rekening cryptocurrency
atau kripto milik tersangka. Kasubdit
TPPU Direktorat Tindak Pidana Ekonomi
Khusus
(Dittipideksus)
Bareskrim
Kombes Robertus Yohanes De Deo
Tresna Eka Trimana mengatakan para
tersangka mencuci uang tidak hanya
menjadi aset berwujud. Penyidik sejauh
ini sudah menyita aset berwujud berupa
uang tunai hingga mobil mewah.
“Macam-macam sih, ini sudah

bergeser kan. Ada yang sudah masuk ke
tidak hanya di perbankan, tidak hanya
dalam aset berwujud kan. Tapi ada
beberapa juga yang kami amankan itu
aset tidak berwujud. Di rekening kripto,”
ujar De Deo kepada wartawan, Rabu
(23/2).

Rumah Seharga Miliaran
Rupiah

Selain itu, Polri juga menyita dua unit
rumah milik tersangka Viral Blast. Dua
rumah itu bernilai Rp 15 miliar. Rumah
mewah pertama terletak di Graha Family
dan milik Tersangka Minggus Umboh.
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Selanjutnya polisi turut menyita satu
unit rumah mewah di Green Lake milik
tersangka Zainal Hudha Purnama.
Whisnu
mengatakan
pihaknya
juga
melakukan
penggeledahan
di Apartemen One Icon Residence
Surabaya
unit
5305-5306
milik
tersangka
Putra
Wibowo,
yang
merupakan pendiri Viral Blast, bersama
para tersangka lainnya. Pihaknya juga
melakukan penggeledahan di kantor
PT Trust Global di Royal Residence,
Surabaya.
“Dengan tujuan untuk menemukan
dokumen terkait tindak pidana penipuan

42 Majalah TRIBRATAnews

robot trading Viral Blast dan bukti-bukti
harta kekayaan hasil kejahatan para
tersangka,” katanya.
Penggeledahan juga dilakukan pada
dua lokasi di Jakarta, yaitu rumah di
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan
Kantor PT Trust Global di Rukan Garden
Shopping Arcade, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat. Whisnu menyebut kondisi
kantor sudah kosong sejak Februari
2022.

Manajer Klub
Whisnu
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mengatakan

Bareskrim

akan memeriksa Manajer Madura
United, Zainal Hudha Purnama. Polisi
bakal menelusuri keterlibatan Zainal
karena sempat menerima dana sponsor
ke Madura United.
“Penyidik
merencanakan
akan
melakukan pemeriksaan kepada pihak
klub sepakbola Madura United terkait
peran salah satu tersangka Zainal
Hudha Purnama yang menjadi manajer
klub sepak bola tersebut serta dana
sponsorship dari PT Trust Global Karya
(Viral Blast) ke Madura United,” ujarnya.
Whisnu
menyebut
pihaknya
menduga ada klub sepakbola lainnya

yang menerima dari harta kekayaan dari
kasus robot trading Viral Blast tersebut.
“Karena patut diduga menerima harta
kekayaan hasil kejahatan penipuan
robot trading Viral Blast tersebut,” lanjut
Whisnu.
Pada Jumat, 1 April 2022, Polri
kembali menyampaikan perkembangan
penanganan perkara Viral Blast. Kali ini
kabar yang disampaikan adalah soal
diblokirnya rekening terkait Viral Blast
senilai Rp 90,2 miliar. Pemblokiran baru
dilakukan terhadap 50 rekening dengan
jumlah uang Rp 14.643.029.000. Lalu,

ada juga 5 akun Indodax di lima bank
dengan jumlah sekitar Rp 1,5 miliar.
Selanjutnya, Gatot mengatakan
pihaknya bakal menyita uang-uang
tersebut. Sebab, uang tersebut diduga
berasal dari tindak pidana. Hingga
pertengahan Mei, Bareskrim telah
memeriksa 35 saksi untuk melengkapi
berkas perkara Viral Blast.
Teranyar, Bareskrim menyita uang
sebanyak Rp 1,5 miliar terkait kasus
robot trading Viral Blast. Uang tersebut
berasal dari tiga klub sepakbola, yakni
Persija, Bhayangkara FC, dan Madura

United (MU). Kasubdit III Ditippideksus
Bareskrim Polri Kombes Robertus
Yohanes De Deo mengatakan uang
tersebut merupakan biaya sponsorship
klub. Uang Rp 1,5 miliar itu kini sudah
disita sebagai barang bukti kasus
tersebut.[*]
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“Polisi Santri”

Andalan Polda Jatim Rekrut
Polisi Berkualitas
44 Majalah TRIBRATAnews
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ebri Andi Hediana, pemuda berusia
20 tahun asal asal Pagesangan,
Jambangan, Surabaya itu benarbenar tak menyangka. Niatnya melamar
sebagai petugas kebersihan Gedung
Ditbinmas Mapolda Jatim justru
berbuah manis.
Ia justru mendapat tawaran menjadi
anggota Polri melalui jalur Rekruitmen
Proaktif, pada seleksi anggota baru Polri
tahun 2023 mendatang. Tawaran langka
itu, didapat Febri dari Direktur Direktorat

Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas)
Polda Jatim Kombes Pol Asep Irpan.
Kemampuan sebagai penghafal AlQuran hingga 30 Juz, yang berpotensi
menjadi nilai lebih dalam seleksi
anggota kepolisian baru melalui jalur
Rekruitmen Proaktif.
Pertemuan penting antara Febri
dengan Kombes Pol Asep di ruang
kerjanya itu sempat diabadikan oleh
kamera ponsel seorang staf di Gedung
Ditbinmas Mapolda Jatim, Rabu 26

Januari 2022 malam.
Video berdurasi singkat tersebut,
sempat viral di medsos hingga menuai
respon positif dari warganet.
Febri mengaku, tidak menyangka
bakal mendapat tawaran menjadi
anggota kepolisian. Semula ia hanya
memperoleh
informasi
adanya
lowongan pekerjaan dari kakeknya di
rumah sebagai petugas kebersihan dan
hanya ingin serius menekuni pekerjaan
itu.
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Tapi siapa sangka, interview
singkat dengan Kombes Pol Asep itu
membuatnya mendapat penawaran
menjadi anggota kepolisian, kelak,
setelah mengikuti seleksi kepolisian
jalur Rekruitmen Proaktif tahun 2023
mendatang.
“Saya senang jadi cleaning service,
tidak ada niatan lain, di sini jadi cleaning
service untuk mencari ilmu. Niatnya
kerja cleaning service tapi ditawari tadi,”
kata Febri awal tahun 2022 yang lalu.
Ya, Febri bakalan mengikuti seleksi
penerimaan anggota Polri melalui
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program ‘Polisi Santri’ yang digagas
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico
Afinta. Program penerimaan anggota
Polri baru tersebut memberikan
kesempatan lebih terbuka kepada
pemuda kalangan pendidikan pondok
pesantren yang berprestasi.
Terobosan itulah yang belakangan
menuai apresiasi dari
Lembaga
Kajian Strategis Kepolisian Indonesia
(LEMKAPI).
“Kami melihat ini sebagai terobosan
yang inovatif dari biro SDM Polda Jatim
dalam penerimaan anggota polri dari
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kalangan santri,” ujar Direktur Eksekutif
LEMKAPI, Edi Saputra Hasibuan, Minggu
24 April 2022.
Edi menganggap, program tersebut
sangat bagus dalam upaya dari Polda
Jatim untuk mendekatkan diri dan hadir
di tengah tengah masyarakat.
“Kehadiran para santri dengan
latar belakang kematangannya dalam
ilmu agama yang kini menjadi anggota
polri juga akan lebih mudah diterima
masyarakat,” kata dia.
Ia berharap inovasi tersebut bisa
menjadi Pilot Projek bagi jajaran Polda

lainnya namun tetap menyesuaikan
budaya kearifan lokal dalam rangka
untuk mewujudkan Polri Presisi.
“Insya Allah dalam waktu dekat,
kami akan memberikan Presisi Awards
kepada Polda Jatim, khususnya Biro
SDM atas inovasi Polisi Santri,” kata dia.
Sementara itu, Karo SDM Polda
Jatim Kombes Pol Harry Kurniawan
menyampaikan ucapan terima kasih
untuk dukungan LEMKAPI atas program
‘Polisi Santri’ milik Polda Jatim.
Program tersebut, merupakan tindak
lanjut dari perintah Kapolda Jatim Irjen
Pol Nico Afinta agar Rekrutmen Polri
harus berprinsip Bersih Transparan,
Akuntabel dan Humanis (BETAH).

