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apolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
meninjau
akselerasi
vaksinasi
serentak di 5.214 titik di 34 provinsi
Indonesia. Dalam kesempatan tersebut
Kapolri secara langsung meninjau
kegiatan vaksinasi di Sleman City Hall,
Kabupaten Sleman, DIY.
Dalam arahannya, Kapolri meminta
semua wilayah di seluruh Indonesia terus
memperkuat akselerasi vaksinasi dosis
ketiga atau booster menjelang bulan
suci Ramadhan. Hal itu menjadi kunci
untuk mencegah terjadinya peningkatan
laju pertumbuhan Covid-19.
“Sebentar lagi kita masuk bulan
Ramadhan.
Kita
harus
pastikan
masyarakat
betul-betul
sudah
melaksanakan vaksinasi dengan baik.
Harapan kita dalam kurun waktu yang
ada dosis ketiga betul-betul bisa
dioptimalkan, karena ini menjadi kunci

juga,” kata Kapolri dalam keterangan tertulis yang diterima,
Jumat, 11 Maret 2022.
Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan akselerasi
vaksinasi yang optimal akan makin meningkatkan kekebalan
ataupun imunitas masyarakat terhadap segala jenis varian
Covid-19 yang ada. [*]

K

apolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit
Prabowo, M.Si meninjau langsung
kegiatan percepatan vaksinasi di GOR
BRI Radio Dalam, Jakarta Selatan, Selasa
8 Maret 2022.
Akselerasi ini juga dilakukan di 5.777
titik vaksinasi seluruh Indonesia, dengan
target 1,5 juta dosis vaksin.
Dalam kesempatan itu, Kapolri
mengungkapkan akselerasi vaksinasi
terus akan dilaksanakan di seluruh
Indonesia
sebagai
upaya
untuk
mempersiapkan,
serta
mendukung
strategi Pemerintah untuk mengubah
pandemi menjadi endemi.
“Kenapa kita lakukan, karena kita
memang ingin mengejar upaya yang saat
ini kita lakukan untuk mempersiapkan
program dari pandemi menjadi endemi,”
kata Kapolri.
Lebih lanjut ditambahkan demi
mendukung upaya dari Pemerintah
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tersebut, salah satu tolak ukur untuk terlaksananya strategi
itu dengan melakukan percepatan vaksinasi untuk masyarakat
Indonesia. Kemudian tentunya harus diiringi dengan
pengendalian laju pertumbuhan Covid-19. [*]
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K

apolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si meninjau
pelaksanaan akselerasi vaksinasi di Gelanggang Olahraga
(GOR), Kajang, Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI),
Sumatera Selatan, Kamis, 24 Februari 2022.

K

apolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si kembali
meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serentak di 34
provinsi di Indonesia.

Kegiatan vaksinasi juga dilakukan serentak
di 34 Provinsi.
“Baru saja hari ini saya didampingi Pak
Gubernur, Kapolda, dan Pangdam meninjau
langsung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan
di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan. Hari
ini dilaksanakan vaksinasi sebanyak 2.000
orang,” kata Kapolri dalam keterangannya.
Kapolri juga menambahkan laporan
bahwa target pencapaian laju suntikan harian
ditingkatkan dari biasanya di angka 50-60 ribu
menjadi 90 ribu.
Atas upaya tersebut, Kapolri mengapresiasi
kerja sama dari Forkopimda baik tingkat
provinsi ataupun kabupaten/kota dan peran
serta masyarakat yang bersedia untuk
melaksanakan program vaksinasi.
“Walaupun Jawa-Bali masih tinggi, tapi
trennya menurun. Sementara di luar Jawa-Bali
trennya mulai naik dan kalau kita lihat angka
kematian nasionalnya juga meningkat,” kata
Kapolri. [*]

Kali ini, Kapolri meninjau secara langsung
pelaksanaan vaksinasi di kawasan Candi
Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Jumat,
18 Februari 2022.
Dalam kesempatan tersebut Kapolri
mengatakan, vaksinasi massal pada hari ini
digelar di 5.107 titik di 34 provinsi dengan
target sasaran vaksinasi dengan jumlah
1.114.750 dosis. Sebanyak 834.474 untuk
dosis pertama dan kedua dan 280.276 untuk
dosis ketiga atau booster.
“Di Jawa Tengah dilaksanakan di 71
titik dengan target minimal 35.000 dan kita
harapkan bisa 38.000 dengan prioritas kita
gunakan vaksin AstraZeneca,” kata Kapolri.
Lebih lanjut ditambahkan pemilihan
Museum Borobudur sebagai tempat peninjauan
vaksinasi massal di Jawa Tengah lantaran
wilayah Borobudur sebagai destinasi wisata
dengan interaksi yang tinggi.
“Sehingga
kita harus mendorong percepatan vaksinasi
dilaksanakan dengan baik,” kata Kapolri.
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RAPIM

TNI-POLRI
2022

D

alam paparannya di Rapim TNI-Polri Presiden
Joko Widodo menjelaskan tantangan terkini
Bangsa Indonesia termasuk yang harus
dihadapi oleh TNI-Polri.
Presiden juga kembali mengingatkan bahwa
TNI-Polri terikat oleh aturan yang melarang
setiap personelnya berbuat atau mengeluarkan
pernyataan sesukanya, dengan alasan demokrasi.
Juga diingatkan Presiden agar seluruh anggota
TNI-Polri waspada akan ancaman paham radikal.
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Polri Siap
Laksanakan

Arahan

Presiden Jokowi
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ehadiran Presiden RI, Ir Joko
Widodo
dalam
pembukaan
kegiatan tahunan Rapat Pimpinan
TNI-Polri sudah barang tentu merupakan
momen yang dinanti setiap peserta
rapat. Sang kepala negara, seperti
tahun-tahun sebelumnya memberikan
arahan dalam kesempatan sambutan.
Tiba di Plaza Markas Besar (Mabes)
TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa,
1 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB,
Presiden Jokowi disambut jajaran

kehormatan di sepanjang selasar
hingga ruang rapat.
Pada sesi pembukaan Rapim
TNI-Polri 2022 ini, Presiden Jokowi
memaparkan situasi terkini, tantangan
TNI-Polri ke depan, serta empat pesan
penting yang akan menjadi pedoman
pimpinan TNI-Polri dalam mengambil
kebijakan dan sikap.
Mengawali penyampaian pesan,
Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja
jajaran TNI-Polri dalam penanganan
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bencana
hingga
penanggulangan
pandemi Covid-19. Presiden mengaku
melihat kesungguhan TNI-Polri dalam
menjalankan tugas dan kewajibannya.
“Saya
ingin
menyampaikan
apresiasi, penghargaan, menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada seluruh jajaran TNI dan Polri atas
kesungguhannya dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya, termasuk
di dalamnya menjalankan tugastugas kemanusiaan, baik membantu
dalam penanganan bencana maupun
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pandemi Covid. Dan utamanya saya
ingin mengucapkan terima kasih atas
dorongan, bantuan di lapangan, dalam
proses percepatan vaksinasi,” ungkap
Presiden Jokowi.
Presiden
kemudian
langsung
mengutarakan pokok hal yang hendak
disampaikan dia dalam Rapim TNIPolri 2022 ini. Presiden Jokowi lalu
mengulas kembali perihal latar belakang
kepindahan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kenapa dimulai? Ini sudah dimulai
gagasan besar sejak 1957 oleh Bung

Edisi III 2022

“Zaman Pak Harto
juga mau dipindah
ke Jawa Barat,
di Jonggol. Batal
juga karena ada
pergolakan di 1997,
1998,”

Karno tetapi karena ada pergolakan
sehingga direm oleh Bung Karno. Tahun
1957 sudah diputuskan di Palangkaraya.
Zaman Pak Harto juga mau dipindah
ke Jawa Barat, di Jonggol. Batal juga
karena ada pergolakan di 1997, 1998,”
kata Presiden Jokowi.
Presiden
menyatakan
kajian
mengenai pemindahan IKN sudah
ada sejak lama, namun selalu batal
dilaksanakan. Sehingga ini bukan
keputusan yang ujug-ujug.

Presiden menyebut jika kepindahan
IKN tak juga dieksekusi, jika pemerintah
tak
punya
keberanian
dalam
merealisasikan rencana yang sudah
berlandaskan kajian, maka pemindahan
IKN tinggal wacana saja.
Presiden Jokowi tak menampik
bakal ada risiko dari tiap keputusan
yang diambil, baik itu keputusan kecil
maupun besar. Namun demi kemajuan
negara, maka sangat diperlukan
pemerataan roda ekonomi.
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“Tapi kita tahu kita ingin yang
namanya
pemerataan.
Bukan
Jawasentris, Tapi Indonesiasentris.
Pemerataan itu seperti apa? Iya, karena
58 persen PDB ekonomi, perputaran
uang dan ekonomi, itu ada di Jawa,
padahal kita punya 17 ribu pulau. 58
Persen perputaran ekonomi di Jawa,”
ujar Presiden.
Contoh nyata, Jawa, khususnya
DKI Jakarta menjadi magnet bagi
orang-orang di luar Pulau Jawa untuk
memperbaiki taraf atau kesejahteraan
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hidup. Hal itu dikarenakan roda ekonomi
negara berada di Jawa.
Oleh sebab itu Presiden Jokowi
memindahkan IKN. Karena ingin
setiap daerah juga turut bergerak roda
ekonominya, setiap daerah juga memiliki
potensi memberikan kesejahteraan
hidup bagi warganya, setiap daerah
dan pulau di luar Jawa sama majunya
dengan Pulau Jawa, setiap daerah
menjadi magnet bagi warganya.
“Itu tadi yang saya bilang
pemerataan. Bukan hanya sekadar
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memindahkan gedung dari Jakarta.
Bukan itu. Visi besarnya bukan di situ.
Kalau magnetnya ada Jakarta, ada (IKN)
Nusantara, magnetnya akan ada dua.
Bisa ke sini, bisa ke sini,” ucap Presiden
Jokowi.
“Artinya, perputaran ekonomi tidak
hanya di Pulau Jawa. Kedua, populasi.
56 Persen populasi Indonesia ada di
Pulau Jawa, 156 juta ada di Jawa. Ini
juga menjadi dasar pemindahan Ibu
Kota itu,” sambung dia.
Presiden
Jokowi
memberikan

gambaran kondisi IKN Nusantara
akan dikelilingi area hijau, di di mana
mayoritas penduduk menggunakan
transportasi publik dan jarak dari satu
area publik ke area dapat ditempuh
dalam waktu 10 menit.
“Yang diprioritaskan adalah pejalan
kaki, yang naik sepeda, yang naik
transportasi umum. Jadi bukan yang
naik mobil pribadi,” ungkap Presiden.
Dengan kepindahan Ibu Kota Negara
ke Nusantara, Presiden berharap
masalah
ketimpangan
ekonomi,
infrastruktur, populasi penduduk bisa
teratasi. Namun untuk mewujudkan
itu semua, seluruh elemen masyarakat
harus sadar akan kedisiplinan. Hal ini
yang perlu digelorakan, dan Presiden
mewajibkan TNI-Polri turut memberi
contoh tentang kedisiplinan nasional.
Penekanan Disiplin Nasional
Istilah
disiplin
nasional
‘menjembatani’ pesan selanjutnya yang
hendak disampaikan Presiden Jokowi
kepada jajaran TNI-Polri. Presiden
Jokowi lalu menegaskan TNI-Polri
terikat oleh aturan yang melarang setiap
personelnya berbuat atau mengeluarkan
pernyataan sesukanya, dengan alasan
demokrasi.

Presiden Jokowi memberi contoh
yang
berkaitan
dengan
maksud
perkataannya, seperti adanya suara
‘sumbang’ di kalangan personel TNIPolri soal pemindahan IKN.
Presiden Jokowi juga meminta
anggota TNI-Polri waspada akan
ancaman paham radikal. Presiden
mengingatkan agar tiap pimpinan
satuan, setiap komandan di jajaran TNIPolri tidak mengundang penceramah
radikal
dalam
gelaran
kegiatan
keagamaan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu
juga meminta pimpinan TNI-Polri dari
level atas hingga bawah tak hanya fokus
pada urusan-urusan besar, namun juga
memperhatikan hal-hal kecil. Presiden
tak ingin para komandan memandang
sepele urusan-urusan kecil, yang justru
berpotensi kontraproduktif dengan
tujuan menciptakan disiplin nasional.
Selanjutnya, Presiden berpesan agar
TNI-Polri mengembangkan kemampuan
teknologi digital. Penguasaan teknologi
tentu saja sangat penting untuk
menunjang pelaksanaan tugas TNIPolri.
“Ini harus sudah kita bawa, yang
namanya talent digital itu harus. Di

TNI-Polri harus memiliki talent digital
karena eranya sudah seperti ini,” harap
Presiden Jokowi.
Menurut dia, personel TNI dan Polri
saat ini harus menguasai bidang-bidang
teknologi seperti load computing,
digital design, hingga digital marketing.
“Karena nanti keseharian kita bergelut
dengan itu.”
Khususnya Polri, lanjut Presiden
Jokowi, perlu menguasai kemampuan
teknologi agar dapat mengantisipasi
kejahatan
digital.
Presiden
menyampaikan pertarungan TNI-Polri
ke depan adalah pertarungan teknologi.
Dalam pembukaan Rapim TNIPolri turut hadir Ketua MPR Bambang
Soesatyo; Ketua DPR Puan Maharani;
Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Mahfud MD;
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto;
Sekretaris Kabinet Pramono Anung;
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo;
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal
TNI Dudung Abdurachman; Kepala Staf
Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo
Margono; dan Kepala Staf Angkatan
Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. [*]

Majalah TRIBRATAnews

Edisi III 2022

13

L

APORAN UTAMA

TNI
Harapan
Rakyat,
Polri
Andalan
Rakyat
T

NI-Polri adalah lembaga negara
yang berperan penting dalam
menjaga stabilitas nasional dan
melindungi segenap rakyat Indonesia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyebut
TNI selalu menjadi harapan rakyat
sedangkan Polri menjadi andalan rakyat.
Oleh sebab itu, dalam Rapim TNIPolri 2022, Puan berharap TNI selalu
mampu merespons dan mengantisipasi
dinamika perkembangan geopolitik
serta medan perang baru.
Sementara itu Puan menyebut
masyarakat juga menuntut Polri agar
dapat diandalkan dan meningkatkan
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profesionalitas.
Demi
terwujudnya
Polri yang andal dan profesional,
dibutuhkan berbagai upaya yang
terencana, berkesinambungan dan
pastisipatif dari seluruh stakeholders.
Menurut Puan, kepolisian juga harus
terus bertransformasi sehingga menjadi
semakin modern.
“TNI-Polri dapat mengambil peran
strategis mengawal pemulihan ekonomi
nasional dan reformasi struktural,” kata
Puan.
Mengawali pidato pembekalan
Rapim TNI-Polri, Puan mendukung
upaya TNI-Polri mengawal pemerintah

Edisi III 2022

menyelenggarakan program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN) dan program
sosial akibat pandemi Covid-19.
“Kebijakan negara pada program
PEN diarahkan untuk membantu pelaku
usaha dapat bertahan dan tetap dapat
menjalankan usahanya,” katanya.
Puan
menegaskan,
kegiatan
ekonomi
tidak
boleh
berhenti
seluruhnya. Sebab akan berdampak
pada
berkurangnya
pendapatan
masyarakat dan akan menurunkan
kualitas kesejahteraan rakyat. Oleh
karenanya, dia meminta semua pihak
bergotong royong membawa Indonesia

bangkit. Menurutnya, kompleksitas
permasalahan
yang
ditimbulkan
pandemi Covid-19 menjadi tantangan
besar bagi pemerintah untuk dapat
mengendalikan
dampaknya
yang
semakin meluas.
“DPR
RI
ikut
memberikan
dukungan kepada pemerintah untuk
dapat mengambil tindakan cepat
dan responsif dalam menyelamatkan
kehidupan rakyat,” ujarnya.
Puan pun mengingatkan dua agenda
strategis nasional yang perlu menjadi
perhatian, yakni PEN dan Reformasi

Struktural yang menjadi tema dalam
Rapim TNI-Polri kali ini.
“TNI-Polri dalam situasi menghadapi
pandemi Covid-19, khususnya dalam
ikut mengawal PEN dan reformasi
struktural, dapat mengambil peran
strategis sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya,” tuturnya.
Dia juga menyinggung dampak
pandemi
di
bidang
ekonomi
yang terlihat dari terkontraksinya
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada
2022, pertumbuhan ekonomi nasional
mencapai minus 2,71 persen. Namun,

pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai
membaik pada 2021 dengan angka 3,69
persen.
Puan berharap, pemulihan ekonomi
dapat
diperkuat
dan
dipercepat
sehingga
pertumbuhan
ekonomi
nasional akan semakin meningkat.
“Dampak pandemi juga dirasakan
langsung oleh masyarakat usia kerja.
Yang terdampak pandemi, mencapai
21,3 juta penduduk atau 10,3 persen
dari usia kerja. Jumlah yang sangat
signifikan,” imbuh dia.
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Sementara itu, dampak pandemi
pada dunia usaha menerpa lebih dari 5
juta pelaku usaha Indonesia mengalami
tekanan selama pandemi Covid-19.
Untuk itu, dibutuhkan restrukturisasi
kredit di perbankan mencapai lebih dari
Rp 800 triliun.
“Oleh karena itu, pemerintah dengan
dukungan DPR RI menjalankan program
PEN yang diarahkan pada bantuan untuk
usaha mikro kecil menengah (UMKM),
insentif perpajakan untuk dunia usaha,
serta relaksasi dan restrukturisasi kredit
usaha,” paparnya.
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Puan juga mengingatkan, negara tak
bisa berpasrah diri dalam menghadapi
situasi
pandemi
Covid-19
dan
dampaknya yang luas. Mantan Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan itu mengatakan, negara
harus melakukan upaya-upaya terbaik
dalam rangka mewujudkan tujuan
bernegara.
“Upaya itu untuk melindungi
segenap
bangsa
Indonesia
dan
seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
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ikut melaksanakan ketertiban dunia,”
ungkapnya.
DPR telah melakukan berbagai
upaya untuk membantu penanganan
pandemi Covid-19. Salah satunya adalah
pengesahan
Undang-Undang
(UU)
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Covid-19. Puan menilai, pengesahan
UU tersebut menjadi landasan bagi
pemerintah untuk melakukan langkahlangkah luar biasa dalam memperkuat

“Kepolisian yang
semakin andal dan
profesional, dilakukan
melalui transformasi
organisasi, transformasi
operasional,
transformasi pelayanan
publik, dan transformasi
pengawasan.
Keberhasilan Polri
dalam melakukan
transformasi tersebut,
akan menjadikan Polri
yang modern,”

fiskal anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN).
Hal
tersebut
penting
untuk
dapat melakukan pemulihan sosial,
meningkatkan ekonomi nasional, serta
reformasi struktural. Dengan begitu,
lanjutnya, Indonesia tidak mengalami
krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan
krisis sosial yang dalam.
Puan berharap TNI-Polri dapat
membawa persatuan era tentara
pemimpin dan rakyat, rakyat dan
pemimpinnya. Putri Sang Proklamator
juga berharap TNI-Polri memperkuat
energi positif kerja bersama seluruh
anak bangsa.
Berkaitan
dengan
reformasi
struktural yang menjadi tema kerja
Pemerintah di 2022, Puan menjelaskan
reformasi struktural di tubuh TNIPolri meliputi pembangunan sumber
daya manusia (SDM), pembangunan
infrastruktur dan reformasi pelayanan
publik. “Personel TNI-Polri yang
profesional menguasai teknologi dan
humanis,” ucap Puan.

Menurutnya
juga,
TNI-Polri
mengemban tugas melestarikan budaya
toleran dan gotong royong yang menjadi
karakter Bangsa Indonesia. Puan
juga berharap TNI-Polri memperkuat
kesadaran
anak
bangsa
bahwa
Indonesia dipersatukan oleh Pancasila.
Puan berharap, institusi Polri
tersebut bisa meningkatkan kinerja
sesuai dengan harapan rakyat.
“Kepolisian yang semakin andal
dan profesional, dilakukan melalui
transformasi organisasi, transformasi
operasional, transformasi pelayanan
publik, dan transformasi pengawasan.
Keberhasilan Polri dalam melakukan
transformasi tersebut, akan menjadikan
Polri yang modern,” katanya.
Adapun untuk grand strategy Polri
telah merancangnya sejak tahun 2005
yang dimulai pada tahap I (tahun 20052010) untuk membangun kepercayaan
masyarakat terhadap institusi tersebut.
Tahap
II
(tahun
2011-2015)
untuk membangun kemitraan antara
masyarakat dan Polri.
Selanjutnya yakni tahap III menuju
organisasi Polri yang unggul (strive for
excellence) pada 2016-2020 dan tahap
IV yakni organisasi Polri yang unggul
(excellent) pada 2021-2025.
“Kelak Polri dalam melaksanakan
tugasnya harus menggunakan skill,
knowledge, dan kemajuan teknologi
4.0 untuk dapat melayani, mengayomi
dan melindungi masyarakat serta
menegakkan hukum dengan sebaikbaiknya. Polri ke depan adalah Polri yang
modern. DPR RI memiliki komitmen
yang tinggi, untuk ikut mendukung
upaya membangun Polri yang modern,”
kata Puan.
Pembangunan
SDM
TNI-Polri
perlu diarahkan untuk memperkuat
dan mempertebal karakter personel
yang memiliki rasa cinta Tanah Air dan
semangat kebangsaan yang tinggi.
Sehingga setiap personel TNI-Polri
menjadi perekat untuk mempersatukan
rakyat dalam menjaga Pancasila, UUD
NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal
Ika.
“Inilah tugas kebudayaan TNIPolri
yaitu
membangun
budaya
toleran, budaya gotong royong, serta
memperkuat kesadaran anak bangsa
bahwa Indonesia dipersatukan oleh
Pancasila,” kata Puan.[*]
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Tinggalkan Cara Lama Tak Kompetitif,

Ciptakan
Strategi Baru
18 Majalah TRIBRATAnews
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etua MPR RI, Bambang Soesatyo
turut
memberi
pembekalan
pada peserta Rapim TNI-Polri
2022. Dalam paparannya, pria yang
akrab disapa Bamsoet ini mengatakan
Indonesia harus memiliki pola pikir
baru untuk memajukan perekonomian
dengan meninggalkan cara-cara lama
yang tak kompetitif dan menciptakan
strategi baru serta terus berinovasi.
Hal itu disampaikan dia saat
membahas
posisi
Indonesia
di
‘arena’ kompetisi global. Bamsoet

mengatakan kompetisi global ketat
berebut pengaruh, berebut pasar, dan
berebut investasi. Dia menuturkan
Indonesia harus mengaku kalah cepat
dibandingkan negara-negara lain.
Oleh
karenanya,
Bamsoet
menyampaikan Indonesia tak memiliki
pilihan selain harus berubah. Meskipun
pandemic Covid-19 memperlambat
laju roda ekonomi, namun reformasi
struktural
untuk
menciptakan
iklim ekonomi yang inklusif dan
berkesinambungan harus diwujudkan.

“Boleh
jadi
pandemi
telah
memperlambat
laju
pertumbuhan
ekonomi, namun reformasi struktural
untuk membangun perekonomian yang
inklusif dan berkesinambungan tidak
boleh berhenti. Cara-cara lama yang
tidak kompetitif tidak bisa diteruskan.
Strategi dan inovasi baru harus
diciptakan,” tegas Bamsoet.
Mantan Ketua DPR ini menerangkan
dinamika politik keamanan global di
awal 2022 menyadarkan Indonesia
untuk selalu waspada dan siap untuk
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menghadapi pendadakan strategis.
Setelah dunia dikejutkan oleh pandemi
Covid-19 awal 2020, dan saat dunia
masih
fokus
untuk
mengatasi
gelombang Covid-19 varian Omicron,
serta pemulihan ekonomi global,
dunia harus mengantisipasi disrupsi
keamanan dengan meletusnya perang
di Ukraina.
Ia memaparkan perang di Ukraina
harus menjadikan pembelajaran tentang
bagaimana eskalasi konflik bisa secara
cepat meningkat menjadi perang
terbuka dari sisi militer. TNI-Polri harus
cermat melihat mengapa upaya-upaya
diplomasi gagal mencegah perang.
Bahkan menurut Bamsoet, Indonesia
harus melakukan kajian strategis
mengapa strategi-strategi penangkalan
yang digelar di mandala Eropa juga
gagal mencegah perang.
“Kita harus mendalami bagaimana
dilema keamanan antara AS-NATO,
Ukraina
dan
Rusia
ber-eskalasi
menjadi
ketegangan
diplomatik,
yang menemui ‘titik buntu strategis’
(strategic stalemate) yang kemudian
memicu perang. Dari sisi gelar militer,
kita juga harus mendalami bagaimana
gelar kekuatan yang cenderung tidak
berimbang antara Ukraina dan Rusia
akhirnya ber-eskalasi menjadi perang
asimetrik,” kata Bamsoet.
Bamsoet menyebut pendadakan
strategis Ukraina ini harus terus
dicermati
untuk
mengantisipasi
dampaknya terhadap ekonomi Tanah
Air. Mitigasi-mitigasi struktural dan
substantif komprehensif yang sudah
dijalankan untuk mengatasi dampak
pandemi Covid-19 sudah
memberikan pembelajaran yang
penting untuk mengatasi pendadakan
strategis.
“Salah satu pembelajaran utama
dari pendadakan strategis pandemi
Covid-19 dan perang di Ukraina adalah
situasi politik keamanan dan ekonomi
Indonesia sangat dipengaruhi oleh
dinamika global. Untuk itu, perumusan
strategi
kebijakan
yang
bersifat
komprehensif, holistik,
yang
selalu
mengandalkan
sinergitas lintas sektor harus menjadi
formula andalan untuk mengatasi
pendadakan strategis,” ujar Bamsoet.
Terkait
reformasi
struktural,
Bamsoet berpendapat hal ini juga
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sebaiknya dilakukan oleh Kementerian
Pertahanan dan Markas Besar TNI,
terutama untuk meninjau kembali
pencapaian implementasi UndangUndang Pertahanan Negara yang tahun
ini genap berlaku 20 tahun. Reformasi
struktural dilakukan dengan mengkaji
secara dalam seluruh aspek reformasi
militer dan transformasi pertahanan
mulai dari kerangka regulasi, kerangka
doktrin dan kebijakan, organisasi
Kemhan dan Mabes TNI, gelar kekuatan
TNI, ekonomi pertahanan, industri
pertahanan,
hingga
kesejahteraan
prajurit.
Ia juga menambahkan, selama
pandemi masyarakat telah dipaksa
untuk
membatasi
aktivitas
dan
mobilitas demi keberpihakan pada
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kesehatan, sehingga berdampak pada
melemahnya pertumbuhan ekonomi
dan pada akhirnya mengantarkan
Indonesia pada jurang resesi. Pada
tahap inilah Indonesia memasuki
fase krisis ekonomi. Jika tidak segera
diatasi, sambung Bamoset, yang terjadi
berikutnya adalah terjadinya krisis
sosial.
Cegah Krisis Sosial-Politik
Lebih lanjut juga diterangkan pada
titik tersebut, Indonesia menyadari
bahwa ada hubungan kausalitas
yang sangat erat antara stabilitas
perekonomian
dengan
kondisi
pertahanan dan keamanan suatu
negara. Kendati demikian, Indonesia
patut bersyukur memiliki TNI dan POLRI,
sehingga tidak sampai masuk pada

krisis sosial dan krisis politik.
Kiprah dan kontribusi TNI-Polri
dalam
penanggulangan
pandemi
Covid-19 dengan berbagai dampaknya,
patut diapresiasi. Peran TNI dan Polri
tidak hanya dirasakan melalui kegiatan
cipta kondisi, tapi juga sebagai generator
berbagai kebijakan penanggulangan
pandemi, di samping berbagai aksi
solidaritas dan bantuan kemanusiaan,
baik yang dilakukan secara institusi
kelembagaan, maupun secara pribadi
dari personil-personil TNI dan Polri yang
berjiwa patriot.

“Saat ini kita sedang berada dalam
tahap perputaran balik. Setelah kita
mampu melewati masa-masa krusial,
serta mampu mengendalikan pandemi
Covid-19 dengan baik, secara bertahap
kita mulai bangkit kembali membangun
pemulihan ekonomi. Momentum ini
perlu terus dijaga dan dikawal oleh
seluruh elemen masyarakat. Saya
optimis, dengan TNI-Polri berjuang
bersama-sama kita, kita akan segera
bangkit dan pulih kembali,” tutur
Bamsoet.
Struktur ekonomi yang selama
ini didominasi oleh konsumsi rumah

tangga, harus ditransformasikan pada
sektor yang lebih produktif, untuk
mendorong investasi dan ekspor.
Investasi harus membuka lapangan
kerja baru yang menguntungkan bangsa
Indonesia. Indonesia tidak cukup hanya
lebih baik dari sebelumnya, tetapi harus
lebih baik dari yang lainnya.
Selain persoalan kesehatan dan
ekonomi, Bamsoet mengungkap masih
banyak persoalan yang harus ditangani
sungguh-sungguh.
Perkembangan
globalisasi,
yang
ditandai
arus
komunikasi dan interaksi yang semakin
mudah dan terbuka, harus kita waspadai
meskipun dapat dimanfaatkan.
Saat
ini,
pengetahuan
dan
pengalaman yang positif jauh lebih
mudah diperoleh. Namun, pada saat
bersamaan juga membawa ancaman:
ancaman terhadap ideologi Pancasila,
ancaman terhadap peradaban, tradisi
dan seni budaya, serta ancaman
terhadap warisan kearifan-kearifan
lokal bangsa Indonesia.
Bamsoet menilai pembangunan
dan pemantapan jati diri bangsa
selama ini belum sepenuhnya berhasil
mewujudkan
karakter
masyarakat
dan sistem sosial yang berakar pada
nilai-nilai bangsa Indonesia sendiri.
Meski kehidupan politik demokratis
berkembang cepat, khususnya dengan
gelaran pemilu, pemilihan presiden,
dan pemilihan kepala daerah, serta
penguatan lembaga perwakilan, namun
demokrasi belum memberikan hasil
optimal dalam kerangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dan menyejahterakan
rakyat.
“Maraknya politik transaksional
mengikis idealisme dan komitmen
politik sebagai sarana perjuangan
mewujudkan
aspirasi
rakyat.
Berkembangnya kecenderungan politik
identitas dan sentimen primordial dalam
kontestasi pemilihan umum merupakan
ancaman bagi masa depan demokrasi
dan kebhinnekaan bangsa,” jelas dia.[*]
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Judi Berkedok Opsi Biner,

Polisi Tahan
Crazy Rich
Asal Bandung
D

ittipidsiber
Bareskrim
Polri
menetapkan
influencer
Doni
Muhammad Taufik alias Doni
Salmanan sebagai tersangka kasus
dugaan penipuan berkedok binary
option aplikasi Quotex.
Ia ditetapkan sebagai tersangka,
Selasa 8 Maret 2022, setelah kasus ini
naik ke tahap penyidikan dan melalui
serangkaian pemeriksaan saksi juga
gelar perkara oleh penyidik Dittipidsiber
Bareskrim Polri.
Tak cuma hanya dibidik dalam

22 Majalah TRIBRATAnews

kasus penipuan, Doni juga menjadi
tersangka berita bohong dan tindak
pidana pencucian uang (TPPU). Setelah
diperiksa sebagai tersangka penyidik
langsung menahan Doni Salmanan.
Karo Penmas Divisi Humas Polri
Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan
Doni menyampaikan berita bohong
dengan menjanjikan para anggotanya
kemenangan jika bermain dengannya di
aplikasi Quotex. Padahal, tidak pernah
ada anggota lain yang menang di
aplikasi itu.
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Polisi menduga, mitra aplikasi
berkedok trading binary option platform
Quotex
mendapatkan
keuntungan
sekitar 80 persen dari kekalahan para
anggotanya. Atas perbuatannya, Doni
terancam hukuman 20 tahun penjara.
“Hasil gelar perkara menetapkan
atau
meningkatkan
status
yang
bersangkutan dari saksi menjadi
tersangka. Ancaman di atas 5 tahun di
mana ancaman TPPU 20 tahun” kata
Ahmad Ramadhan, Selasa, 8 Maret
2022.