“Kami memang belum sempurna
tapi kami akan terus berusaha untuk
lebih baik lagi dalam melayani dan
‘Menembak’ Hati Masyarakat Jatim
sehingga bisa menjadi Polri yang
semakin PRESISI,” kata Harry.
Asal diketahui, beberapa anggota
Polri dari kalangan Santri sebelumnya
telah direkrut oleh Polda Jatim, seperti
Mohammad Alfian Masyruri. Penghafal
Al Quran hingga 30 Juz itu, dinyatakan
lulus menjadi calon Bintara Polri melalui
program Rekrutmen Proaktif Polri, tahun
anggaran 2022.
Dengan kemampuannya sebagai
penghafal Al-Quran, seusai menjalani
serangkaian pendidikan kepolisian,

santri asal Ponpes Nurut Taqwa
Cerme, Bondowoso itu ditugaskan di
berbagai satuan kerja yang mampu
mengakomodasi
kemampuan
keagamaan yang telah dimilikinya.
“Dia (Alfian) terpilih dan dinyatakan
lulus menjadi calon Bintara Polri dalam
proses rekrutmen Proaktif Polri yang
telah dilaksanakan pada tahun ini TA
2022,” kata dia.
Sebelum Alfian, ada juga sosok
‘Bintara Lulusan Pesantren’ lainnya yang
tak kalah berprestasi dan kini sudah
bertugas secara resmi di lingkungan
instansi Polda Jatim. Bintara lulusan
ponpes itu, bernama Bripda Nugraha.
Santri yang dulu ‘mondok’ di Ponpes
Lirboyo Kediri, Jatim itu, kini tetap aktif
menjadi motor penggerak aktivitas
dan tradisi keagamaan di lingkungan
Mapolda Jatim, sama seperti saat
dirinya masih mondok.
Selain bertugas sebagai anggota
di satuan kerja Biro SDM Polda Jatim.
Nugraha juga menjadi Muazin tetap di
Masjid Arif Nurul Huda yang berada di
komplek Mapolda Jatim.
Tak hanya itu, ia juga menjadi
pembimbing mengaji bagi para anggota
kepolisian yang berdinas di Mapolda
Jatim. Kemudian, tergabung dalam
kelompok musik Banjari yang terdiri dari
anggota Polda Jatim.
Bahkan,
meski
kini
telah
menyandang pangkat dan jabatan
sebagai anggota kepolisian itu, Nugraha
juga masih menyempatkan diri terlibat
pada dalam beberapa aktivitas sebagai
Marbut masjid kebanggaan Mapolda
Jatim itu.
Mulai dari menyapu, dan mengepel
halaman
serambi,
hingga
ikut
memperbaiki
beberapa
komponen
bangunan
masjid
yang
butuh
peremajaan.
“Ia juga aktif dalam berbagai
kegiatan keagamaan seperti mengaji,
sebagai takmir masjid hingga menjadi
muazin di Masjid Arif Nurul Huda,
Mapolda Jatim,” ungkapnya.[*]
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Go-Sigap,

Tilang Pelanggar
dari Genggaman
Program ETLE mobile tersebut dilakukan untuk menjangkau daerah-daerah yang belum
terdapat kamera ETLE statis.
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enerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
menjadi terobosan yang mampu memudahkan penindakan
pelanggar lalu lintas dan berbagai kasus lain yang terjadi
di jalan. Sepanjang penerapannya, terbukti Polri secara sangat
terbantu sistem tilang elektronik tersebut.
Tak cukup hanya dengan kamera statis, polisi juga
mengembangkan tilang dengan menggunakan smartphone.
Teknologi canggih itu kini telah digunakan Ditlantas Polda Jawa
Tengah dengan mengusung aplikasi bernama Go-Sigap.
Program ETLE mobile tersebut dilakukan untuk menjangkau
daerah-daerah yang belum terdapat kamera ETLE statis.
Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Jawa Tengah Kompol
Muhammad Adiel Aristo selaku menjelaskan Polda Jawa Tengah
saat ini sudah menggunakan mekanisme tilang ETLE mobile ini.

Melalui mekanisme ini polisi yang berpatroli akan memotret
pelanggar lalu lintas menggunakan handphone yang terhubung
dengan aplikasi Mobile Sigap dan Go-Sigap.
“Mekanismenya seperti ini, ketika personel petugas
Polantas sedang berpatroli berboncengan dengan sepeda motor,
petugas yang di belakang melakukan hunting pelanggaran lalu
lintas dengan menggunakan alat khusus mobile Go-Sigap ini,”
kata Adiel seperti dikutip dari video yang diunggah oleh NTMC
Channel, Jumat 20 Mei 2022.
“Petugas di lapangan ketika memfoto pelanggaran, secara
otomatis foto atau gambar tersebut langsung terkirim ke back
office atau admin di kantor Ditlantas Polda Jawa Tengah,” kata
dia.
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“Setelah surat
konfirmasi tiba di rumah
pelanggar, pelanggar
mendapatkan pelayanan
secara online,
yang mana nomor
handphone call center
sudah berada di surat
konfirmasi tersebut,”
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Dijelaskan
juga,
jenis-jenis
pelanggaran lalu lintas yang dapat
difoto menggunakan ETLE Mobile
data, aplikasi Go-Sigap antara lain
pelanggaran yang kasat mata, seperti
tidak menggunakan helm, kemudian
tidak menggunakan spion, nomor polisi
atau TNKB tidak sesuai dengan spektek
atau tidak sesuai aturan, dan masih
banyak pelanggaran-pelanggaran kasat
mata lainnya.
Dengan adanya mekanisme tilang
elektronik berbasis mobile ini, praktis
polisi dan pelanggar tak perlu bertemu
langsung
untuk
menyelesaikan
tilangnya. Menurut Polda Jawa Tengah,
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semua dapat diselesaikan secara
online.
“Setelah surat konfirmasi tiba
di
rumah
pelanggar,
pelanggar
mendapatkan pelayanan secara online,
yang mana nomor handphone call
center sudah berada di surat konfirmasi
tersebut,” kata Adiel.
Pelanggar dapat melaksanakan
tanya-jawab,
dan
juga
dapat
menyelesaikan tilang tersebut tanpa
perlu harus datang ke kantor polisi
dan cukup dengan bertanya dan juga
meminta untuk layanan penyelesaian
tilang secara online.