Dijelaskan
penahanan
Doni
Salmanan
dilakukan
dengan
pertimbangan subjektif dan objektif.
Pertimbangan objektif yakni karena
Doni dikenakan ancaman pidana di atas
5 tahun penjara. Sedangkan, alasan
subjektif karena Doni dikhawatirkan
melarikan diri, mengulangi perbuatan,
dan menghilangkan barang bukti.
Polisi juga menyita sejumlah
barang bukti berupa bukti transfer
bank, handphone, flashdisk berisi video
terkait Qoutex, hingga akun media
sosial Youtube dan email milik Doni.
“Barang bukti yang disita ada

HP jenis iPhone 13, akun YouTube
King Salmanan, dua akun email yang
terkoneksi dengan akun YouTube dan
akun Quotex,” kata Ahmad Ramadhan.
Ia juga menambahkan polisi akan
melacak aset Doni untuk mengetahui
aliran dana dan nantinya menyita aset
yang terkait dengan kasus penipuan via
aplikasi Qoutex itu.
“Akan dilakukan juga tracing aset
milik tersangka dan aliran dana yang
mengalir dari rekening tersangka atau
menuju rekening tersangka terkait
tindak pidana ini, tentu setelah itu dana
atau aset yang berhasil dari tindak

pidana ini akan dilakukan penyitaan,”
kata dia.
Quotex merupakan salah satu
platform binary option atau opsi
biner. Sistem ini mengharuskan orang
bermain untuk menebak soal sebuah
perdagangan dalam jangka waktu
tertentu. Bila tebakannya benar, ia akan
mendapatkan keuntungan. Sebaliknya
jika salah, maka modal yang sudah
disetorkan akan hangus. Polisi menduga
hal ini mirip dengan konsep perjudian.
Platform ini masuk ke Indonesia
pada akhir tahun 2020 dengan markas
besar Quotex berada di daerah
Seychelles, sebuah negara kecil di
kawasan Afrika Timur. Platform ini
berada di bawah perusahaan bernama
Awesome
Ltd
yang
merupakan
perusahaan broker dan berlisensi pada
bulan November 2020.
Perusahaan tersebut diatur oleh
Internasional Financial Market Relation
Regulatory Center (IFMRRC), namun
tidak terdaftar pada otoritas moneter
Seychelles. Belakangan terungkap
bahwa sertifikat Quotex yang berada di
situs resmi IFMRRC telah berakhir.
Di situs webnya Quotex mengklaim
menawarkan beberapa produk investasi
dan perdagangan yang terdiri dari 27
mata uang, koin kripto hingga 15 bursa
saham, termasuk FTSE 100 dan Dow
Jones. Mereka juga mengklaim hadir di
250 negara dan digunakan oleh 4 juta
orang. Setiap harinya, menurut mereka,
ada lebih dari 100 ribu perdagangan
yang terjadi.
Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka
Komoditi
(Bappebti)
menyatakan platform ini tak terdaftar
dan tak memiliki izin untuk beredar
di Indonesia. Badan tersebut juga
menegaskan
bahwa
opsi
biner
merupakan judi berkedok perdagangan.
Penyidik
menerapkan
pasal
berlapis terhadap Doni, yakni Informasi
Teknologi dan Elektronik (ITE), Kitab
Undang Undang Hukum Pidana (KUHP),
dan Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU). Rincian pasalnya sebagai
berikut: Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal
28 ayat (1) Undang Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas
UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
dengan ancaman hukuman 6 tahun
penjara.
Lalu, Pasal 378 KUHP tentang
Penipuan dengan ancaman 4 tahun
penjara dan Pasal 3 UU Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang (TPPU) dengan
ancaman 20 tahun penjara.[*]
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Jangan
Lengah,

Densus 88 Bekuk Terduga
Teroris di Berbagai Daerah

24 Majalah TRIBRATAnews

Edisi III 2022

P

olisi menembak mati seorang
terduga
teroris
di
wilayah
Sukoharjo, Jawa Tengah. Terduga
teroris berinisial SU ini ditembak mati
lantaran dianggap membahayakan
petugas kepolisian dan masyarakat.
Kepala Biro Penmas Divisi Humas
Polri
Brigjen
Ahmad
Ramadhan
menyampaikan terduga teroris itu
merupakan warga Sukoharjo berinisial
SU. Penangkapan dilakukan Rabu 9
Maret 2022 sekitar pukul 21.15 WIB.

“SU
melakukan
perlawanan
terhadap petugas secara agresif, yaitu
dengan menabrakkan mobilnya ke arah
petugas yang sedang menghentikan
tersangka,” kata Ramadhan di Mabes
Polri, Kamis 10 Maret 2022.
Ditambahkan
oleh
Ramadhan
anggota kepolisian yang berada di bak
belakang mobil double cabin milik SU
pun sempat memberi peringatan. Alihalih berhenti SU malah menginjak pedal
gas dalam-dalam berusaha kabur dari
petugas.
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Tak hanya itu, terduga teroris itu
juga mengemudikan mobilnya dengan
cara zig-zag, agar petugas yang berada
di kabin belakang terjatuh. “Kemudian
menabrak kendaraan masyarakat yang
melintas,” kata Ramadhan.
Dalam
situasi
yang
dapat
membahayakan jiwa petugas dan
masyarakat, petugas pun melakukan
upaya paksa dengan melakukan
tindakan
tegas
terukur
dengan
melumpuhkan tersangka dan mengenai
di daerah punggung atas dan bagian
pinggul kanan bawah.
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Setelah dilumpuhkan, SU dibawa
ke RS Bhayangkara Polresta Surakarta
untuk mendapat penanganan medis
namun meninggal dalam perjalanan.
Dua personel Polri yang berupaya
melakukan
penangkapan
juga
mengalami luka dan saat ini tengah
menjalani perawatan di RS Surakarta.
Diketahui SU merupakan terduga
teroris dari jaringan Jamaah Islamiyah
dan pernah menjabat sejumlah posisi
strategis di kelompok teroris tersebut.
Salah satu di antaranya adalah,
penasihat Amir JI.
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“Kemudian yang bersangkutan juga
pernah menjabat sebagai Amir Khidmat,
Deputi Dakwah dan informasi dan yang
bersangkutan sebagai penasihat Amir JI
dan juga penanggung jawab Hilal Ahmar
Society,” kata Ahmad Ramadhan.

Sehari Tangkap 11 Orang

Selain membekuk SU, sebelumnya
Densus 88 Antiteror dalam sehari juga
telah membekuk 11 orang yang diduga
menjalankan aksi terorisme. Dari 11
orang yang ditangkap, Senin 7 Maret
2022 itu enam di antaranya ditangkap

di Nusa Tenggara Barat dan lima orang
lainnya diamankan di Lampung.
“Enam terduga teroris di NTB dan
lima terduga teroris di Lampung,” kata
Ahmad Ramadhan kepada wartawan,
Selasa, 8 Maret 2021.
Meski belum merinci informasi
mengenai
penangkapan
tersebut,
dijelaskan bahwa saat ini penyidik masih
melakukan pemeriksaan terhadap 11
orang yang baru saja diamankan itu.
Ramadhan pun belum menjabarkan
mengenai identitas para terduga teroris
ataupun asal jaringan dari mereka.
Beberapa waktu lalu Kapolri
Jenderal
Listyo
Sigit
Prabowo
menyampaikan
bahwa
MotoGP
Mandalika harus terhindar dari kegiatan
teror. Maka, untuk mewujudkan hal

tersebut Kapolri mengerahkan personel
Densus 88 ke NTB khususnya Lombok
Tengah tempat sirkuit Mandalika.
“Jadi ini arahan Bapak Presiden
yang tentunya pesan ini amanah bagi
institusi Polri dan secara khusus untuk
rekan-rekan yang tergabung dalam
Densus 88 Antiteror Polri untuk menjaga
agar selama proses event tersebut tidak
ada serangan teror sekecil apapun,” kata
Kapolri, Rabu 16 Februari 2020 lalu.
Densus 88 juga menangkap 4
terduga teroris yang terafiliasi dengan
JI di wilayah Jawa Tengah pada 14
Februari lalu. Mereka yang ditangkap itu
yakni RAB, AJ, N dan M.
Diketahui, salah satu dari keempat
terduga teroris itu yakni M ternyata
pernah mengikuti pelatihan ke Suriah

pada tahun 2013 ikut sebagai kloter
pertama dari bidang Toliah atas perintah
terduga teroris berinisial B.
M adalah anggota JI Qoid Takwiyah
di bawah T dan BY yang sebelumnya
juga sudah ditangkap polisi. Ia
bermuahaadah atau sumpah setia pada
sekitar tahun 2000. Ia juga dikenal
sebagai pelatih pada Tadrib Asykari
tahun 2011 di Kolaka Utara, Sulawesi
Tenggara bersama dengan S yang
ditangkap di Malili, Sulawesi Selatan.
M juga dikenal sebagai alumni Moro
Filipina angkatan ke-2.[*]
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Tekan Kecelakaan di Tol,

Korlantas
Terapkan

ETLE
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P

enerapan
ETLE
dan
tilang
elektronik di jalan tol sudah
berlaku meski baru sebatas
sosialisasi. Sejak berlaku pada Maret
2021, program teknologi Electronic
Traffic Law Enforcement (ETLE) diklaim
mampu menekan angka pelanggaran
lalu lintas di berbagai wilayah Ibukota
dan beberapa kota besar lainnya.
Penerapan ETLE diharapkan mampu
menekan angka kecelakaan di jalan tol
Salah satu faktor kesuksesannya
adalah mengintegrasikannya dengan
tilang elektronik atau E-Tilang yang
dinilai cukup ampuh untuk menghukum
pelanggar lalu lintas secara efisien.

Karena kesuksesannya tersebut,
pemerintah
ingin
memperluas
pengaplikasian ETLE hingga ke jalan
tol. Tujuannya, agar angka pelanggaran
di jalan tol dapat ditekan dan dengan
sendirinya, angka kecelakaan pun akan
berkurang.
Korps Lalu Lintas Polri akan ETLE
di jalan tol selama 30 hari ke depan.
tentunya dengan diawali dengan
sosialisasi penerapan tilang elektronik
di jalan tol.
Direktur
Penegakan
Hukum
(Dirgakum) Korlantas Polri Brigjen
Pol Aan Suhanan, pihaknya akan
bekerjasama dengan PT Jasa Marga

untuk mengaplikasi kebijakan satu
ini. Dengan pengawasan oleh kamera,
diharapkan
mampu
mendorong
pengguna jalan tol agar lebih disiplin
dalam berlalu lintas, khususnya ketika
sedang berkendara di jalan bebas
hambatan.
Salah satu fokus pelanggaran
yang akan dikenakan sangsi tilang
elektronik adalah kendaraan dengan
muatan berlebihan atau overload serta
pelanggaran kecepatan maksimum di
jalan tol. “Saat ini sudah ada di tujuh titik/
alat timbang kendaraan yang berjalan,
kemudian ada 5 titik speedcam. Semua
nanti akan terkoneksi dengan ETLE
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presisi yang ada di Korlantas,” kata Aan
Suhanan, Selasa 1 Maret 2022.
Bagi pelanggar yang terjaring
dalam masa sosialisasi belum akan
mendapatkan
sangsi
dari
pihak
berwenang. Aan menyebut selama 30
hari ke depan sampai 30 Maret 2022,
pihaknya akan melakukan sosialisasi
ETLE di jalan tol.
Pengendara
yang
tertangkap
kamera ETLE di jalan tol akan diberikan
surat teguran yang langsung dikirim ke
alamat pengendara.
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“Nanti disosialisasikan kepada
masyarakat pengguna jalan, dikirimkan
surat konfirmasi bagi yang melanggar.
Belum ditindak hingga 30 hari ke depan,
hanya peringatan saja,” kata Aan.
Saat ini, ada beberapa ruas jalan tol
yang diklaim sudah siap menerapkan
ETLE dan tilang eletronik. Ruas
tersebut adalah Cakung dan Cikampek.
Namun nantinya, penerapan ETLE akan
diperluas bahkan ke ruas jalan tol yang
dikelola oleh pihak swasta.
Selain dengan pengawasan kamera
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elektronik, Korlantas Polri serta PT
Jasa Marga juga menggunakan piranti
speedcam untuk memonitor kecepatan
maksimum para pengguna jalan tol.
Sementara
itu,
untuk
lokasi
penerapan penegakan hukum melalui
ETLE di jalan tol di tahap awal baru
diterapkan di Jalan Tol yang dikelola
oleh PT Jasa Marga.
“Saat ini yang kita integrasikan
di tol yang di kelola Jasa Marga
ada di Cakung, Cikampek dan pintu
gerbang tol. Termasuk speedcam, baru

“Selanjutnya mungkin
para pengelola
jalan tol lain ini
dapat berkontribusi,
berkolaborasi
mengintegrasikan
kameranya ke ETLE di
Korlantas.”

diterapkan di jalan tol yang dikelola oleh
PT. Jasa Marga,” kata Aan.
“Selanjutnya mungkin para pengelola jalan tol lain ini dapat berkontribusi, berkolaborasi mengintegrasikan
kameranya ke ETLE di Korlantas.”
Kendaraan yang melanggar batas
kecepatan akan terdeteksi di sistem
komputer dan akan diketahui jenis
pelanggarannya. Dari data kendaraan
yang terdeteksi itu akan diketahui
alamat pemilik mobil yang terdaftar
dan bukti tilang akan dikirimkan
melalui kantor pos. Pemilik kendaraan
akan diberikan waktu tujuh hari untuk
mengonfirmasi surat tilang tersebut.