Setelah itu pelanggar diminta
mengirimkan foto-foto berupa KTP, SIM,
dan STNK kendaraan yang melanggar
tersebut dan petugas di back office
akan membantu untuk membuatkan
tilang online dan juga memberikan
nomor BRIVA-nya.
Melalui nomor BRIVA tersebut,
pelanggar dapat melakukan pembayaran
tilang, selanjutnya dapat mengirim
kembali bukti pembayaran tilangnya
ke call center kepolisian terkait dan
barulah proses tilang dianggap selesai.
“Mulai dari awal ter-capture
pelanggaran
sampai
dengan
penyelesaian pelanggaran tilangnya
tidak ada sentuhan secara langsung
antara pelanggar dengan petugas
Polantas di lapangan,” kata dia.
Sementara itu Kasubdit Penindakan
Pelanggaran Subdit Penegakan Hukum
Korlantas Polri Kombes Polri Made Agus

mengatakan, gambar pelanggaran yang
diambil dari ETLE mobile menggunakan
ponsel diambil secara profesional
oleh anggota Lantas yang memiliki
kualifikasi.
“Tidak
sembarangan
anggota
Polantas yang bisa memfoto. Jadi
anggota itu sudah dididik, dikuatkan
kapasitas SDM-nya,” ujar Made Agus.
“Kalau
masyarakat
juga
enggak
boleh. Kan keabsahannya itu dari
mana dapatnya. Karena ini akan harus
dibuktikan di pengadilan, sebagai bukti
elektronik.”
Menurutnya,
petugas
yang
menggunakan perangkat ETLE mobile
memiliki kualifikasi sebagai penyidik
dan penyidik pembantu.
“Jadi dia punya otoritas khusus
sesuai dengan sprint dari Kasatlantasnya
untuk melakukan pengambilan gambar
menggunakan perangkat elektronik

yang memang di dalamnya sudah jelas
lokasinya,” kata Made.
“Kemudian,
jam
peristiwa
pelanggarannya jam berapa, kemudian
ada langitude dan latitudenya (garis
lintang-garis bujur) itu jelas semuanya,”
tutur dia.
Ditambahkan
juga
gambar
pelanggaran yang telah diambil petugas
dikirim ke back office atau Command
Center yang ada di tingkat Polres
maupun Polda, langsung diproses untuk
kemudian diterbitkan surat tilang.
“Jadi nanti tidak ada petugas yang
meng-capture itu, mengirim (surat
tilang) sendiri. Itu melalui mekanisme
kontrol dari back office (admin) atau
command center, sehingga tidak ada
penyimpangan daripada anggota yang
ada di lapangan,” jelasnya.[*]
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Pemberdayaan
Ekonomi

dengan Wisata dan Kelompok Tani

52 Majalah TRIBRATAnews

Edisi V 2022

P

emberdayaan dan peningkatan
ekonomi
masyarakat
dapat
dilakukan dengan berbagai cara.
Salah satunya dengan peningkatan
kapasitas masyarakat dalam mengelola
sumberdaya alam dan sumberdaya
manusia yang ada di lingkungan wilayah
masing-masing. Perbedaan yang ada
pada tiap daerah justru dapat menjadi
potensi yang khas bagi masyarakat
setempat.
Hal tersebut dibuktikan oleh Aipda
Lili Abdullah anggota Bhabinkamtibmas

Polsek Pleret. Berjalan di antara
rimbunnya vegetasi air terjun, Ia
beserta karangtaruna
dan warga
desa
menginisiasi
pembukaan
lahan destinasi wisata air terjun di
Desa Gandasuli, Kecamatan Pleret,
Purwakarta, Jawa Barat.
Dalam momen tersebut, Aipda Lili
bekerjasama dengan perangkat desa
dan karangtaruna membuka jalan
untuk wisata air terjun Gandasuli.
Guna menambah daya tarik wisatawan
berkunjung, Ia beserta para pemuda
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juga menanam tanaman durian yang
kelak dapat dinikmati wisatawan.
Satu demi satu bibit pohon durian
yang telah disiapkan di tanam di
sepanjang jalan lokasi wisata. Suara
gemuruh air terjun dan percikan air
yang membasahi lahan subur di sekitar
aliran sungai merupakan area tepat bagi
tumbuhnya tanaman durian.
“Jadi sebelum masuk ke air
terjun, kami tanam pohon durian. Jadi
kedepannya wisatanya ada wisata
makan durian dan air terjun. Jadi ke
depannya begitu. Baru kemarin itu
programnya penanaman durian untuk
jangka panjang”, ungkap Aipda Lili saat
sesi wawancara berlangsung.

Abdullah dan warga setempat untuk
terus mendukung usaha masyarakat
agar tetap terus berkembang.
“Sementara kita ini kalau emang
keuntungan dari telur ada keuntungan..
tapi tipis. Sekarang juga kita nombok.
Tapi ya disyukurilah. Engga terlalu
dipikirinlah. Yang penting membantu
masyarakat”, ungkap Aipda Lili.

Humanis

Berjalannya
program-program
yang ada tak luput dari kondusifitas
lingkungan masyarakat dan pendekatan
yang dilakukan oleh Aipda Lili Abdullah.

Kelompok Ternak

Selain menginisiasi pembukaan
destinasi wisata, Aipda Lili Abdullah
membuka kelompok peternak kambing,
sapi dan ayam. Warga masyarakat
ikut dilibatkan membentuk Kelompok
Ternak Maju Mandiri.
“Kegiatan kita memberdayakan
pemuda di situ yang mau beternak.
Alhamdulillah sudah ada 10 orang yang
mau beternak kambing, beternak sapi.
Sekarang udah berjalan itu”, ungkap
Aipda Lili.
Aipda Lili berharap dengan adanya
kelompok ternak ini mampu untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat akan
daging dan telur.
“Kita pembesaran kambing, jadi
setiap bulan Idhul Adha kita jual keluar
atau saat ada acara kambing guling bisa
beli di kelompok ternak itu”, jelas Aipda
Lili.
Selain itu, ia juga mengatakan
dengan adanya kelompok tani tersebut
dapat menjadi solusi bagi pemenuhan
kebutuhan masyarakat ketika harga
pasar sedang mengalami kenaikan.
Dalam praktiknya, telur yang dihasilkan
apabila berada di bawah harga pasar,
biasanya dimanfaatkan sebagai bahan
baku pembuatan kue guna peningkatan
pemberdayaan masyarakat.
“Kita menjual dari harga kandang.
Jadi untuk membantu UMKM di sana
juga. Kalau roti ini 2-3 hari 5 kg bisa.
Satu orang satu produksi. Bahkan di
sekitar warung-warung juga. Kalau di
Jawa Barat Sunda, ada warung kaya
seblak, cilor, mereka tiap hari 3kg tapi
rutin”, tandasnya.
Meski dampak pandemi juga turut
serta mempengaruhi kondisi Kelompok
Ternak Maju Mandiri, kondisi tersebut
tak menyurutkan langkah Aipda Lili
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Pendekatan sosial humanis dilakukan
selama ini guna sosialisasi, menjaring
aspirasi dan keluhan masyarakat.
Dalam praktiknya proses-proses
tersebut biasa terjadi di warung kopi
saat bercengkrama dengan warga.
“Pertama, Musdes, Pak Lurah,
Bumdes. Pertama-tama kita ngobrol
di warung kopi. Alhamdulillah kesinikesininya mulai terbukalah. Mungkin
kesini-kesininya
kendala
karena
pandemi”, jelas Aipda Lili.
Polisi yang bertugas sebagai
Bhabinkamtibmas dari awal 2014

tersebut
mengungkapkan
perihal
ide pembukaan destinasi wisata air
terjun tersebut dimulai ketika dirinya
berkumpul dengan warga.
“Awalnya, pertama saya itu, sering
main ada masyarakat pemuda tokoh
masyarakat. Sering ngomong, Pak ayo
main pak. Tapi jalannya akses jalan
kurang baik. Tiap hari ngobrol akhirnya
kita buka dulu dengan semua elemen
masyarakat, sekarang jalan masuk
setapak motor bisa itu. Engga kaya
dulu yang berlumpur. Sekarang sudah di
pavling blok”, ungkapnya.
Pentingnya gotong royong yang
berimbas pada peningkatan ekonomi
masyarakat.