Apabila kendaraan dipinjam orang
lain, nanti akan dikonfirmasi bahwa
kendaraan yang terkena tilang ini
sedang dipinjam.
Terkait kebijakan ini, Kepala Badan
Pengelola Jalan Tol (BPJT) Danang
Parikesit, jelas mendukung penerapan
penegakkan hukum melalui ETLE di
jalan tol.
“Dengan adanya era baru ETLE,
ini akan menjadikan jalan tol kita
betul-betul modern dengan sistem
yang terintegrasi,” tandas Danang.
“Terintegrasi secara elektronik dan
transformasi digital betul-betul bisa
terjadi di jalan tol.” [*]
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Sepatu Roda,

Cara Polres Banjar
Energi Positif
Kehadiran Tim Patroli Sepatu
Roda Polres Banjar ini bisa
menyalurkan energi positif bagi
masyarakat.
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emaksimalkan pelayanan kepada masyarakat jajaran
Polres Banjar, Polda Jawa Barat meluncurkan Tim
Patroli Sepatu Roda untuk lebih mendukung kamtibmas
yang kondusif.
Selain menyalurkan energi positif bagi masyarakat
dibentuknya patroli dengan sepatu roda juga merupakan
antisipasi kegiatan ngaburit dan datangnya bulan Ramadhan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo
mengatakan bahwa inovasi Kapolres Banjar Polda Jabar ini
bagus untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada
masyarakat dalam menjaga keamanan Kota Banjar.
“Dibentuknya tim patroli menggunakan sepatu roda ini,
untuk memantau situasi di Kota Banjar khususnya menjelang
sebelum dan sesudah sahur di bulan Ramadhan,” kata Ibrahim
Tompo.
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Ternyata, tim yang beranggotakan 10 personel Polres Banjar
itu ternyata berangkat dari kesamaan hobi bersepatu roda dan
bernaung dalam Bhayangkara Roller Skate Polres Banjar Polda
Jabar.
Dipimpin oleh AKP Nandang Rokhmana yang merupakan
Kasat Reskrim Polres Banjar, Bhayangkara Roller Skate berada
di bawah naungan Persatuan Olah Raga Sepatu Roda Seluruh
Indonesia (Porserosi) Kota Banjar.
Sedangkan untuk mengasah skill dan kemampuan
bersepatu roda, personel Bhayangkara Roller Skate Polres
Banjar menggandeng Komunitas Sepatu Roda Banjar Inline
Skate Independent untuk teknis.
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Menurut Kapolres Banjar, AKBP Ardiyaningsih, selaku
pembina Bhayangkara Roller Skate Polres Banjar menjelaskan
tujuan dibentuknya tim patroli menggunakan sepatu roda ini
sebagai persiapan menjelang bulan Ramadan.
Pada Bulan Ramadan akan banyak kerumunan dan
ngabuburit ketika menjelang berbuka puasa. Tim juga melakukan
pemantauan khususnya di tengah Kota Banjar menjelang
sebelum dan sesudah sahur.
“Tugas Tim Patroli Sepatu Roda ini selain mengamankan
persiapan menjelang buka puasa dan sahur, juga untuk
mengurai apabila ada kemacetan menjelang perayaan hari
lebaran, termasuk memantau situasi menjelang malam takbiran
khususnya di tengah kota,” kata dia.

“

“

Di tengah-tengah masa
pandemi Covid 19 ini,
tim ini juga bisa hadir
untuk penegakan prokes
dengan mengurai
terjadinya kerumunan, di
samping kami menghibur
masyarakat dengan
keunikan dari tim patroli
yang menggunakan sepatu
roda ini,

Ia juga berharap kehadiran Tim Patroli Sepatu Roda Polres
Banjar ini bisa menyalurkan energi positif bagi masyarakat.
“Di tengah-tengah masa pandemi Covid 19 ini, tim ini juga
bisa hadir untuk penegakan prokes dengan mengurai terjadinya
kerumunan, di samping kami menghibur masyarakat dengan
keunikan dari tim patroli yang menggunakan sepatu roda ini,”
kata dia.
Ia juga mengajak masyarakat yang mempunyai hobi yang
sama untuk melakukan kegiatan yang lebih positif dibanding
kegiatan yang pada akhirnya mengganggu kondusivitas
kamtibmas.
Selain itu, menjelang Ramadan ini, anggotanya disibukkan
memotivasi dan mengedukasi masyarakat menjalani vaksinasi

Covid 19. Selain itu mengawasi perkembangan harga kebutuhan
masyarakat, termasuk distribusi minyak goreng bersubsidi dan
minyak goreng nonsubsidi.
Seperti diketahui, sepatu roda cukup diminati masyarakat
segala usia di Kota Banjar. Pecinta olah raga ini setiap minggu
acap terlihat berlatih atau sekadar kongkow di di lintasan atau
trek Taman Kota Lapangan Bhakti Kota Banjar.
Mereka potensial untuk menjadi atlet sepatu roda profesional
dan berprestasi, tentunya jika seluruh stakeholder mau terlibat
untuk membina mereka. Termasuk dengan menginisiasi
pelatihan dasar bagi pemula seperti melangkah, mengayunkan
badan, lari, belok, zig-zag, mengerem, juga melompat. [*]
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Si Tikam Polisi Noken,

Bukti Eksistensi
Putra-Putri Papua
36 Majalah TRIBRATAnews
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eragam cara dilakukan untuk
menyebarluaskan
nilai-nilai
keberagaman dan humanisme
kepada masyarakat termasuk salah
satunya melalui film layar lebar.
Gagasan itulah yang dilakukan Polda
Papua dengan merilis Si Tikam Polisi
Noken.
Tidak hanya memberikan warna
baru bagi khazanah perfilman Indonesia,

film ini sekaligus menjadi bukti bahwa
putra-putri Papua dapat menunjukkan
potensi dan eksistensinya.
Mengangkat realita masyarakat
setempat, Si Tikam Polisi Noken
bercerita bagaimana konflik Suku
Waro dengan Suku Bolakma berhasil
dituntaskan seorang anggota Polri yang
berasal dari putra asli Papua bernama
Tikam.

Menjadi yatim piatu sejak kecil
akibat kedua orang tuanya dalam
perang suku, Tikam kecil lantas hidup
di jalanan dengan segala suka dukanya.
Jalan hidupnya berubah ketika di
usia 7 tahun Tikam bertemu seorang
anggota TNI yang mengangkatnya
sebagai anak angkat. Keberagaman dan
sikap saling menghargai diperlihatkan
ketika seorang anggota TNI menjadikan
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Tikam sebagai anak angkat meski
berbeda keyakinan.
Sayang ketika harapan mulai
tumbuh, nasib malang masih saja tak
kunjung usai. Ayah angkatnya gugur
ketika menjalankan tugas di pedalaman
Papua.
Sampai
akhirnya
mereka
memutuskan untuk pergi ke kota dan
mendaftar menjadi anggota polisi.
Tikam berusaha menjadi penengah
untuk
menyelesaikan
pertikaian
kedua suku dengan dibantu dengan
kehadiran seorang pendeta. Konflik dan
permasalahan yang terjadi diselesaikan
melalui prosesi patah panah dan
kesepakatan kedua belah pihak untuk
berdamai.
Rangkaian adat dilakukan seperti
bakar batu hingga denda adat dari
kedua belah pihak yang bertikai. Polisi
Tikam hadir sebagai sosok anggota
Polri yang bertugas sebagai juru bahasa
dan mediator.
Film dibintangi oleh Oktovianus O.
Padwa, Aldo Ardiano Waroy Kaiba, Briptu
Ivana Mandibondibo dan AKP Djadik
tersebut diharapkan memberikan pesan
dan nilai moral bagi para penonton.
Selain itu juga diharapkan dapat
memberikan perspektif atau pandangan
baru dalam melihat suatu permasalahan
sosial yang ada di masyarakat Papua.
Gala premier Si Tikam Polisi Noken
dilaksanakan selama 2 hari di sebuah
bioskop di Mal Jayapura. Dalam acara
tersebut Kapolda Papua Irjen Mathius D.
Fakhiri yang turut hadir di pemutaran itu
menyerahkan sepenuhnya ke penonton
apakah film ini layak ditonton atau tidak.
“Kami berharap ada masukan dari
masyarakat sehingga jadikan sebagai
bahan untuk saya memutuskan apakah
film ini layak ditonton semua orang atau
tidak,” tutur Mathius, Rabu 9 Februari
2022.
“Kami menyadari bahwa film ini
masih banyak kekurangan, untuk itu ke
depan kami berharap bisa lebih baik
dengan menghadirkan produser dan
sutradara hebat dari tanah Papua. Kami
nanti akan minta saran dan masukan
dari semua pihak untuk bahan kami
putuskan film ini layak tidak untuk
tayang di 8 kota besar di Indonesia.”
Sementara itu, Wadirreskrimsus
Polda Papua AKBP Viktor Dean
Macbone yang juga sekaligus pemeran
dalam film tersebut mengatakan bahwa
harapannya pesan yang disampaikan
melalui film tersebut dapat diketahui
oleh penonton.
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“Tentunya dalam film ini sebagai
gambaran kami dari Polda Papua
mengajak putra putri Papua untuk bisa
berkarya di tanah kita sendiri yaitu di
bidang seni,” katanya.
Cerita dalam film ini juga
menekankan
terkait
kehidupan
masyarakat
dengan
berbagai
latar belakang sosial yang dapat
menimbulkan
konflik
diselesaikan
dengan pendekatan yang lebih humanis.
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Dari tayangan ini, dia juga berharap
ada masukan saran dan kritik dari
masyarakat. “Kritik ini bisa menjadi
koreksi bagi kami untuk lebih baik lagi,”
kata Victor.

Apresiasi

Tak ada gading yang tak retak,
mungkin juga berlaku dalam film Si
Tikam Polisi Noken. Meski menuai
banyak kritik dan sorotan karena
tudingan rasis, film besutan Polda

“Saya setuju film Si
Tikam Polisi Noken
diputar di seluruh
bioskop Indonesia
karena ini relita
kehidupan di Papua,”

Papua ini dinilai mempersentasikan
gambaran realitas masyarakat Papua.
Ketua Pansus Afirmasi Majelis
Rakyat
Papua
(MRP),
Edisonn
Tanati,AMK mengapresiasi pemutaran
film tersebut selepas nonton bersama di
sebuah mal di Jayapura.
“Saya setuju film Si Tikam Polisi
Noken diputar di seluruh bioskop
Indonesia karena ini relita kehidupan di
Papua,” kata Edison Tanati.

Sementara itu, tokoh Masyarakat
Pegunungan Papua Paskalis Kissay
menyebut film Si Tikam Polisi Noken
membawa pesan-pesan moral yang
salah satu muatannya adalah nilai-nilai
pembangunan.
“Masyarakat semua bisa berfikir
kalau kita dalam seperti sekarang
ini, atau kita perlu berubah terutama
generasi muda, film itu diperankan oleh
generasi muda untuk menunjukkan
bahwa harus ada perubahan-perubahan,
agar kita tidak terus berada dalam
situasi seperti itu.”
Ia menyebut banyak kritikan yang
datang sebab pihak-pihak tersebut
belum menonton film tersebut hingga
selesai.
“Walapun di sana sini, ada kritik
dan apa segala macam, tapi saya
kira mereka itu belum menonton.
Kalau mereka nonton baik, saya kira
mereka ada pesan-pesan moral yang
mengandung nilai-nilai postif, nilai
pembangunan,” ujarnya.
Apresiasi juga dilontarkan Ketua
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi
Papua KH. Syaiful Islam Al Payage. Ia
menyatakan bahwa film Si Tikam dinilai
menggambarkan sisi lain masyarakat
Papua.
“Saya berharap kepada seluruh
masyarakat Indonesia untuk mari kita
sama sama menonton film Si Tikam
Polisi Noken ini agar bisa lihat sisi lain
Papua yang sangat luar biasa,” kata
Syaiful.
Film dengan sutradara Kombes
Ade Djadja Subagdja tersebut juga
diharapkan
dapat
mengenalkan
budaya masyarakat Papua. Ia juga
menambahkan bahwa film ini layak
diputar di luar Papua kata Ketua
Persekutuan
Gereja
Pentakosta
Indonesia (PGPI) Pendeta M.P.A Maury.
“Saya menganggap bahwa film ini
banyak pembelajaran dan publikasi
Papua secara spektakuler dan jika
diputar di luar Papua sangat bagus,
film ini juga menggambarkan bahwa
ternyata masuk anggota Polisi bukan
perjuangan mudah,” kata dia.[*]
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Bripka Harianto,

Bangun Rumah Baca
Hingga Bantu
Penyandang
Disabilitas
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enjadi anggota Polri dan
ditempatkan di Polsek Lambu
Kibang, Tulang Bawang Barat,
Lampung, Bripka Harianto menyadari
bahwa masalah terbesar literasi bagi
anak-anak di sekitar tempatnya tinggal
adalah soal akses bacaan.
Jauh berbeda dengan anakanak di kota yang begitu mudah
mendapat bacaan dari toko buku atau

perpustakaan-perpustakaan.
Di sisi lain, bertugas di wilayah yang
memiliki angka kejahatan tinggi yang
diakibatkan rendahnya sumber daya
manusia dan meratanya kemiskinan
solusi memang harus ditemukan.
Dari situlah terbit gagasan Harianto
untuk menginisiasi perpustakaan Griya
Baca Komunitas Harapan Jaya dan
Motor Bhabinkamtibmas dan rumah

belajar gratis. Harianto berharap
bertambahnya
pengetahuan
akan
berbanding lurus dengan membaiknya
perekonomian warga.
Membangun Rumah Belajar Griya
Baca Komunitas Harapan Jaya sejak
tahun 2016, perpustakaan desa itu
bahkan masih eksis hingga sekarang.
“Dasarnya adalah kebutuhan karena
letak wilayah tugas saya memang di
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ujung Kabupaten Tulang Bawang Barat
yang jauh dari perkotaan sehingga
akses bacaan minim,” kata Harianto.
Menyediakan
bacaan
secara
swadaya, Harianto mengumpulkan
buku-buku bekas layak baca dan
merogoh kocek dari kantong pribadinya
untuk buku-buku yang belum ada.
Seiring berjalannya waktu sembari
berkeliling
menggunakan
motor
Bhabinkamtibmas Harianto mendatangi
sekolah-sekolah SD, TK, PAUD serta
anak-anak yang bermain di taman.
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Boks
pada
motor
dinasnya
dimanfaatkan untuk membawa bukubuku bacaan yang sesuai dengan usia
mereka dan acapkali membuka lapak
bacaannya di setiap kesempatan.
Dua tahun sejak mendirikan rumah
belajar itu, menimbang jauhnya jarak
tempuh bagi anak-anak akhirnya
perpustakaan itupun dipindah ke
rumahnya.
Tak lalu semudah yang dibayangkan
karena seperti anak-anak kebanyakan
mereka takut dengan sosok polisi.
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“Awalnya mungkin karena ditakuttakuti orang tuanya “Kalau nakal awas
ada polisi”. Takut mereka namanya anak
PAUD bahkan ada yang nangis. Tapi
setelah pertemuan kedua dan ketiga
mereka sudah ada yang minta gendong,”
kata Harianto.
Tak hanya bergerak di bidang
literasi, bersama para relawan Harianto
juga sering mendatangi anak-anak
yatim, warga lansia dan penyandang
disabilitas melalui program bakti sosial
berbagi untuk sesama.

Paling baru, Harianto membantu
Rahmini salah seorang warga Indraloka
Jaya, Kecamatan Way Kenanga untuk
mendapatkan kaki palsu. Ia bahkan
menjemput Rahmini untuk mendapatkan
kaki palsunya dari Dinas Sosial Provinsi
Lampung dengan menggendongnya ke
kendaraannya yang akan dipergunakan
menuju Dinas Sosial di Bandar
Lampung. Begitupun saat pulangnya.

Rahmini dari keluarga miskin dan
tinggal di sebuah rumah bermaterial
papan dan berlantai tanah di Tiyuh
Indraloka Jaya, Kecamatan Way
Kenanga, Kabupaten Tubaba. Ia
menderita penyakit diabetes yang akut
sehingga kaki kanannya harus menjalani
amputasi.
Harianto
mengatakan
perjuangannya untuk memfasilitasi

Ibu Rahmini mendapatkan kaki palsu
tersebut diawali dengan pengajuan
proposal ke Dinas Sosial Provinsi
Lampung melalui Griya Baca Komunitas
Harapan Jaya yang telah dikelolanya
bertahun-tahun, bahkan diketahui dari
giat literasinya ditengah menjalankan
tugas sebagai anggota kepolisian telah
mendapatkan penghargaan dari Kapolri
sebagai polisi teladan pada 2020 silam.
“Alhamdulillah,
proposal
kami
di ACC oleh Dinas Sosial Provinsi
Lampung, dan kemarin Ibu Rahmini
telah menerima kaki palsu dan langsung
di pasangkan di kaki kanannya,” kata
Harianto.
Ia bercerita dirinya bersama
Relawan Griya Baca Komunitas Harapan
Jaya bisa membantu Ibu Rahmini
diawali saat relawan melaksanakan
kegiatan baksos dan mendatangi rumah
Rahmini yang menurut warga setempat
tengah menderita penyakit diabet dan
kaki kanannya diamputasi.
“Kami melihat kondisi Ibu Rahmini
yang sakit, dan membutuhkan kaki
palsu, di situlah mulai bergerak hati
kami dan berupaya agar Ibu Rahmini
mendapatkan kaki palsu,” kata dia.
Untuk mendapatkan kaki palsu
tersebut pada Desember 2021 lalu,
Harianto membuat proposal yang
diajukan ke Gubernur Lampung melalui
Dinas Sosial Provinsi Lampung dan
mendapatkan tanggapan yang positif.
“Alhamdulillah proposal yang kami
ajukan ditanggapi, dan akhirnya Ibu
Rahmini mendapatkan kaki palsu pada
Jumat, 21 Januari 2022,” kata dia.
Berkat kaki palsu tersebut, kini
Rahmini sangat senang dan terus
berupaya belajar agar kedepannya bisa
berjalan dan beraktifitas tanpa bantuan
tongkat.
Bagio,
suami
Rahmini
menyampaikan ungkapan terima kasih
atas bantuan dan fasilitasnya sehingga
istrinya bisa mendapatkan kaki palsu.
“Alhamdulillah kami ucapkan terima
kasih kepada Bapak Polisi Harianto
semoga ini bermanfaat dan menjadi
amal ibadah. Semoga ibu bisa berjalan
seperti semula tanpa bantuan tongkat
lagi,” kata dia. [*]
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Mencegah
Peredaran Narkoba
dengan Kampung Tangguh
Anti Narkotika
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enyusul
penggerebekan
narkoba yang dilakukan aparat
gabungan di Kampung Bahari,
Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 9
Maret 2022, Polres Metro Jakarta Utara
berencana
membangun
‘Kampung
Tangguh Anti Narkotika’ di Tanjung
Priok.
Kampung
Tangguh
dibangun
sebagai salah satu upaya mencegah
kembali berulangnya peredaran narkoba
di Kampung Bahari. Penggerebekan

terjadi
akibat
maraknya
praktik
pengedaran narkoba di kampung
tersebut.
“Ke depan dari Polres Metro Jakarta
Utara nanti akan membangun Kampung
Tangguh. Ada pos di sana di A5 akan
dibangun nanti Kampung Tangguh Anti
narkotika. Nanti berkolaborasi dengan
Direktorat Binmas Polda Metro Jaya
yang memberikan penyuluhan kepada
masyarakat, agar masyarakat tidak
tersesat dengan penggunaan narkotika,”

kata Kabid Humas Polda Metro Jaya
Kombes Endra Zulpan di Kampung
Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Pembangunan Pos dan Kampung
Tangguh Antinarkotika tersebut selain
untuk penegakan aturan juga diharapkan
dapat
melakukan
pendekatanpendekatan kepada masyarakat agar
dapat bersinergi mencegah peredaran
narkoba di wilayah tersebut.
Pendekatan Kampung Tangguh
sekaligus akan dilaksanakan untuk
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memaksimalkan vaksinasi Covid-19
bagi masyarakat yang belum vaksin.
“Demikian juga ke depannya
tentunya kita melihat dari mereka yang
ada di sini, baik pengguna, maupun
masyarakat sekitar banyak yang belum
menggunakan vaksin. Dalam rangka
penanggulangan Covid-19 akan kita
lakukan vaksinasi di tempat ini agar
memiliki herd immunity sehingga nanti
menciptakan kekebalan bagi seluruh
masyarakat yang ada di Kampung
Bahari ini,” kata Kombes Zulpan.
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Ia menambahkan tindakan tersebut
merupakan wujud nyata komitmen
Polri khususnya Polres Metro Jakarta
Utara dan Polda Metro dalam rangka
memberantas penyalahgunaan tindak
pidana narkotika jenis apa pun.
“Kita tidak ada komitmen dan tidak
ada toleransi terkait dengan penggunaan
narkotika. Karena pemerintah sudah
menyatakan bahwa narkotika ini
termasuk dalam kejahatan yang sangat
berbahaya sehingga dikategorikan
sebagai kejahatan extraordinary crime,”
kata dia.
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Berdasarkan catatan kepolisian
tindak kejahatan yang dilakukan oleh
pelaku kejahatan beberapa waktu
terakhir dilakukan oleh pengguna
narkotika.
“Bahkan berbagai kejahatan yang
terjadi belakangan, dalam beberapa
periode,
kami
mencatat
bahwa
pelaku kejahatan sebelum melakukan
kejahatannya itu terlebih dahulu
mengkonsumsi narkotika.”
Sudah menjadi rahasia umum jika
Kampung Bahari selama ini dikenal
menjadi ‘sarang’ peredaran narkoba.

Selain itu transaksi narkoba di Kampung
Bahari juga dilakukan dengan cara
terang-terangan.
Warga
menyebut
bahkan di beberapa ‘rumah’ terdapat
lapak untuk transaksi narkoba.
Sementara itu, Kapolres Metro
Jakarta Utara Kombes Pol Wibowo
menjelaskan bahwa Bahari merupakan
kampung narkoba yang berada di
wilayah Jakarta. Lokasi tersebut telah
menjadi salah satu target kepolisian
untuk melakukan penggerebekan.
“Kita sudah menyusun beberapa
perencanaan terkait dengan kegiatan
yang dilaksanakan terkait penertiban
dan pemberantasan dan peredaran
narkoba yang ada di wilayah Jakarta

Utara, tepatnya di Kampung Bahari,”
jelas Kombes Pol Wibowo.
“Kegiatan
tersebut
melibatkan
gabungan personil, baik dari Polri yang
terdiri dari anggota kami, Polresta
Jakarta Utara, Polda Metro Jaya,
kemudian dibantu dari rekan-rekan kami
TNI juga dari Kotamadya Jakarta Utara.”
Adapun
sasaran
dalam
penggerebekan tersebut yakni para
pengedar dan pengguna narkoba
Kampung Bahari.
Letak geografis wilayah Kampung
Bahari membuat lokasi tersebut marak
praktik peredaran narkoba karena
terdiri dari perumahan yang rapat,
akses masuk kampung banyak hingga

memudahkan banyak orang dapat
keluar-masuk dengan leluasa.
Penggerebekan dengan melibatkan
700 personel gabungan tersebut
berhasil mengamankan 31 orang dan
menyita barang bukti berupa 350 gram
sabu, 1500 butir pil ekstasi, 150 bong
dari botol air mineral hingga narkotika
sintesis.
Barang bukti lain diamankan
petugas juga mencakup 80 buah senjata
tajam, uang tunai senilai Rp 35 juta dan
22 unit kendaraan roda dua yang tidak
memiliki surat-surat yang sah.[*]
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Ternak
Babi

Sebagai Pendekatan Kesejahteraan
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ama berkecimpung dan mengenyam pengalaman luas di
Satgas Binmas Noken, Iptu I Made Ambo Arjana menggagas
pendekatan berbeda ke masyarakat. Menjadi Kapolsek
Depapre, Polres Jayapura ia mengimplementasikan pendekatan
kesejahteraan sebagai cara mengangkat harkat masyarakat.
Ia membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi
masyarakat dengan budidaya ternak babi dan berjuang
mengentaskan buta aksara dengan membangun rumah belajar
sekaligus menerapkan Program Pijar atau polisi mengajar di
Polsek Depapre.

Made mengaku mengajar anak-anak Papua merupakan
kebanggaan tersendiri baginya.
“Kebijakan dari kepemimpinan kami di Polda Papua yang
sejak 2015 menunjukkan perhatian serius pada anak-anak dan
dunia pendidikan. Selain itu di Depapre sejak awal kami datang
melihat banyak anak-anak bermain di jalan,” kata Made.
Hal yang membuat Made khawatir, ternyata berdasarkan
laporan anggota anak-anak itu tak semata hanya bermain di
jalan namun mulai terlibat dengan obat-obatan terlarang dalam
kategori ringan seperti mengisap lem aibon bahkan narkoba.
Di sisi lain, menyadari bawah jajaran kepolisian khususnya
Polsek Depapre memiliki potensi untuk melakukan pendekatan
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kepada anak-anak. “Waktu yang tadinya
digunakan anak-anak untuk hal-hal
negatif, kita bisa lakukan pembinaan
hal-hal positif seperti membaca,” kata
dia.
Tentu saja langsung berjalan mulus
karena sebagian besar anak-anak itu
justru belum bisa membaca. Tak kurang
akal, Made dan personel Polsek Depapre
berinisiatif mengajari atau membacakan
cerita dari buku-buku yang ada di rumah
belajar itu.

Agar lebih luas merangkul anakanak rumah baca yang digagas Polsek
Depapre itu terbuka untuk umum dan
buka setiap hari.
“Umumnya anak-anak yang datang
untuk membaca dan melihat koleksi
buku-buku. Pada waktu-waktu tertentu
beberapa sekolah atau PAUD datang
ke rumah baca dan berinteraksi,” kata
Made.
Sedangkan untuk mendekatkan diri
dengan masyarakat, halaman Polsek

Depapre yang semula tak beraturan
akhirnya dipugar dijadikan sebagai
taman bermain anak-anak. Di taman itu
berbagai ragam sarana bermain jelas
membuat anak-anak senang.
“Jujur saya melihat mereka tertawa
gembira dan begitu hepi itu ibarat obat
bagi kami,” kata Made.
Di sisi lain, dengan keberadaan
taman bermain di halaman Polsek,
akhirnya banyak orang tua yang datang
untuk mengawasai anak-anak mereka.

“Jujur saya
melihat mereka
tertawa
gembira dan
begitu hepi
itu ibarat obat
bagi kami,”
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“Ini sangat baik
bagi masyarakat
untuk beternak
sehingga ternak
yang kami
pelihara dapat
makanan yang
sehat,”

“Sembari mengawasi anak-anak
bermain mereka berdiskusi dan bertukar
pikiran dengan kami dalam segala hal.
Ini sekaligus menjadi kesempatan bagi
kami untuk menyampaikan pesanpesan kamtibmas,” kata Made.
Di sisi lain memiliki pengalaman
luas dalam Satgas Binmas Noken
yang
melakukan
pembinaan
kepada
masyarakat
di
daerahdaerah pedalaman, ketika menjabat
sebagai Kapolsek di Depapre ia bisa
mengimplementasikan pengalamannya
itu.

“Sehingga cara pendekatan yang
kami lakukan adalah pendekatan
kesejahteraan
termasuk
dengan
pemberdayaan ternak babi,” kata Made.
Ternak babi dipilih karena bagi
masyarakat Papua, selain memiliki nilai
ekonomi tinggi juga nilai sosiologis
yang sakral. Made menyimpulkan
pemberdayaan masyarakat melalui
ternak babi akan lebih cepat menuai
hasil dibanding dengan cara-cara yang
lain.
“Tak hanya membangun kedekatan,
tapi masyarakat juga harus benar-

benar mendapat manfaat ekonomi dari
pemberdayaan tersebut,” kata Mada.
Setiap warga yang menerima
bantuan sepasang ternak babi dengan
syarat tidak boleh dijual. Babi tersebut
harus dipelihara dan dikembangbiakan
dan wajib mengembalikan sepasang
anak babi untuk kemudian diberikan
kepada masyarakat lain.
Tak hanya itu, Made juga melatih
polisi muda dan masyarakat untuk
membuat pakan ternak alami dengan
sistem fermentasi.
Mulai dari mencampur bahan- bahan
berupa daun gamal, batang pisang,
dadak, ampas tahu, air gula merah
dan bakteri baik EM4. Setelah bahanbahan tersebut di campur dengan rata
kemudian didiamkan selama kurang
lebih satu minggu sebelum dapat
digunakan.
“Ini strategi kami, Satgas Binmas
Noken dalam melaksanakan tugasnya
yaitu
membantu
pemberdayaan
masyarakat khususnya Orang Asli
Papua atau OAP melalui bidang
Pertanian, perkebunan, perternakan,
pendidikan dan pengembangan potensi
pariwisata,” kata Made.
Maria Wambrauw, salah satu peserta
sosialisasi, mengaku senang, mendapat
tambahan ilmu dari Polri khususnya
Polsek Depapre, yang telah memberikan
penjelasan dan pemahaman tentang
cara pembuatan pakan babi fermentasi.
“Ini sangat baik bagi masyarakat
untuk beternak sehingga ternak yang
kami pelihara dapat makanan yang
sehat,” kata dia.[*]
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Budidaya
Buah
Anggur,