“Sampai sekarang di desa itu
hampir tiap hari mereka usahakan untuk
berkumpul gotong royong, berkumpulah
secara
engga
formal.
Untuk
menyelesaikan masalah. Kita berusaha
hadir di masyarakat untuk memberikan
solusi. Ahamdulillah selesai, tidak ada
timbul konflik yang mencuat sampai
saat ini”, papar Aipda Lili.
Ia berharap bahwa satu hingga
dua tahun yang akan datang destinasi
wisata air terjun Gondosuli tersebut
dapat menjadi destinasi wisata yang
aman dan nyaman bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan jadi destinasi
wisata yang produktif bagi masyarakat.
Mudah-mudahan segera ada warung,

rumah makan, tempat parkir sehingga
jadi sumber rezeki bagi mereka”,
ujarnya.
Ia juga berpesan kepada semua
anggota polisi agar terus semangat
dalam menjalankan tugas masingmasing.
“Semangatlah kalau punya usaha.
Tetep semangat dan bersyukur bantu
masyarakat untuk kasih solusi. Barengbareng sama tokoh masyarakat, tokoh
agama”, pungkas Aipda Lili Abdullah.
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Pendidikan Pedagogi

Ala Baperdewa
Bagi Anak-Anak di Buru Selatan
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encerdaskan kehidupan bangsa
menjadi salah satu dari tujuan
negara Indonesia yang tertuang
dalam pembukaan UUD 1945 Alinea
ke 4. Melalui pendidikan suatu bangsa
dapat maju dan mampu beradaptasi.
Hal itulah yang kemudian dilakukan
oleh Kapolsek Waesama, Ibda Bastian
Tutuheru bersama Bhabinkamtibmas
melaksanakan
kegiatan
inovasi

Bhabinkamtibmas Peduli Pendidikan
Desa untuk komunitas masyarakat
adat terpencil di Kabupaten Buru
Selatan yang selama ini belum optimal
mendapatkan pendidikan.
Dengan alat dan tempat seadanya,
program Baperdewa kali ini menyasar
masyarakat terutama anak-anak di
Dusun Enusat, Kecamatan Waesama,
Kabupaten Buru Selatan.

Anak-anak
setempat
terlihat
antusias mengikuti program Baperdewa
yang dibawakan langsung oleh anggota
Bhabinkamtibmas Polsek Waesama,
meski dengan media belajar kertas putih
yang ditempelkan pada dinding-dinding
kayu rumah salah seorang warga.
Seni mengajar pedagogi menjadi
begitu berarti dalam transfer ilmu
kepada masyarakat khususnya anak-
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anak dengan kondisi sarana dan
prasarana yang kurang mendukung
layaknya sekolah formal pada umumnya.
Keterampilan
dan
kemampuan
mengajar petugas di lapangan untuk
menyampaikan materi diuji.
Para petugas Bhabinkamtibmas
tak segan mengajak anak-anak untuk
bernyanyi
serta melakukan gerak
dan lagu untuk mengajar anak-anak
setempat.
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Tak hanya soal sarana dan
prasarana, luas wilayah dan jarak
tempuh rentang kendali antar desa
yang cukup jauh menjadi salah satu
penyebab ketertinggalan masyarakat
adat di wilayah terpencil.
Dijelaskan inovasi
Baperdewa
bertujuan menghadirkan pendidikan
bagi masyarakat terutama anak-anak
yang tinggal di 11 desa dan lebih dari
30 dusun adat. Mayoritas masyarakat
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di sana berpegang pada agama adat
dan kehidupan yang sering berpindahpindah di hutan.
Dengan
demikian
pendekatan
yang dilakukan tidak serta merta
mengonfrontasi nilai-nilai yang telah
lebih dulu ada dalam masyarakat
setempat.
Sehingga
masyarakat
menerima maksud dan tujuan petugas
yang datang untuk memberikan
pendidikan bagi anak-anak mereka.

Setidaknya ada tiga personil
Bhabinkamtibmas dikerahkan ke dusun
dan desa untuk memberikan pendidikan
kepada anak-anak. Selain Pendidikan,
warga juga diberi edukasi tentang
Kamtibmas serta pengetahuan pola
hidup bersih dan sehat.
Saat mengunjungi Dusun Enusat
Kapolsek bersama Bhabinkamtibmas
memanfaatkan waktu bersilaturahmi
dan berdialog bersama tokoh adat dan
tokoh masyarakat, seputar Kamtibmas
serta mengedukasi mereka tentang
nilai-nilai Pancasila untuk hidup orang
Kaiwait .
Warga Dusun mengapresiasi dan
berterimakasih kepada Kapolsek dan
jajaranya yang memberi perhatian
penuh terhadap dunia pendidikan
melalui Inovasi Baperdewa di dusun
mereka.

Warga mengaku sangat terbantu
dan berharap agar kegiatan ini terus
berjalan sehingga dari segi pendidikan,
anak-anak di Dusun Enusat maupun
dusun lainnya semakin baik. Warga juga
meminta agar kegiatan ini terus berjalan
sehingga anak-anak di susun ini dapat
mengikuti pelajaran yang diberikan .
“Saya sebagai Kepala Senaula
mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Kapolsek Waesama, karena
Bapak Kapolsek Waesama telah
mendukung kegiatan, jadi kita minta
terima kasih banyak supaya kegiatan ini
menjalar ke dusun dusun lain” ungkap
warga Enusat.
Ibda Tuhuteru menyatakan, kegiatan
Baperdewa akan terus dilakukan oleh
Personil
Bhabinkamtibmas
Polsek
Waesama membantu mencerdaskan
anak bangsa khususnya anak – anak

komunitas adat terpencil yang masih
jauh tertinggal dari dunia pendidikan di
Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru
Selatan.
Seperti kata Bapak Pendidikan
Indonesia, Ki Hajar Dewantara yang
bersemboyan Ing Ngarsa Sung Tulada,
yang berarti seorang pemimpin yang
berada di depan harus memberikan
contoh serta panutan bagi orang lain.
Hal tersebut sejalan dengan nilai-nilai
yang terkandung dalam pengajaran
pedagogi bagi anak-anak untuk terus
mendapatkan role model yang mampu
untuk menjadi sosok panutan agar terus
belajar. [*]
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Jalan
Penghargaan
Melalui Omah Tawon Mataram
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upati
Pringsewu
Sujadi
memberikan penghargaan kepada
Bripka Andriansyah Yuga Saputra,
Bhabinkamtibmas Polsek Gadingrejo
yang dianggap memiliki kepedulian dan
pengaruh terhadap Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM).
Penghargaan diserahkan Bupati
Sujadi kepada Bripka Andriansyah
usai upacara HUT ke-13 Kabupaten
Pringsewu, di Lapangan Pemkab
setempat, Minggu 03 April 2022.
Penyerahan penghargaan tersebut,
disaksikan juga oleh Wabup Fauzi, Ketua
DPRD Suherman, Kajari Ade Indrawan,
Dandim 0424 Tanggamus, dan jajaran
Forkopimda kabupaten setempat.

Omah Tawon Mataram (OTM)
menjadi
satu-satunya
kelompok
budidaya
tawon
jenis
Trigona
penghasil madu di Pekon Mataram,
Kecamatan Gadingrejo yang akhirnya
membawa Bripka Andriansyah diganjar
penghargaan oleh Bupati Pringsewu
sebagai wujud apresiasi atas kinerja
personel Bhbinkamtibmas terhadap
perekonomian masyarakat setempat.
“Saya sangat senang, meskipun
tidak menyangka yang dilakukan
bersama
teman-teman
di
OTM
mendapat perhatian dari pemerintah,”
ungkapnya.
Penghargaan yang diberikan Bupati
Pringsewu merupakan penghargaan

selanjutnya yang diterima oleh Bripka
Andriansyah, sebab pada Senin 7
Februari 2022 pagi Kapolres Pringsewu
AKBP Rio Cahyowidi menyerahkan
piagam penghargaan, plakat dan
uang tunai langsung kepada anggota
Bhabinkamtibmas Polres Pringsewu
tersebut.
AKBP Rio Cahyowidi menyampaikan
terima kasih kepada anggota Polres
Pringsewu yang telah melaksanakan
tugas dan tanggung jawab melebihi
dari panggilan tugasnya sehingga
berdampak positif bagi Polres Polres
Pringsewu serta memberikan nilai
manfaat bagi masyarakat..
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“Kita harapkan dengan pemberian
reward ini bisa menjadi motivasi dan
support untuk meningkatkan kinerja
bagi seluruh personel Polres Pringsewu
dan Polsek jajaran,” ungkap Kapolres
Pringsewu.
AKBP
Rio
berharap
Bhabinkamtibmas
menjadi
garda
terdepan
Polri
dalam
membina
masyarakat guna mengurangi terjadinya
tindak pidana.
Selain mampu menjalankan tugas
pokoknya tersebut, Bripka Andriansyah,
dinilai berhasil karena mampu berinovasi
dan berkolaborasi dengan seluruh
komponen masyarakat ditempatnya
berdinas dalam meningkatkan taraf
perekonomian warga meningkat.
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Beberapa prestasi dan inovasi yang
telah dilakukan antara lain mendirikan
rumah bhabin, pembudidayaan madu
lebah dan pembentukan kelompok
sadar (POKDAR) Wisata Telaga Gupit
yang bertempat di Pekon Mataram
Kecamatan
Gadingrejo
Kabupaten
Pringsewu.
“Atas prestasi dan inovasinya
tersebut maka dirinya layak untuk
mendapatkan penghargaan ini”, jelas
AKBP Rio Cahyowidi.
Lebih
lanjut
Kapolres
Menyampaikan, Penghargaan yang
diberikan nantinya bisa digunakan dalam
percepatan karier yang bersangkutan.
“Penghargaan Pimpinan merupakan
salah satu faktor pendukung dalam
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menaikkan nilai kinerja personil baik
saat mendaftar SIP ataupun karier
lainya”, terangnya.
Kapolres berharap dengan adanya
penghargaan tersebut anggota Polri
yang bersangkutan tidak terlena dan
dapat menjadi pacuan bagi anggota
lainnya untuk meningkatkan kinerja bagi
kemajuan institusi Polri.
Omah Tawon Mataram
Sekali dayung, dua tiga pulau
terlampaui adalah peribahasa yang
dapat
menggambarkan
dampak
sosial - ekonomi yang ditimbulkan
oleh pembentukkan OTM. Pasalnya
dengan adanya budidaya tawon jenis
trigona atau klanceng, masyarakat
memiliki
peningkatan
pendapatan

dari penjualan madu tersebut secara
langsung. Terlebih madu klanceng yang
dihasilkan belum banyak masyarakat
yang membudidayakannya.
Produk lain yang dihasilkan dari
lebah berjenis trigona ini juga lebih
variatif dan punya nilai lebih seperti
bee polen dan propolis. Madu tersebut
berharga lebih mahal dari madu biasa
karena lebah trigona tidak menghasilkan
madu yang banyak. Hanya sekitar 100200 ml saja per tiga bulan.

Selain
peningkatan
ekonomi
masyarakat dari penjualan madu
hasil budidaya, pengunjung juga
dapat mengikuti wisata edukasi bagi
masyarakat untuk merasakan sensasi
memanen madu dari lebah berjenis
trigona ini. Lebah tersebut tidak agresif
dalam mempertahankan sarangnya
sehingga berisiko kecil menimbulkan
cedera pada manusia akibat gigitan
atau sengatan lebah.
Andriansyah
mengatakan,
budidaya lebah madu yang dijalaninya

bersama warga berjalan cukup baik,
dan bisa meningkatkan perekonomian
masyarakat setempat. “Adanya OTM ini,
bisa menjadi obyek wisata edukasi bagi
masyarakat,” kata Bripka Andriansyah.
Madu dari lebah trigona memiliki
banyak keunggulan dengan kandungan
asam organik, zat fitokimia dan
asam glukonat yang lebih banyak
dibandingkan madu lebah apis pada
umumnya.
Lebah
tersebut
juga
menghasilkan propolis dan pollen
dengan jumlah yang jauh lebih besar.[*]
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SEA GAMES Vietnam 2021,

Hasil Terbaik
dari Mereka
yang Terbaik
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ersonel terbaik dari Korp Bhayangkara mengharumkan
nama bangsa di ajang SEA Games Vietnam 2021 dengan
menyumbangkan sejumlah medali emas.
Di antara mereka tersebut adalah Aiptu Anang Yulianto yang
menyabet medali emas melalui cabang menembak.
Anang yang merupakan personel Pasgegana Korps Brimob
tergabung dalam Tim Menembak Indonesia bersama dua
rekannya menyumbangkan emas untuk Indonesia di nomor
25 meter rapid fire pistol. Emas tersebut mereka raih di hari
pertama penyelenggaraan Sea Games 2021 di Hanoi National
Sport Training Center, pada Senin, 16 Mei 2022 lalu.

Mereka berhasil mengumpulkan skor 1.710 poin, setelah
menumbangkan tim tuan rumah Vietnam yang mengumpulkan
skor 1.706 poin.
Anang Yulianto menambah koleksi emas cabang olahraga
menembak Indonesia pada SEA Games 2021 (SEA Games 2022)
menjadi tujuh keping setelah memenangi nomor 25m standard
pistol perseorangan putra.
Tampil di Hanoi National Sports Training Centre, Vietnam,
Minggu, Anang mencetak skor 571-15x. Dia menunjukkan
performa apik dalam membidik target.
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Anang
mengalahkan
wakil
Singapura Swee Hon Lim yang pulang
dengan medali perak usai mencetak
562-13x. Sementara perunggu menjadi
milik wakil tuan rumah Xuan Chuyen
Phan dengan 562-12x.
Selain Anang, personel Polri yang
ikut mengharumkan nama Korps
Bhayangkara adalah Iptu Nizar Zulfikar
dkk yang tergabung dalam tim bola voli
indoor putra Indonesia. Mereka berhasil
menjadi juara usai menumbangkan tim
tuan rumah Vietnam dengan skor 3-0.
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“Senang sekali di Sea Games tahun
ini masih bisa mempertahankan medali
emas dan dibawa pulang ke Indonesia,”
kata Iptu Nizar dalam keterangannya,
Senin 23 Mei 2022.
Diketahui, di dalam kontingen voli
tersebut terdapat lima anggota Polri.
Kelimanya adalah Iptu Nizar Zulfikar,
Briptu Rivan Nurmulki, Briptu Rendy
Febriant Tamamilang, Briptu Yuda
Mardiansyah, dan Bripda Fahreza
Rakha Abhinaya. Para personel Korps
Bhayangkara berprestasi tersebut saat
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ini berdinas di Polda Jawa Timur.
Voli Putra Indonesia meraih medali
emas SEA Games 2022 Vietnam setelah
mengalahkan tuan rumah Vietnam di
partai final Voli Indoor dengan skor 3-0
yang berlangsung di Dai Yen Sports
Arena, Quang Ninh, Minggu, 22 Mei
2022.
Hasil ini sekaligus Indonesia
berhasil mempertahankan gelar yang
diraihnya di SEA Games 2019 Filipina.
Indonesia lolos ke final SEA Games
2022 setelah mengalahkan Kamboja