Dedikasi Aipda Khoiriyanto
Bagi Warga Empat Lawang
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edikasi anggota Polri di berbagai
wilayah di Indonesia seperti tak
ada habisnya. Salah satunya
yakni terobosan baru di bidang
budidaya tanaman buah membawa
Aipda Khoiriyanto, Kanit Binmas Polsek
Pendopo,beberapa waktu lalu menerima
penghargaan sebagai salah satu
anggota Teladan Polres Empat Lawang.
Penghargaan yang berasal dari
Kapolres Empat Lawang, AKBP Patria
Yuda Rahardian diberikan kepada Aipda
Khoriyanto untuk kontribusinya dalam

membina masyarakat di Kecamatan
Pendopo. Ia berperan dalam melakukan
pembinaan budidaya anggur bagi
beberapa keluarga di wilayah tersebut.
Aipda Khoiriyanto menceritakan
proses
penerimaan
penghargaan
serta berbagi cara budidaya buah
anggur ketika ditemui di kantor Polsek
Pendopo.
Predikat anggota teladan Polres
Empat Lawang yang disandang Aipda
Khoiriyanto didapatkannya dengan
tujuan bahwa sebagai seorang anggota
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Polri dan bagian dari masyarakat ia
hanya bisa melakukan yang terbaik
untuk masyarakat.
“Yang jelas sebisa mungkin kita
berbuat untuk masyarakat, dan saya
sangat berterima kasih kepada pimpinan
atas kepercayaan dan pengahargaan
tersebut,” kata Aipda Khoiriyanto.
Tumbuhan yang ditanaman di kebun
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percontohan yang terletak di halaman
Polsek Pendopo tidak hanya terdiri dari
satu jenis tumbuhan. Lebih lanjut ia
bercerita bahwa terdapat juga tanaman
seperti pepaya california, buah naga
hingga ternak lebah madu klanceng.
Seperti yang diketahui, budidaya
tanaman secara mandiri sangatlah
penting. Tak hanya berfungsi sebagai
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perindang lingkungan agar terlihat hijau
dan asri, aktivitas bertanam juga dapat
melatih seseorang untuk lebih terampil
dan peduli terhadap lingkungan. Selain
output akhir ketika panen buah yang
dapat menambah asupan gizi keluarga.
Dalam prosesnya, Aipda Khoiriyanto
sekaligus membuat pupuk organik
secara mandiri untuk menunjang

kegiatan yang ia lakukan bersama
masyarakat tersebut.
“Dulu awal-awal saya pernah
mencoba lakukan budidaya tanaman
hias seperti bonsai di mana seiring
berjalannya waktu saya sadar kembang
itu hanya bisa dilihat saja, kemudian
saya berpikir mencoba dan mulai uji
coba ke tanaman anggur,” ungkap Aipda
Khoiriyanto.
Pengalaman pertamanya dalam
menanam anggur, kebun anggur
tersebut
dapat
berbuah
ketika
memasuki usia tanam 3 bulan. Dalam
penanaman anggur tidak membutuhkan
lahan yang luas. Sistem tanaman buah
dalam pot dengan planter bag pun dapat
tumbuh dengan baik.
“Untuk penanaman pohon anggur
tidak membutuhkan lahan yang luas, di
mana disini kita digunakan planter bag,

terus untuk perawatan sangat mudah
dimana di Empat Lawang ini cocok
ditanami anggur,” katanya.
Beberapa tips yang ia sampaikan
perihal penanaman anggur dapat
menggunakan kawat ataupun benang
sebagai media rambat pohon anggur
tersebut.
Bahan-bahan
tersebut
lebih mudah sederhana dan mudah
didapatkan.
Proses pemilihan bibit anggurpun
tak kalah pentingnya untuk diperhatikan.
Sebab tiap varietas anggur memiliki
karakteristik khasnya masing-masing.
Ada buah anggur yang memiliki rasa
buah manis serta asam.
Selain lebih ramah lingkungan
dan lebih sehat tentunya, penggunaan
pupuk organic juga ditekankan oleh
Aipda Khoiriyanto.

“Saya
lebih
menekankan
penggunaan pupuk organik seperti psb
dan psc, akan tetapi pupuk kimia juga
saya pakai akan tapi tidak banyak,”
katanya.
Sejauh ini, di kawasan Talang
Jawa, Kelurahan Pendopo, Kecamatan
Pendopo, Empat Lawang, Sumatera
Selatan terdapat sekitar 10 KK (Kepala
Keluarga) yang berhasil menanam
tanaman anggur. Ia berharap buah
anggur tersebut nantinya dapat menjadi
tambahan asupan pangan keluarga
ataupun dijual jika memungkinkan.
“Saya berikan bibit dari sini
tujuannya sih setelah nanti pohon
anggurnya berbuah di sana setidaknya
bisa untuk konsumsi sendiri, karena
di depan rumah itu mempunyai kebun
anggur bahkan bisa untuk dijual,”
tutupnya.[*]
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Burung

Hantu,

Solusi Alami Atasi Hama Tikus
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erat sama dipikul, ringan sama
dijinjing peribahasa itu yang paling
tepat menggambarkan kerjasama
Bripka Sigit dan segenap pemangku
kebijakan serta masyarakat di Desa
Trisari, Gubug, Grobogan, Jawa Tengah.
Bermula dari jatuhnya korban
akibat sengatan listrik jebakan tikus
dan keluhan petani yang semakin resah
karena maraknya hama menyerang

pertanian dan memicu gagal panen.
Bripka Sigit bersama Pemerintah Desa
Trisari memulai untuk membudidayakan
burung hantu.
“Jadi keluar dari keluhan dari
masyarakat, banyak hama khususnya
tikus yang menyerang pertanian warga
Desa Trisari. Jadi kami membantu
dalam hal pembuatan karantina burung
hantu”, kata Bripka Sigit anggota

Bhabinkamtibmas Polsek Gubug.
Burung hantu berjenis Serak Jawa
merupakan spesies burung berukuran
besar, dikenal sebagai burung hantu
putih. Wajah berbentuk jantung, warna
putih dengan tepi coklat atau dikenal
dengan nama ilmiah tyto alba.
Sigit juga menjelaskan pemakaian
jebakan tikus dengan menggunakan
aliran
listrik
berbahaya
bagi
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keselamatan petani dan warga. “Kami
juga melakukan sosialisasi jebakan
tikus menggunakan aliran listrik sangat
berbahaya bagi para petani dan warga
lainnya,” kata Sigit.
Sigit
mengatakan
sepenuhnya
mendukung dan membantu kelestarian
burung hantu dengan aktif mengajak
masyarakat melalui sambang warga
dan memberikan sosialisasi pentingnya
satwa tersebut untuk pencegahan hama
tikus.
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“Selain sambang warga, kami
membantu pemerintah desa untuk
melakukan pembenahan di tempat
karantina
serta
bersama
warga
mendirikan rubuha di area persawahan,”
kata Bripka Sigit.
Budiaya burung hantu berhasil
karena kerjasama berbagai elemen
masyarakat dan kepolisian setempat.
Hal terpenting yang harus dilakukan
adalah dengan memberikan pemahaman
dan sosialisasi kepada masyarakat
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sehingga muncul kesamaan persepsi
dalam menanggulangi permasalahan
yang ada.
Kepala Desa Trisari Sutrimo
menjelaskan karantina burung hantu ini
diperuntukan agar hewan tersebut tidak
keluar dari wilayah area desa Trisari.
“Untuk membudidayakan burung
tersebut, karena dipandang perlu oleh
sebagian besar masyarakat khususnya
warga yang berprofesi sebagai petani.
Dikarenakan
tahun-tahun
sebelum

ada burung hantu banyak keluhan dari
petani karena banyaknya hama tikus,”
kata Sutrimo.
Penangkaran
burung
hantu
berlokasi di area dekat persawahan
desa setempat. Burung hantu yang
telah dikarantina dan dianggap mampu
bertahan dan beradaptasi selanjutnya
dilepas agar menjalankan fungsinya
sebagai predator sekaligus pengontrol
populasi tikus.
Gayung bersambut, panangkaran
burung hantu yang telah berjalan
tersebut bersinergi dengan aturan
pemerintah Desa Trisari dengan
adanya larangan untuk menangkap dan

berburu spesies burung hantu hasil
penangkaran.
Sosialisasi
dilakukan
dengan
menyebar dan menempelkan pamflet
himbauan dan larangan berburu burung
hantu yang tertuang dalam Perdes
Trisari No 03 Tahun 2013 terkait
konservasi sumberdaya hayati dan
ekosistemnya. Panflet tersebut lantas di
pasang di titik-titik strategis di wilayah
desa setempat.
“Dengan adanya Peraturan Desa,
kami melibatkan Bhabinkamtibmas
Polsek Gubug, tokoh-tokoh masyarakat,
dan semua komponen masyarakat
terlibat semua untuk melestarikan

burung hantu, dan manfaatnya dapat
dirasakan masyarakat desa Trisari
khususnya para petani,” kata Sutrimo.
Warga setempat mengklaim dengan
adanya penangkaran burung hantu
tersebut populasi tikus menyusut
serta risiko gagal panen menjadi jauh
berkurang. Tak hanya itu, populasi
burung hantu spesies tyto alba menjadi
lebih terjaga karena penangkaran
tersebut.
Di sisi lain dilihat dari aspek
lingkungan
dan
keselamatan,
masyarakat akan lebih aman untuk
bersawah lingkungan juga semakin
terjaga.[*]
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Kapolri

Buka Peta
Ancaman Terkini dan
yang akan Datang
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apolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo membuka peta ancaman
keamanan
terkini,
maupun
berpotensi terjadi di waktu yang akan
datang. Pemetaan ancaman keamanan
ini dianalisis Jenderal Sigit mulai dari
persoalan global hingga lokal yang telah
terjadi, baru saja terjadi dan diperkirakan
akan terjadi.
Jenderal
Sigit
mengatakan
pemulihan ekonomi dalam negeri
menjadi hal yang mandatory untuk
bangkit dari keterpurukan selama
pandemi
Covid-19
terjadi.
Oleh
karenanya, tema Rapim TNI-Polri 2022

sejurus dengan tema Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) 2022.
Seperti diketahui, Rapim TNI-Polri
tahun ini mengusung tema ‘TNI-Polri
Siap Mendukung Pemulihan Ekonomi
Nasional dan Reformasi Struktural’,
sementara tema RKP 2022 adalah
‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi
Struktural’.
Jenderal Sigit menyampaikan kunci
dari keberhasilan RKP 2022 adalah
akselerasi pertumbuhan ekonomi. Kerja
keras dan kerja sama seluruh elemen
bangsa diperlukan untuk membawa
Indonesia naik peringkat dari negara
berkembang menjadi negara maju,

dengan cita-cita sebagai negara dengan
kekuatan ekonomi terbesar kelima di
dunia, di mana PDP mencapai USD 7
triliun dan pendapatan per kapita per
bulan Rp 27 juta.
Terkait perkembangan lingkungan
strategis, World Economic Forum merilis
hasil survei Global Risks Report 2022, di
mana 84 persen responden cemas dan
khawatir akan keadaan dunia. Dinamika
global, regional dan nasional semakin
cepat dan tak menentu.
“Pengaruh stabilitas politik, hukum,
pertahanan dan keamanan menjadi
prasyarat pembangunan,” kata Jenderal
Sigit.
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Pandemi Covid-19

Mantan Kabareskrim Polri ini lalu
memaparkan efek pandemi Covid-19
yang menyebabkan krisis multidimensi,
utamanya di sektor kesehatan dan
ekonomi. Dampak Covid-19 juga
membuat ketimpangan antarnegara
semakin melebar. Negara yang mampu
menanggulangi Covid-19, ujar dia, akan
mengalami lompatan kemajuan.
Jenderal
Sigit
menyatakan
penanggulangan
Covid-19
terus
dilakukan dan berkejar-kejaran dengan
sifat virus asal Wuhan, China yang muda
bermutasi.
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Perang Rusia-Ukraina

Di saat dunia masih berkutat dengan
penanggulangan Covid-19, muncul
peristiwa lainnya yang juga ketegangan
North Atlantic Treaty Organization
(NATO) dengan Rusia yang semakin
meradang pascakeputusan Presiden
Rusia Vladimir Putin menginvasi Ukraina.
Negara-negara yang mengecam Rusia
dan kontra-invasi Ukraina melakukan
upaya-upaya ‘pengucilan’ posisi Rusia di
dunia internasional.
“Respons berbagai negara dan
organisasi internasional dalam jangka
pendek dan panjang akan mempengaruhi
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bagaimana krisis Rusia dan Ukraina
akan berakhir. Dunia dipenuhi dengan
ketidakpastian di mana situasi dapat
berubah secara cepat,” ujar Jenderal
Sigit.

Terorisme Global

Jenderal
Sigit
kemudian
menyampaikan
perkembangan
terorisme global, di mana kelompokkelompok teroris masih menjadi
ancaman dunia, termasuk Indonesia.
Menengok
sedikit
ke
belakang,
peristiwa-peristiwa besar terjadi dan
berkaitan dengan kelompok yang telah
dicap dunia sebagai kelompok radikal.

Peristiwa-peristiwa besar yang
dimaksud
antara
lain
kelompok
Taliban mengambil alih pemerintahan
Afganistan pada 15 Agustus 2021
silam, Islamic State Khorazan Province
melancarkan dua bom di luar Bandara
Internasional Hamid Karzai, Kabul yang
mengakibatkan 140 orang terluka pada
27 Agustus 2021.
Kemudian yang baru terjadi awal
tahun ini adalah ISIS menyerang penjara
Ghwayran di Al-Hasakah di Suriah yang
menahan sekitar 3.500 militan ISIS pada
22 Januari lalu. Peristiwa-peristiwa
besar yang didalangi kelompok radikal
atau teroris ini berpotensi menginspirasi
sel-sel terorisme yang selama ini pasif.
Pun berpotensi jadi motivasi bagi
foreign terrorist fighters (FTF) untuk
bergabung dengan organisasi teroris.

Krisis Energi dan Ekonomi

Mantan Kadiv Propam Polri ini lalu
membahas soal krisis multidimensi
secara global, di pandemi Covid-19
memberi efek domino. Di sektor
energi, perusahaan minyak mengurangi
produksi saat hentakan awal pandemi
Covid-19. Saat situasi Covid-19 dunia
sudah terkendali dan roda perekonomian
kembali bergerak, produksi minyak
belum cukup mengimbangi permintaan
pasar.
Jenderal Sigit lalu menambahkan,
konflik Rusia dan Ukraina pun akan
mengganggu sektor energi dunia karena
Rusia merupakan penghasil minyak
mentah terbesar ketiga dengan 10,5 juta
barel per hari dan penghasil gas alam
terbesar kedua di dunia dengan 637 juta
meter kubik.

“Kedua faktor ini mengakibatkan
lonjakan harga minyak dunia yang
tertinggi sejak 2014. Harga rata-rata
minyak mentah dunia sebesar USD 42
per barel pada 2020 dan naik menjadi
USD 71 pada 2021. Saat ini harga
minyak mentah mencapai USD 100 per
barel. JP Morgan memproyeksi harga
minyak dapat mencapai USD 120 per
barel akibat konflik Rusia-Ukraina,”
papar Jenderal Sigit.
Jenderal Sigit juga memaparkan
efek domino dari naiknya harga
minyak yakni krisis ekonomi dunia,
yang berimbas pada kenaikan harga
barang dalam negeri, serta inflasi yang
diperkirakan terjadi di angka 9 sampai
10 persen.
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Mengelola Krisis

Usai
memaparkan
tantangantantangan tersebut, Jenderal Sigit
mengatakan TNI-Polri harus menjadi
bagian dari reformasi struktural
sebagai respons terhadap perubahan.
Di samping itu pemerintah telah
mencanangkan
program-program
kerja sangat mungkin menghindarkan
masyarakat Indonesia dari kondisi krisis
energid dan komoditas. Di antaranya
melakukan transisi menuju green energy
dan blue energy, juga membangun food
estate.
“Kunci (keberhasilan)-nya eksekusi
di lapangan. Kebijakan baru bisa
merespons perubahan situasi jika
dieksekusi dengan baik. Dibutuhkan
sinergi dan kepemimpinan lapangan
para kepala satuan bersama dengan
seluruh elemen masyarakat,” tegas
mantan Kapolda Banten ini.

“Keberhasilan
pemberantasan
terorisme di Poso yang merupakan
keberhasilan bersama, Pengaruh dari
kelompok MIT dapat dikikis secara
berkelanjutan. Kelompok inti berhasil
dipisahkan dari kelompok pendukung,
simpatisan dan masyarakat umum,”
kata Jenderal Sigit.
Operasi menangkap MIT Poso
dengan sandi Madago Raya dilakukan
dengan pendekatan lunak atau soft
approach, di mana aparat melakukan
kontranarasi dan kontraradikalisme.
Aparat yang terdiri dari 590 personel
Mabes Polri, 500 personel Polda Sulteng

Pengamanan Batas Negara

Tantangan TNI-Polri selanjutnya
adalah pengamanan batas wilayah
negara. Terdiri dari 17.504 pulau
(terbanyak keenam di dunia), dengan
garis pantai sepanjang 108 ribu
kilometer
(terpanjang
kedua
di
dunia), dan diapit dua benua, dua
samudera, Indonesia menjadi negara
maritim. Dengan kondisi strategis
tersebut, kerawanan tindak pidana tak
terhindarkan.
Tantangan TNI-Polri lainnya yaitu
pengamanan
event
internasional
Presidency G20, Global Platform for
Disaster Risk Reduction dan MotoGP
Mandalika. Berkaca dari suksesnya
gelaran COP-4 Minamata dan WSBK
Mandalika, sinergitas aparat harus juga
menciptakan stabilitas pertahanan,
keamanan dalam rangka menjaga
wibawa sebagai tuan rumah.

Tantangan KKB Papua
dan MIT Poso

Masih berkaitan tantangan tugas
TNI-Polri adalah keberadaan kelompok
kriminal bersenjata (KKB) di Papua dan
kelompok radikal Mujahidin Indonesia
Timur (MIT) Poso, Sulawesi Tengah
(Sulteng). Meski masih menjadi
tantangan, operasi TNI-Polri terhadap
MIT Poso terbilang berhasil.
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dan 267 BKO TNI merangkul masyarakat
dengan pendekatan kesejahteraan.
“Di Papua, Polri mengikuti TNI
yang telah mengubah pendekatan.
Penanganan KKB dan KKP dilakukan
melalui pendekatan soft approach
melalui Ops Rasaka Cartenz. Untuk lima
kabupaten rawan gangguan KKB seperti
Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nduga,
Puncak dan Intan Jaya diberlakukan
Ops Damai Cartenz yang melibatkan
personel TNI.
Upaya pendekatan lunak terhadap
masyarakat dilakukan aparat dengan
mencanangkan
program
unggulan

“Jaga netralitas
TNI-Polri demi
terwujudnya pesta
demokrasi yang
kondusif,”
atau resolusi konflik. Pencegahan
konflik yang efektif dapat mencegah
kerugian yang meluas. Penegakan
hukum tetap dilakukan secara tegas
bagi yang melebihi batas, untuk
memberikan
perlindungan
kepada
masyarakat lainnya.”
Kapolri juga menegaskan kasuskasus yang bersifat diskriminatif pada
kelompok minoritas tidak boleh terjadi
lagi di Indonesia. Kapolri mengambil
contoh kasus larangan ibadah Natal di
Lampung dan Tolikara.

Menjaga Keamanan IKN
Nusantara

Tahun ini Pemerintah berencana
pindah secara bertahap ke Ibu Kota
Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan
Timur (Kaltim). Sehingga TNI-Polri punya
tugas mendesak yakni pengamanan
wilayah serta pengendalian kebakaran
hutan dan lahan (karhutla). Kapolri
menyebut diperlukan pemetaan dan
identifikasi masalah jangka pendek,
menengah hingga panjang.

Tahun Politik 2022-2024

Kasuari, Koteka, Siipar, Peka, Matoa,
Papeda, Tifa, Keladi Sagu, Gempita dan
Pace Pol. Program-program ini menjadi
tugas 495 personel Polda Papua.
Sementara Operasi Damai Cartenz
melibatkan 1.925 personel gabungan
TNI-Polri.

Tantangan Konflik Horizontal

Jenderal Sigit menekankan konflik
sosial bukanlah masalah yang kuncul
tiba-tiba. Seperti fenomena Gunung
Es, konflik yang muncul ke permukaan
hanya merupakan sebagian kecil dari
akumulasi
faktor-faktor
penyebab

konflik, di antaranya permasalahan
ipoleksosbud, SARA, sengketa dan
distribusi SDA yang tak seimbang.
Jenderal Sigit menekankan para
Babinsa,
Bhabinkamtibmas
dan
pengemban tugas intelijen harus dapat
mendeteksi akar masalah konflik
dan memberi peringatan dini kepada
pimpinannya.
Jenderal Sigit mengambil contoh
konflik di Pulau Haruku, Maluku dan
Desa Wadas, Jawa Tengah (Jateng).
“Mengedepankan upaya dialogis dan
humanis dalam rangka penyelesaian

Kontestasi politik dalam pesta
demokrasi berpotensi menimbulkan
polarisasi di tengah masyarakat. Belajar
dari Pemilu 2019, polarisasi yang
tercipta saat itu dampaknya dirasakan
hingga saat ini. Hal tersebut berdampak
buruk bagi persatuan dan kesatuan
bangsa. Kapolri meminta pengalaman
ini tak terulang kembali.
Kapolri
berpesan
agar
pengarusutamaan moderasi, penguatan
narasi dan literasi masyarakat harus
dilakukan sedini mungkin. Sehingga
potensi penggunaan politik identitas
yang
berpotensi
menyebabkan
disintegrasi bangsa dapat dicegah.
Kapolri
menegaskan
TNIPolri adalah garda terdepan dalam
menciptakan situasi yang kondusif saat
pemilihan. “Jaga netralitas TNI-Polri
demi terwujudnya pesta demokrasi
yang kondusif,” pungkas Jenderal Sigit.
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Kapolri Tinjau Akselerasi

Vaksinasi Booster di Bekasi
V

aksinasi
serentak
yang
melibatkan 5.183 titik di 34
provinsi di seluruh Indonesia
ditinjau langsung oleh Kapolri Jenderal
Polisi Listyo Sigit Prabowo di PT. Fajar
Surya Wisesa, Bekasi, Jawa Barat.
Di mana di tempat tersebut
diselenggarakan akselerasi vaksinasi
dosis tiga atau booster untuk elemen
buruh KSPSI.
“Hari ini kita kembali melaksanakan
kegiatan
vaksinasi
dan
kita
melaksanakan booster atau dosis
ketiga. Dalam satu minggu ini buruh
akan membantu menghabiskan 25 ribu
vaksin booster. Ini tentunya kami dari
Kepolisian menyampaikan apresiasi,”
kata Kapolri. Rabu 9 Maret 2022.
Kapolri
menjelaskan,
dengan
dilaksanakannya vaksinasi booster,
maka hal itu akan semakin memastikan
bahwa elemen buruh dalam keadaan
sehat dan optimal ketika bekerja
menghadapi pertumbuhan Covid-19
khususnya varian Omicron.
“Oleh karena itu penting sekali
memastikan seluruh rekan-rekan buruh
dalam kondisi optimal dan sehat, salah
satunya karena saat ini kita sedang
hadapi varian Omicron,” kata Kapolri.
Sebagai salah satu satu tulang
punggung dalam hal devisa negara
maka kesehatan untuk elemen buruh
harus dioptimalkan, guna menghadapi
perkembangan situasi global yang
belakangan ini mengalami peningkatan
terhadap
sejumlah
harga-harga
komoditas.
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Kapolri menjelaskan demi menjawab tantangan itu
meminimalisir risiko dari gangguan yang ada, hal tersebut harus
dijawab dengan semakin meningkatkan nilai ekspor dari dalam
negeri. Dengan begitu, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia
di tengah Pandemi Covid-19 akan terus membaik.
“Tingkatkan produktivitas kerja kita. Sehingga kebutuhan
dalam negeri bisa kita cukupi dari hasil kerja rekan-rekan buruh,
rekan-rekan buruh tetap maksimal beraktivitas dalam pekerjaan
masing-masing dan bagaimana kemudian ekspor bisa kita
tingkatkan. Ini semua bisa dimanfaatkan untuk menambah
devisa negara karena situasi yang ada saat ini. Tentunya ini perlu
kerja keras kita semua,” kata Kapolri.

Vaksinasi booster merupakan salah satu upaya terbaik
untuk memastikan elemen buruh dalam kondisi yang sehat
untuk menghadapi segala bentuk varian virus Covid-19.
Dengan vaksinasi dosis ketiga, diharapkan bakal memberikan
tambahan kekebalan atau imunitas terhadap seseorang dari
virus Covid-19. Tak hanya itu, booster mengurangi tingkat
fatalitas bagi seseorang yang terpapar Covid-19.
“Sehingga produktivitas rekan-rekan buruh tetap terjaga.
Kuncinya adalah bagaimana seluruh rekan-rekan buruh
utamanya, kemudian bisa mendapatkan vaksin yang ketiga atau
booster. Sehingga kita semua siap menghadapi perkembangan
varian baru Omicron,” tegas Kapolri.[*]
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Korps Brimob Polri

Harus Jadi Teladan
Masyarakat dan Seluruh
Anggota Polri

K

orps Brimob Polri harus menjadi
teladan bagi masyarakat dan
seluruh anggota Polri salah
satunya terkait kedisiplinan nasional
seperti yang menjadi arahan Presiden
Joko Widodo dalam rapim TNI-Polri
2022.
Hal tersebut disampaikan Kapolri
Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka
rapat kerja teknis (rakernis) Korps
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Brimob Polri 2022 yang dilaksanakan
di Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa
Barat, Kamis, 10 Maret 2022.
“TNI-Polri memiliki kedisiplinan
yang berbeda dengan masyarakat.
Namun saya yakin Korps Brimob Polri
memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi
lagi. Saya berharap Korps Brimob Polri
menjadi teladan tidak hanya kepada
masyarakat, tapi juga kepada seluruh
anggota Polri,” kata Kapolri.
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Disampaikan lebih lanjut bahwa
perkembangan lingkungan strategis
yang semakin cepat dan tidak menentu,
mulai Revolusi industri 4.0 dan Society
5.0, terorisme, pandemi Covid-19,
invasi militer Ukraina, krisis energi
dan ekonomi global, hingga inflasi
akan berpengaruh terhadap stabilitas
kamtibmas
sehingga
membuat
tantangan tugas Polri ke depan semakin
kompleks.

Pemerintah, kata Kapolri, sedang melakukan transformasi
kebijakan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu ditekankan
kepada jajaran untuk mengawal dan mendukung dengan
maksimal program pemerintah tersebut.
“Kehadiran cepat pasukan Brimob Polri diperlukan untuk
menghentikan konflik dan mencegah terjadinya konflik lanjutan.
Penanganan konflik dan huru-hara anarkis harus memperhatikan
asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas
serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,” kata Kapolri.

Lebih lanjut disampaikan dengan tahun ini Indonesia akan
menjadi tuan rumah beberapa event internasional maupun
nasional. Di antaranya rangkaian Presidensi G20, GPDRR, COP-4
Minamata, MotoGP, dan WSBK Mandalika.
Keberhasilan pengamanan ini tentunya akan meningkatkan
reputasi dan tingkat kepercayaan dunia internasional kepada
Indonesia. Dengan suksesnya kegiatan tersebut, akan
memberikan multiplier effect bagi negara Indonesia.

Majalah TRIBRATAnews

Edisi III 2022

69

B

UNGA RAMPAI

“Tingkatkan
kompetensi
dan
kemampuan personel yang bertugas,
khususnya
dalam
memanfaatkan
sarana dan prasarana yang ada. Jangan
ada gangguan keamanan sekecil
apa pun, terlebih yang dapat menarik
perhatian dunia. Jaga wibawa bangsa
Indonesia sebagai tuan rumah dan
tunjukkan bahwa Indonesia aman untuk
dikunjungi,” tutut Kapolri.
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Selain itu, Kapolri juga meminta
meningkatkan sinergi dan soliditas TNIPolri. Dia ingin memberikan keyakinan
kepada masyarakat bahwa TNI-Polri
hadir sebagai representasi negara
dalam memberikan jaminan keamanan
dan ketertiban.
“Negara tidak boleh kalah dari
kelompok intoleran, terorisme, dan
lainnya yang mengganggu keutuhan
NKRI,” jelas Sigit.
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Di sisi lain, terkait penanganan
bencana, kondisi geografis Indonesia
yang berada di lingkaran cincin api
atau ring of fire berpotensi terjadinya
beberapa peristiwa bencana alam di
lingkungan masyarakat.
Seluruh personel Polri bisa hadir
dengan cepat pada saat terjadinya
bencana alam. Mengingat, hal itu
sebagai representasi dari wujud
kehadiran negara di tengah-tengah
masyarakat ketika dalam keadaan sulit.

“Segera berikan dukungan terbaik
kepada masyarakat untuk segera
pulih dari bencana dan kembali
melaksanakan aktivitas. Utamakan
penyelamatan
kepada
masyarakat
melalui kemampuan search and rescue
yang dimiliki oleh personel Brimob Polri
dengan dukungan sarana dan prasarana
yang dimiliki,” kata Kapolri.
Dengan berbagai ancaman tersebut
peran Brimob akan menjadi semakin
penting. Demi menjawab tantangan
itu, kini Polri telah mengusulkan
pengembangan Korps Brimob Polri.

Menurutnya, terdapat dua isu
strategis yang harus dipersiapkan untuk
mendukung pelaksanaan restrukturisasi
Korps Brimob Polri. Pertama, terkait
dengan
sumber
daya
manusia.
Pengembangan struktur ini akan
disertai dengan penambahan personel
Korps Brimob Polri secara signifikan.
“Pendidikan
dan
pelatihan
terhadap personel yang baru harus
segera dilakukan. Personel yang baru
bergabung harus segera memiliki
standar kompetensi dan kedisiplinan
yang dimiliki oleh Korps Brimob Polri.

Sumber daya manusia harus menjadi
modal utama penguatan Korps Brimob
Polri,” kata Kapolri.
Isu
strategis
kedua
adalah
penguasaan teknologi. Pengembangan
struktur ini harus disertai dengan
peningkatan sarana dan prasarana
yang modern. Korps Brimob Polri harus
memanfaatkan teknologi mutakhir
dalam pelaksanaan tugas menghadapi
kejahatan berintensitas dan berkadar
tinggi.[*]
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M

enjelang perhelatan MotoGP
Mandalika pada 18 Maret
mendatang, jajaran Kepolisian
Daerah
Nusa
Tenggara
Barat
mengeluarkan maklumat untuk menjaga
keamanan dan ketertiban selama
perhelatan berlangsung.
Terdapat lima poin yang dituangkan
dalam maklumat bernomor Mak/1/
III/2022 tertanggal 8 Maret 2022
tersebut.

Maklumat tersebut ditandatangani
langsung Kapolda NTB Irjen Pol
Djoko Poerwanto. Ia mengatakan
pihaknya akan mengerahkan 3.472
personel gabungan TNI-Polri untuk
mengamankan jalannya ajang balap
internasional tersebut.
“3.472 personel tersebut akan
diambil dari dalam daerah maupun
BKO) dari Mabes Polri,” kata Kapolda
saat Final Check Meeting MotoGP

Mandalika di Gedung Sangkareang,
Kantor Gubernur, Provinsi NTB, Rabu, 9
Maret 2022.
“Selaku tuan rumah gelaran MotoGP
Mandalika, NTB harus bangga, karena
tidak semua provinsi ada event sebesar
MotoGP.”
Bagi
Djoko,
dalam
event
internasional ini tugas pengamanan
tidak serta merta berpangku tangan
pada TNI-Polri, namun menjadi tugas

Ajak Masyarakat

Dukung MotoGP Mandalika

Kapolda NTB Terbitkan Maklumat
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semua pihak termasuk masyarakat
dalam menjaga keamanan demi
kesuksesan acara.
“Mari kita bekerjasama dengan
baik untuk menciptakan Kamtibmas
aman dan tentram saat event MotoGP di
Mandalika” kata dia.
Maklumat
Kapolda
akan
ditindaklanjuti
dengan
Operasi
Mandalika Rinjani. Operasi tersebut
untuk mengantisipasi berbagai macam
gangguan yang mungkin terjadi.