“

Senang sekali di
Sea Games tahun
ini masih bisa
mempertahankan
medali emas dan
dibawa pulang ke
Indonesia,”

“

di semifinal dengan skor 3-1. Adapun
Vietnam menyingkirkan Thailand.
Tak hanya Aiptu Anang dan Iptu
Nisar dkk, Denri Maulidzar Alghiffari
yang merupakan
personel Polresta
Bandung turut menjadi andalan Polri
dan sukses mengharumkan nama
kontingen Indonesia melalui cabang
olahraga rowing atau dayung. Tak
tanggung tanggung mereka bahkan
menyabet gelar juara umum setelah
menyebet empat medali emas di ajang
Sea Games 2021.

Keempat medali emas yang diraih
di cabang olah raga dayung SEA
Games 2021 ini dipersembahkan oleh
Ferdiansyah/Denri Maulidzar Al Ghifari
dari nomor rowing men’s pair, Ihram dari
nomor rowing-men’s lightweight single
sculls, Jefri Ardianto Suwarno/Rio Riski
Darmawan dari nomor rowing-men’s
lightweight pair, dan Memo/Edwini
Ginanjar/Rifqi Harits Taufiqurrahman/
Sulpianto dari nomor rowing-men’s
quadruple sculls.

Selain medali emas, Briptu Tebing
Hutapea yang berhasil menyumbangkan
medali perak untuk Indonesia di cabang
olahraga Karate.
Tebing berdinas di SSDM Polri
dan pada SEA Games Vietnam 2021
turun pada cabang olahraga Karate
nomor Kumite Perorangan 67 Kg.
Berkat kerja kerasnya, Briptu. Tebing
berhasil menambah raihan medali untuk
kontingen Indonesia pada SEA Games
Vietnam 2021.[*]
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Setapak Perubahan,

Pesan Musik
Jalanan
dari Yogya
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apolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo
menutup
kegiatan
festival musik jalanan dalam
rangka memperingati Hari Ulang
Tahun Bhayangkara ke-76 di museum
Benteng Vrederburgh, Daerah Istimewa
Yogyakarta, Kamis 26 Mei 2022.
Menurut Kapolri, kegiatan tersebut
mewakili komitmen dari Polri yang
terus berbenah dan memperbaiki diri
dalam memberikan wadah ataupun

membangun ruang demokrasi bagi
masyarakat yang positif demi menjaga
persatuan dan kesatuan Indonesia.
Musik sebagai bagian dari kegiatan
perayaan Hari Bhayangkara menjadi
media untuk menyampaikan ekspresi
pada ruang-ruang demokrasi yang
tersedia.
Polri telah membuat beberapa
kegiatan
untuk
masyarakat
menyampaikan aspirasi dan ekspresinya

termasuk dalam lomba mural dan orasi
yang pernah digelar sebelumnya.
“Baru saja kita melaksanakan
kegiatan penganugerahan terhadap 10
peserta finalis terbaik festival musisi
jalanan yang kita selenggarakan dalam
rangka memperingati hari ulang tahun
Bhayangkara ke-76. Tentunya ini bagian
dari rangkaian yang ada,” kata Kapolri.
Kegiatan
festival
musik
Bhayangkara 2022 yang bertajuk
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“Tentunya kami akan
terus mendorong hal-hal
seperti ini. Sehingga di
satu sisi bagaimana kita
menghadapi situasi di
tahun politik tentunya
akan banyak kegiatan
yang menjadi bagian dari
menyampaikan ekspresi.”

“Setapak Perubahan, Pesan Cinta Untuk
Indonesia”ini dibagi ke dalam dua sub
tema yakni “Suara Hati untuk Polri”
serta “Persembahan Karya Jalanan
untuk Indonesia”,
Dalam kegiatan tersebut komunitas
musisi jalanan hingga kelompok
musisi difabel diberikan kesempatan
menyalurkan,
kritik,
saran
dan
aspirasinya dalam kegiatan tersebut.
Melalui musik, Kapolri berharap
penyampaian ekspresi atau aspirasi
bisa menjadi lebih efektif dan dapat
mewakili suara hati masyarakat luas

agar pesan yang disampaikan kepada
para pemangku kebijakan akan lebih
mudah diserap.
“Tentunya
kami
akan
terus
mendorong hal-hal seperti ini. Sehingga
di satu sisi bagaimana kita menghadapi
situasi di tahun politik tentunya akan
banyak kegiatan yang menjadi bagian
dari menyampaikan ekspresi. Yang
selalu kita ingatkan bagaimana bahwa
ruang demokrasi dan politik tersebut
dapat kita manfaatkan dengan baik,
dengan memanfaatkan ruang ekspresi
yang betul-betul bisa kita jaga, kita
salurkan secara positif,” kata Kapolri.

Silakan untuk
sampaikan hal-hal
yang khususnya buat
kami Polri untuk bisa
dikritik.

“

“
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Dalam kesempatan itu juga kembali
ditekankan, yang paling terpenting
adalah penyampaian ekspresi di
ruang demokrasi tersebut, tetap
selalu mengutamakan untuk menjaga
persatuan dan kesatuan Bangsa
Indonesia.
“Walaupun kita berbeda-berbeda,
karena kemajemukan, itu yang harus
kita jaga. Polri tentunya selalu siapa
mengawal,
mengamankan
ruang
demokrasi yang tentunya menjadi
bagian untuk terus-menerus harus

diisi, diekspresikan sebagai bentuk
kritis kita, bentuk kepedulian, kecintaan
kita terhadap masyarakat, bangsa dan
negara,” kata Kapolri.
Kapolri menyampaikan apresiasi
kepada seluruh peserta, dewan juri,
musisi jalanan dan pihak yang terlibat
dalam menyukseskan acara festival
ini sekaligus berharap dengan adanya
ruang aspirasi dan ekspresi ini, seluruh
kritik ataupun masukan dapat dijadikan
bahan evaluasi untuk menjadi institusi
yang lebih baik lagi ke depannya

agar dapat semakin dicintai dan
menjadi seperti yang diharapkan oleh
masyarakat Indonesia.
“Silakan untuk sampaikan halhal yang khususnya buat kami Polri
untuk bisa dikritik. Sehingga kita juga
mendapatkan
masukan-masukan,
untuk kita terus berbenah diri. Dan
tentunya kami juga titip kepada seluruh
musisi jalanan bagaimana kita terus
membangun kecintaan terhadap Bangsa
dan Negara Indonesia,” kata Sigit.
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Kapolri Akui

Peran Besar Buruh
dalam Pembangunan
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K

apolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo
menghadiri
puncak
peringatan
Hari
Buruh
Internasional atau May Day Fiesta tahun
2022. Guyuran hujan tak menghentikan
langkah Sigit meninjau pengamanan
agenda May Day Fiesta 2022 yang
digelar di Stadion Gelora Bung Karno
(GBK), Sabtu 14 Mei 2022.
Didamping
beberapa
perwira
tinggi seperti Kapolda Metro Jaya
Irjen Fadil Imran, Asrena Polri Irjen
Wahyu Hadiningrat, Kadiv Propam Polri