“Kita lakukan tindakan tegas agar
pelaksanaan MotoGP berjalan aman
dan sukses,” kata Kapolda menjelaskan.
”Kita menginginkan event ini berjalan
sukses.”
Sementara itu Kabid Humas Polda
NTB Kombes. Pol. Artanto mengatakan
Operasi
Mandalika
Rinjani
akan
dilaksanakan 15-24 Maret. Konsep
pengamanan
melakukan
kegiatan
secara terbuka. ”Pengamanan terbuka
untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat,” jelasnya.

Pada
operasi
tersebut
akan
didahului dengan tindakan preemtif
dan preventif. Represif akan dilakukan
jika ada pelaku kejahatan yang beraksi.
”Misalnya ada tindakan pencurian
dan lainnya yang dapat mengganggu
kamtibmas di daerah akan ditindak
tegas,” terang Kapolda.
Berikut isi lengkap Maklumat
Kapolda NTB jelang MotoGP Mandalika.
1. Bahwa Indonesia khususnya
Provinsi Nusa Tenggara Barat
menjadi tuan rumah kegiatan
Pertamina Grand Prix Of
Indonesia (MotoGP 2022) yang
diselenggarakan di Pertamina
Mandalika International Street
Circuit Kabupaten Lombok
Tengah
maupun
kegiatan
Internasional lainnya.
2. Bahwa
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat
merupakan
salah
satu
prasyarat
untuk
sukses
terselenggaranya
kegiatan
Pertamina Grand Prix Of
Indonesia (MotoGP 2022)
maupun kegiatan Internasional
lainnya di wilayah Provinsi
Nusa Tenggara Barat.
3. Diimbau kepada seluruh warga
masyarakat Nusa Tenggara
Barat khususnya masyarakat
Kabupaten Lombok Tengah
untuk
mendukung
dan
saling bekerja sama dalam
menciptakan keamanan dan
ketertiban masyarakat yang
nyaman dan kondusif.
4. Bahwa apabila ada kelompok
atau
perorangan
yang
mencoba
mengganggu
kegiatan Pertamina Grand Prix
Of Indonesia maupun kegiatan
Internasional lainnya (baik
menjelang, saat pelaksanaan
maupun pasca pelaksanaan),
maka Polda Nusa Tenggara
Barat dan Polres Jajaran akan
melakukan tindakan tegas dan
terukur dalam penegakkan
hukum yang sesuai Peraturan
Perundang-undangan.
5. Bagi setiap warga masyarakat
yang mengetahui dan/atau
melihat potensi gangguan
keamanan
agar
segera
melaporkan kepada Aparat
Kepolisian terdekat.[*]
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Polda Jatim

Raih Penghargaan Terbanyak
Kemenpan RB

S

ebanyak 29 polres di jajaran Polda
Jatim meraih predikat baik, sangat
baik, hingga pelayanan prima dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
Dari 310 polres di Indonesia yang
dinilai Polda Jatim meraih penghargaan
terbaik dengan delapan di antaranya
mendapat predikat A atau pelayanan
prima.
Evaluasi
dan
penghargaan
pelayanan publik lingkup Polri Tahun
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2021 tersebut dilaksanakan di aula
Awaloedin Djamin lantai 9 gedung
Bareskrim Polri yang dihadiri Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo
Kumolo dan Kapolri Jenderal Listyo
Sigit Prabowo.
Acara dipimpin secara virtual oleh
Wakil Presiden Presiden Republik
Indonesia Prof. Dr. Ma’ruf Amin dari
istana wakil presiden di jalan Merdeka
Selatan, Jakarta.
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Dalam sambutanya Wapres Ma’ruf
Amin menyebut Transformasi Polri
terus bergulir salah satunya adalah
Presisi dengan harapan dapat terwujud
transformasi Polri secara menyeluruh
yang
menyentuh
seluruh
aspek
kehidupan.
“Tingkatkan
terus
kompetensi
SDM polri termasuk literasi digital,
manfaatkan modernitas teknologi untuk
membantu penegakan hukum serta
evaluasi pelayanan teknologi,” kata
Wapres.

“Agar Kapolres/ta/
tabes/metro jajaran
mengingatkan anggota
dalam memberikan
pelayanan kepada
masyarakat dengan
cepat dan baik,”

Sementara
Kapolri
Jenderal
Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan,
kualitas pelayanan publik di Indonesia
akan terus diperbaiki seiring dengan
meningkatnya tuntutan masyarakat
agar pelayanan publik semakin baik
dengan meninggalkan budaya-budaya
lama yang buruk.
“Meningkatkan pelayanan publik
menjadi lebih baik, yaitu melalui
pelayanan yang cepat, tidak berbelitbelit, ramah dan responsif. Polri harus
terus berbenah karena masih terdapat

kesan negatif dari masyarakat sebesar
28,57%,” jelas Kapolri.
Harapannya,
para
stakeholder
senantiasa
melakukan
asistensi
dan memberikan masukan terhadap
pelayanan publik Polri, sehingga dapat
diambil langkah-langkah perbaikan
untuk mewujudkan pelayanan publik
sebagaimana Transformasi menuju
Polri yang Presisi.
Sedangkan Menteri PANRB Tjahjo
Kumolo, menyebutkan, 5 prioritas kerja
2019-2024 yakni, pembangunan SDM,
pembangunan infrastruktur, simplifikasi
regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan
transformasi ekonomi.
“Agar
Kapolres/ta/tabes/metro
jajaran mengingatkan anggota dalam
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakat dengan cepat dan baik,”
kata dia.
Kegiatan
dilanjutkan
dengan
penyampaian laporan Hasil Evaluasi
Kinerja Pelayanan Publik Lingkup
Kepolisian Negara RI dengan rincian
hasil nilai evaluasi Polres, Polresta,
Polrestabes, dan Polres Metro dengan
nilai A sebanyak 27, nilai A- sebanyak
78, nilai B sebanyak 116, nilai Bsebanyak 47, nilai C sebanyak 18, dan
nilai C- sebanyak 23.
Sementara itu, Kapolda Jawa Timur
Irjen Nico Afinta, mengaku bersyukur
atas capaian ini. Nico berterima kasih
kepada Kasatker dan Kasatwil jajaran
Polda Jatim yang telah mengelola
pelayanan publik dengan baik.
Nico menyebut, selain 8 polres
mendapat predikat A, ada 10 polres
yang mendapat nilai A- dengan
predikat pelayanan sangat baik. Nico
menambahkan polres yang belum
menerima predikat ini, bisa segera
memacu kinerjanya lebih baik.
“Untuk Satwil dan Satker yang
belum mendapatkan penghargaan,
momen ini merupakan triger untuk
meningkatkan kinerja dan motivasi agar
lebih memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat,” kata Kapolda
Jatim, Jumat, 11 Maret 2022.[*]
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Humas Polda Jateng

Kembangkan Citizen Journalism

K

epolisian Daerah Jawa Tengah
mengembangkan
terobosan
kreatif
untuk
memberikan
informasi terkini kegiatan kepolisian
kepada masyarakat. Gagasan kreatif
tersebut diinisiasi oleh Bidang Hubungan
Masyarakat dengan mengemas laporan
langsung atau live report oleh anggota
Polri di lapangan.
Dengan
laporan
langsung
diharapkan
warga
masyarakat
mengetahui situasi Kamtibmas terkini
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dan kegiatan-kegiatan Harkamtibmas
yang tengah dilakukan petugas Polri.
“Petugas
kepolisian
seperti
Kapolsek, Bhabinkamtibmas, anggota
lalu lintas maupun petugas lain
melaporkan langsung ke masyarakat
kegiatan kepolisian yang mereka
laksanakan. Live by phone,” kata
Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol
M Iqbal Alqudusy, Kamis 10 Maret 2022.
“Jadi kami secara tidak langsung
mendorong mereka untuk menjadi
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jurnalis warga atau citizen journalist.”
Rintisan awal kegiatan sebelumnya
telah dilakukan oleh Polda Jateng
bekerjasama dengan RRI Semarang
melalui program acara bertajuk “Polisi
Hadir.”
Dalam kerjasama tersebut live
report anggota Polri ditayangkan pada
jam siaran RRI pada pukul 05.00 -24.00
wib.
Adapun siaran polisi hadir ini,
dapat ditangkap oleh pendengar di RRI

“Dengan informasi
yang langsung diberikan
oleh polisi di lapangan,
masyarakat bisa langsung
mendapat info dari pihak
yang berkompeten yaitu
kepolisian,”

Semarang Programa 1 di saluran 89
FM dan 8,01 AM serta di aplikasi RRI
Play Go dan streaming siaran RRI di
internet. Dalam kegiatan itu, penyiar RRI
yang bertugas dan akan menghubungi
langsung petugas kepolisian yang
bertugas di lapangan.
Lebih
lanjut
Kabidhumas
menerangkan, kegiatan live report
anggota Polri di lapangan ini ditujukan
untuk memberikan rasa nyaman kepada
masyarakat.

Masyarakat diberikan informasi
langsung oleh petugas di lapangan
tentang spot-spot rawan kemacetan,
update kriminalitas serta kegiatan
pelayanan masyarakat yang dilakukan
oleh Polri.
“Masyarakat nanti bisa juga
mendapatkan informasi tentang aplikasi
yang tengah dikembangkan Polri,
ungkap kasus, daerah rawan Kamtibmas
dan informasi terkini lainnya,” kata dia.
Pelaporan akan dilakukan secara
informatif dan segar sehingga dapat
diterima oleh pendengar RRI selaku
khalayak.
Sementara itu Penanggung jawab
Program 1 RRI Semarang, Setya
Daraningrum, memberikan apresiasi
atas terobosan kreatif ini.
“Dengan informasi yang langsung
diberikan oleh polisi di lapangan,
masyarakat bisa langsung mendapat
info dari pihak yang berkompeten yaitu
kepolisian,” kata dia.
Dengan mendengarkan dari petugas
kepolisian, ia berharap, masyarakat bisa
lebih tenang karena mendapat informasi
yang benar.
“Upaya live report polisi ini sangat
membantu menepis hoax yang sering
beredar di media sosial. Kalau yang
ngomong polisinya langsung kan beda.
Masyarakat bisa mendapatkan info dari
sumber yang kredibel,” tambahnya.
Dia berharap update informasi yang
dilaporkan Bhabinkamtibmas maupun
polisi lalu lintas di lapangan.
“Seperti kejadian tanah longsor
dan informasi pengalihan arus yang
diberikan beberapa waktu lalu, itu
sangat
diapresiasi
masyarakat.
Apalagi setelah report, petugas juga
memberikan
himbauan-himbauan
yang tentunya sangat bermanfaat bagi
masyarakat,” kata dia.
Lebih lanjut diharapkan program
seperti ini akan terus dikembangkan
Polri untuk membina kedekatan dan
memberikan informasi yang aktual ke
masyarakat.
“Tentunya ini amat bermanfaat bagi
masyarakat dan sangat efektif untuk
menangkal hoax yang saat ini banyak
beredar,” kata dia. [*]
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Dorong Truk Mogok,

Polisi Surabaya
Tuai Pujian
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ementara lampu pengatur lalu
lintas bekerja dengan normal,
kendaraan itu benar-benar tak
bergerak karena kehabisan bahan bakar.
Mogok dan memicu kemacetan yang
mengular di belakangnya.
Tak bisa dibiarkan begitu saja
karena mengganggu lalu lintas, dua
orang polisi lalu lintas akhirnya turun
tangan. Tanpa ragu-ragu mereka
langsung beraksi memposisikan diri di
belakang kendaraaan mogok itu dan
mendorongnya. Tak tanggung-tanggung

itu adalah sebuah truk engkel plus
muatannya.
Ketika pelan-pelan truk itu beringsut
barisan motor yang tengah berhenti di
lampu pengatur lalu-lintas menyibak
memberi jalan. Macet terurai dan lalu
lintas kembali normal.
Yang tak disadari kedua polisi
itu, aksi mereka di jalanan Kota
Surabaya, Jumat 18 Februari 2022 itu
terekam CCTVdan viral di media sosial
ketika diunggah akun Instagram @
surabayaterkini.

“Pantauan truck mogok serta
bantuan pendorangan oleh instansi
terkait sebelum TL A. Yani - Margorejo
arah keluar kota, untuk saat ini truk
sudah ditepikan dan arus lalu lintas
sudah normal kembali. Periksa kembali
kendaraan
sebelum
melakukan
perjalanan agar terhindar dari kejadian
yang tidak diinginkan, dan selalu
berhati-hati dalam berkendara,” tulis
akun instagram itu.
Tentu saja aksi dalam video
berdurasi 21 detik itu sontak menuai
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respon positif dari warganet yang
membanjiri kolom komentar.
Akun IG @maulana80_ menuliskan
komentar, “semoga pak polisi diberikan
kesehatan dan kelancaran dalam
bertugas”. Bahkan, akun lain seperti @
kak_Una_ mengomentari pengendara
lain yang cuek menuliskan komentar,
“Liyane mek nyimak”
“Kasian polisi2 yg kyk gni,
kebaikannya ketutup sm “oknum2”..
Sehat selalu pak,” tulis @junior13fian.
“Apresiasi terbaik buat pak polisi sehat
selalu pak,” jelas @ajib_leo
“Nek aku ndelok langsung tak
ewangi pak,” komentar @husein_
rachman.
Video singkat tersebut ternyata
juga sudah diunggah ulang berbagai
akun medsos lainnya. Berdasarkan
penelusuran ternyata video tersebut
bersumber dari akun IG @sits_
dishubsurabaya.
Kasat Lantas Polrestabes Surabaya,
AKBP Teddy Candra mengungkapkan,
peristiwa tersebut terjadi pada Jumat
18 Februari 2022 sekitar pukul 15.30
WIB dan berlokasi di traffic light Jalan
Ahmad Yani Margorejo, Wonocolo,
Surabaya, arah Wonokromo menuju
arah Gayungan atau Sidoarjo.
Teddy Candra, jumlah petugas
kepolisian yang mendorong truk
tersebut, bukan satu orang seperti yang
disebut sebelumnya melainkan dua
orang yakni, Aipda Sukisno dan Aipda
Eko.
Mereka
merupakan
petugas
Satlantas Polrestabes Surabaya yang
sedang melakukan penjagaan dan
pengaturan lalu lintas pada sore hari.
“Personel Satlantas Polrestabes
Surabaya yang melaksanakan pos sore
mendapati truk mogok kehabisan bahan
bakar minyak (BBM),” kata Teddy.
Truk tersebut mogok dan sempat
memicu kepadatan kendaraan yang
sempat mengantre karena lampu traffic
light.
Namun, Teddy mengungkapkan
kondisi tersebut tidak berlangsung
lama karena setelah dilakukan tindakan
cepat dari anggotanya untuk menolong
pengemudi truk dengan cara mendorong
bodi truk ke bahu jalan, kepadatan yang
sempat memicu kemacetan di ruas
jalan akhirnya dapat terurai dan arus lalu
lintas kembali lancar.
“Kami dorong menepi ke jalur
frontage agar tidak menyebabkan
kemacetan, dan arus lalu lintas kembali
lancar,” kata dia.[*]
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