Irjen Ferdy Sambo, Kapolri masuk ke
kawasan Stadion pada pukul 14.10 WIB
dan menuju ruangan CCTV.
Dari
ruangan
CCTV,
Kapolri
langsung mengarah masuk ke lapangan.
Saat Kapolri terlihat di pinggir lapangan
dirinya kemudian langsung disambut
dengan tepuk tangan buruh.
Tak hanya itu, buruh kemudian
langsung berdiri dan menyanyikan lagu
Halo-Halo Bandung. Kapolri kemudian
langsung menyusuri lapangan bersama
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja

Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani
dan menyapa massa buruh yang hadir.
Kehadiran orang nomor satu di
Korps Bhayangkara tersebut mendapat
sambutan hangat dari kelompok
buruh yang bergemuruh menyambut
kehadirannya.
Semangat tersebut pun dibalas
suara lantang Sigit, dengan menyerukan
pekik perjuangan dari kelompok buruh.
“Dalam kesempatan ini, izinkan saya
untuk mengucapkan pekik perjuangan
buruh Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup
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buruh!” kata Sigit dengan suara lantang
yang kemudian disambut gemuruh
massa buruh yang ‘membanjiri’ Stadion
GBK.
Usai
menggemakan
pekik
perjuangan, Jenderal Listyo Sigit
menyampaikan
harapannya
agar
seluruh elemen buruh di Indonesia
semakin sejahtera, sebagaimana yang
terus dikawal dalam perjuangannya
selama ini.
“Tentunya saya selaku Kapolri
mewakili
seluruh
institusi
Polri,
dari lubuk hati yang paling dalam,
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mengucapkan selamat ulang tahun
untuk seluruh rekan-rekan buruh,
baik yang ada di Indonesia maupun di
luar negeri. Semoga buruh semakin
sejahtera,” kata Kapolri.
Lebih lanjut Jenderal Listyo Sigit juga
menyampaikan apresiasi dan ucapan
terima kasih kepada elemen buruh yang
telah berpartisipasi langsung dan aktif
membantu Pemerintah Indonesia dalam
penanganan dan pengendalian pandemi
Covid-19.
“Rekan-rekan bersama dengan
kami dan seluruh elemen bangsa
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lainnya melakukan dengan kerja
keras menghadapi pandemi Covid-19,
dengan berbagai macam kegiatan
yang kita laksanakan mulai mengikuti
aturan prokes, mengikuti aturan PPKM,
bahkan buruh terlibat langsung dalam
kegiatan vaksinasi untuk kepentingan
masyarakat,” kata Kapolri.
Ditambahkan
juga
prestasi
Indonesia terkait vaksinasi yang telah
mencapai 408 juta dan menjadi negara
terbesar kelima di dunia tidak lepas dari
peran serta dan kerja keras kelompok
buruh.

“

Kami mewakili
Pemerintah mengucapkan
terima kasih kepada
seluruh rekan-rekan
buruh,

“

“Dan ini semua bisa terjadi karena
kontribusi dan peran serta rekan-rekan
buruh di seluruh Indonesia. Tentunya,
dengan penanganan laju Covid-19 bisa
kita kendalikan. Saat ini pemerintah
memberikan kelonggaran, sehingga
aktivitas kegiatan masyarakat mulai
bisa berjalan normal,” kata Kapolri.
Kenormalan itulah yang membuat
aktivitas masyarakat kembali pulih
termasuk bisa melaksanakan mudik
pada saat Hari Raya Idul Fitri.
Lebih lanjut, ditekankan juga berkat
kerja keras kelompok buruh sepanjang
pandemi
Covid-19,
pertumbuhan
perekonomian Indonesia terus membaik
hingga berada di atas angka 5 persen.
“Angka ini jauh di atas pertumbuhan
ekonomi negara-negara maju lainnya.

Ini semua berkat partisipasi, kerja keras,
keringat rekan-rekan buruh semua. Kami
mewakili Pemerintah mengucapkan
terima kasih kepada seluruh rekanrekan buruh,” kata Kapolri.
Jenderal Sigit juga mengungkapkan,
Indonesia sedang bergerak untuk
menjadi negara produsen dengan
berbagai macam kegiatan terus
dilakukan guna menciptakan lapangan
pekerjaan terbaru untuk masyarakat. Ini
tentunya membutuhkan peran serta dari
kelompok buruh.
Ditambahkan juga, Polri akan terus
berkomitmen untuk mengawal dan
menjaga ruang-ruang demokrasi yang
digunakan buruh dalam menyampaikan
aspirasinya demi mewujudkan cita-cita
dan harapan masyarakat.

“Semua
dilaksanakan
sesuai
aturan undang undang, sesuai aturan
konstitusi. Dan Alhamdulillah hari ini
semua bisa ditunjukkan. Buruh yang
begitu besar bisa berkumpul dengan
khidmat, damai, menggembirakan dan
itu menunjukkan Indonesia adalah
negara demokrasi yang sudah modern.
Tunjukkan terus, jaga terus karena ini
adalah modal bagi kita untuk terus
maju,” kata Kapolri.
Mengakhiri sambutannya, Jenderal
Listyo Sigit memimpin para buruh
untuk menyanyikan salah satu lagu
wajib nasional berjudul Bagimu Negeri.
Kapolri dan buruh pun larut bernyanyi
bersama pada perhelatan tersebut. [*]
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Kapolda Metro Jaya

Lantik 8 Polwan Jadi Kapolsek

K

apolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil
Imran melantik 28 kapolsek baru di
wilayah hukum Polda Metro Jaya,
menariknya dari puluhan kapolsek yang
dilantik tersebut delapan di antaranya
merupakan perempuan alias polwan.
Mereka bahkan ditempatkan di
sejumlah Polsek yang sebelumnya
belum pernah dipimpin oleh seorang
polwan.
Pelantikan Kapolsek untuk pertama
kalinya dilakukan secara langsung oleh
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Kapolda ini digelar di Balai Pertemuan
Metro Jaya (BPMJ), Jakarta Selatan,
Selasa 24 Mei 2022.
Delapan Polwan itu ditunjuk sebagai
Kapolsek sebagai komitmennya atas
kesetaraan gender. Bahkan mereka
ditempatkan di sejumlah Polsek yang
sebelumnya belum pernah diisi oleh
polwan.
“Saya
memberikan
jabatan
Kapolsek perempuan di tempattempat yang sebelumnya tidak pernah
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dijabat perempuan seperti di Menteng,
Penjaringan dan beberapa PolsekPolsek lain yang selama ini dijabat oleh
polisi laki-laki,” kata Irjen Fadil.
“Ini adalah bentuk komitmen saya
dalam kesetaraan gender, dan ini adalah
konsistensi saya untuk terus melakukan
pembaharuan di tubuh Polda Metro
Jaya.”
Lebih lanjut ia berharap para
polwan yang menjadi kapolsek baru
memanfaatkan
pendekatannya

“Kodrat sebagai ibu dan peran
sebagai perempuan menjadi kapolsek,
saya kira akan menjadi senjata yang
kuat dalam menyelesaikan persoalanpersoalan
kamtibmas,
khususnya
kejahatan yang melibatkan anak,” kata
dia.
Dia juga berharap para kapolsek
polwan bisa menangani kasus kejahatan
perempuan dengan lebih humanis.
“Dengan jiwa pengayom sebagai
seorang ibu, saya kira semua ini, Anda
bisa tangkap lebih jernih dan lebih
tajam.”

“

Dengan
jiwa
pengayom sebagai seorang
ibu, saya kira
semua ini, Anda
bisa
tangkap
lebih jernih dan
lebih tajam.

“

sebagai seorang ibu untuk menjaga
dan menjamin kamtibmas di wilayah
masing-masing.
”Saya minta kelebihan anda sebagai
seorang ibu digunakan dalam melakukan
pendekatan untuk mereduksi kejahatan
yang melibatkan. Saya yakin polwan
lebih mampu membedakan mana
penyakit masyarakat, mana kenakalan
remaja, dan mana kelompok kriminal,”
kata dia.
Menurut Irjen Fadil, kapolsek polwan
dinilai senjata ampuh menyelesaikan
permasalahan hukum yang melibatkan
anak-anak.

“Perempuan memiliki sensitivitas
yang tinggi, perempuan memiliki jiwa
anti kekerasan yang tinggi. Perempuan
lebih sensitif terhadap kekerasan dan
kejahatan seksual, perempuan lebih
bisa dan lebih tajam dalam melakukan
langkah-langkah lembut,” kata Irjen
Fadil.

Berikut daftar Polwan yang dapat
promosi menjadi Kapolsek:
1. Kapolsek Menteng, Polrestro
Jakarta Pusat, dijabat Kompol
Netty Rosdiana Siagian
2. Kapolsek
Sunda
Kelapa,
Polrestro Jakarta Utara, dijabat
Kompol Riza Sativa
3. Kapolsek Cakung, Polrestro
Jakarta Timur, dijabat Kompol
Syarifah Chaira Sukma
4. Kapolsek Cimanggis, Polrestro
Jakarta Timur, dijabat Kompol
Siti Fatimah Said Martandu
5. Kapolsek Penjaringan, Polrestro
Jakarta Utara, dijabat Kompol
Ratna Quratul Aini
6. Kapolsek Cinere, Polrestro
Depok, dijabat Kompol Jun
Nurhaida Tampubolon
7. Kapolsek Tajur Halang, Polrestro
Depok dijabat Iptu Tamar Bekti
Widiasih Jalmi
8. Kapolsek Cisauk, Polrestro
Tangerang Selatan, dijabat AKP
Syabillah Putri Ramadhani.[*]
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Bawa Senjata Tajam,

Polisi Bekuk
Copet Nekat
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iral video anggota kepolisian
mengamankan sebilah pisau
dari pelaku pencopetan di halte
Semanggi, Jakarta. Pelaku kepergok
saat hendak mencopet di dalam bus
TransJakarta.
Mengenakan jaket berwarna krem
dan sebuah topi, pencopet nekat itu di
tangan kirinya terlihat sebilah senjata
tajam berupa pisau.
Polisi yang berseragam bebas
terlihat memegang sepucuk pistol
revolver di tangan kanannya dan

sebuah tongkat di tangan kirinya. Dia
mencoba meyakinkan copet itu untuk
mempercayainya.
“Lepas,
hei!
Kamu
percaya
sama saya nggak, saya anggota di
sini. Ini tanggung jawab saya. Saya
anggota,” kata polisi tanpa serangam
seperti dilihat dari akun instagram @
merekamjakarta.
Peristiwa menegangkan itu terjadi
di jembatan penyeberangan orang
Semanggi, Jakarta Pusat, Selasa 7 Juni
2022.

Sementara itu, salah seorang
polisi di samping kanan pelaku tampak
berkomunikasi
menggunakan
HT.
Seorang petugas menggunakan rompi
hitam juga berada di dekat pelaku.
Kemudian terlihat salah seorang
polisi berpakaian Provos mendekati
pelaku sambil merangkulnya. Provos
itu meyakinkan agar dia menyerahkan
pisaunya dengan memegang tangan kiri
pelaku dengan kedua tangannya.
“Saya tanggung jawab. Ini tanggung
jawab saya, semua tanggung jawab,”
ujar Provos tersebut.
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Provos itu juga tampak melarang
warga mendekati pelaku yang sedang
diamankan pihak kepolisian. Kemudian
polisi berseragam bebas akhirnya
mengamankan senjata dari tangan S.
“Udah, percaya, copot dulu, lepas
(pisaunya), taruh dulu. Kamu percaya,
udah. Jangan percaya yang lain. Lepas.
Hei! Jangan ada yang bicara,” kata dia.
Sebuah video detik-detik sejumlah
polisi membujuk pencopet berpisau
untuk menyerah, beredar lantas viral di
media sosial.
Diunggah oleh akun Instagram @
merekamjakarta, terdapat dua video
yang merekam kepanikan penumpang
bus Transjakarta dengan ulah seorang
pria bersenjata tajam. Dalam video
pertama
diketahui
pelaku
yang
menggunakan tas berwarna biru, jaket
abu-abu, dan topi merah itu memicu
kepanikan di dalam bus setelah
melakukan aksi pencopetan.
Namun,
lantaran
ketahuan
penumpang, pelaku membuang barang
bukti berupa handphone. Penumpang
yang kesal sempat memukul pencopet
tersebut. Pencopet tersebut sempat
mengeluarkan senjata tajam dan
turun di Halte Transjakarta Semanggi.
Dalam video itu juga disebut salah
satu penumpang bahkan dilaporkan
mengalami luka.
“Penumpang di dalam Transjakarta
pun histeris akibat ulah pencopet
bersenjata
tajam
tersebut.
Satu
penumpang dilaporkan terkena senjata
tajam milik pencopet,” tulis akun @
merekamjakarta. Dalam beberapa jam
saja video itu telah ditonton hingga
31.187 orang.
Sementara itu, manajemen PT
Transportasi Jakarta mengungkapkan
kronologi percobaan pencopetan yang
terjadi di dalam bus TransJakarta saat
berhenti di Halte Semanggi.
Kepala Departemen Komunikasi
Korporasi dan CSR PT TransJakarta
Iwan Samariansyah menyebut peristiwa
pencopetan
menimpa
seorang
penumpang Yulizar, warga Mampang
Prapatan, sedangkan korban lain yang
mengalami luka adalah Abdul Rohim,
warga Ciputri, Tangerang.
Sementara
setelah
diperiksa,
alamat KTP terduga pelaku ternyata
berasal dari Kelurahan Bangun Jaya,
Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu,
Sumatera Selatan.
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Pelaku awalnya ingin melakukan
aksinya terhadap Abdul Rohim, namun
penumpang lain melihat dan langsung
meneriakinya.
“Tapi ketika ditegur si terduga copet
ini tidak terima, dia menolak dituduh
percobaan pencopetan, dan akhirnya
terjadi cek-cok di dalam bus dan
berlanjut hingga halte Semanggi,” kata
Iwan.
Namun, di tengah keributan tersebut,
terduga pelaku tiba-tiba mengeluarkan
pisau dan menyerang orang-orang di
sekitarnya hingga mengenai tangan
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korban, Abdul Rohim.
“Yang tidak disangka itu ternyata
terduga copet itu membawa senjata
tajam jenis pisau, karena panik lalu dia
mencoba membela diri, menyabetkan
pisaunya dan mengenai korban Abdul
Rohim di tangannya,” jelasnya.
Kebetulan
pada
saat
terjadi
peristiwa itu terdapat aparat kepolisian
di dekat halte dan langsung naik untuk
mengatasi keadaan. Polisi langsung
mengamankan terduga pelaku copet
dan korban untuk dimintai keterangan
lebih lanjut.[*]
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