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Sidang Pelanggaran
Akan Terbuka
JAKARTA — Kepolisian Daerah
Metro Jaya akan membuka sidang pelanggaran anggota untuk publik. “Untuk pendukung
program zero pelanggaran,” kata Kepala Bidang Humas Polda
Metro Jaya Komisaris Besar
Baharudin Djafar kemarin.
Transparansi ini diharapkan
akan membantu Polda Metro
Jaya memperbaiki kinerja. “Intinya, untuk reformasi,” ujarnya.
Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman menetapkan tahun ini sebagai tahun zero pelanggaran bagi anggotanya. Zero pelanggaran ini,
kata Baharudin, bukan berarti
tidak ada pelanggaran. “Pelanggaran pasti terjadi, tapi
anggota yang melanggar harus
bertanggung jawab,” Baharudin
menegaskan. ● PUTI NOVIYANDA

Polres Jakarta Timur
Tangani Perampok
Angkot
JAKARTA — Kasus perampasan
angkutan kota dan penusukan,
yang menyebabkan dua korban
luka serius pada Ahad lalu,
mendapat perhatian serius dari
polisi. Menurut Kepala Satuan
Reserse Kriminal Kepolisian Resor Jakarta Timur Komisaris Dodi Rahmawan, meski dilaporkan
di wilayah Depok, Jawa Barat,
diduga kejahatan ini terjadi saat
masih berada di wilayah Jakarta
Timur. “Kami masih menunggu
surat resminya, sementara dilimpahkan ke (Jakarta) Timur,”
kata Dodi kemarin. Namun,
apabila kejahatan dilakukan di
beberapa wilayah sekaligus, tidak tertutup kemungkinan kasus ini akan diserahkan ke Polda Metro Jaya. “Nanti akan diperiksa karena TKP-nya di dua
polres,”ujarnya. ● VENNIE MELYANI

Anak-anak belajar bersama di rumahnya
yang terletak pada
bantaran sungai di
kawasan Kwitang, Jakarta, kemarin. Di tengah impitan kemiskinan orang tuanya
dan tinggal di rumah
yang tak layak huni,
mereka tetap semangat melaksanakan
aktivitas belajar.

GURU DIDUGA LAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL

Pelaku Dimutasi Lagi
Dinas Pendidikan Tangerang Selatan berjanji
akan mengawasi Y secara ketat.
TANGERANG — Dinas Pendidikan
Tangerang Selatan memutasi Y,
guru yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap beberapa muridnya di Sekolah Dasar
Negeri V Pondok Ranji, Tangerang Selatan. “Guru itu sudah
kami mutasikan ke sekolah lain.
Dia dalam evaluasi dan pengawasan ketat kami,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Tangerang Selatan Mathodah kemarin.
Namun Mathodah menolak menyebutkan nama sekolah baru
tempat Y dimutasi.
Mutasi ini yang kedua kali bagi Y. Sebelumnya, ia juga dimutasi ke SDN V Pondok Ranji dari
Ciputat karena tersandung kasus
serupa. Meski kasus ini mulai
terungkap, Mathodah mengaku
Dinas Pendidikan belum memi-

liki bukti kuat tentang kasus pelecehan seksual tersebut. Bahkan, menurut dia, hingga kini belum ada laporan dari para orang
tua wali murid tentang tingkah
laku guru tersebut.
Kelima korban dan orang tuanya sebenarnya telah melaporkan kasus ini ke Kepolisian Resor Jakarta Selatan pada 2 November tahun lalu. Sayangnya,
menurut seorang aktivis Tangerang Selatan, Hasreiza, laporan
itu hingga kini belum ditanggapi
polisi.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan
Komisaris Budi Irawan membantah hal ini. “Tidak ada laporan yang masuk ke kami, saya sudah cek ke penyidik saya,”
kata Budi dalam kesempatan
terpisah. Menurut Budi, keluarga korban memang datang ke
Polres Jakarta Selatan, tapi tidak membuat laporan pengaduan kasus. “Kami kan tidak bisa
memaksa orang untuk membuat laporan, sehingga kami tidak

bisa memproses,”ia menambahkan.
Desakan untuk memecatY pun
datang dari berbagai pihak. Salah satunya diungkapkan oleh
Ketua Komisi B Bidang Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Tangerang Selatan.
“Pembinaan Dinas Pendidikan
tidaklah cukup, oknum ini semestinya dipecat,” kata Ketua
Komisi B Romi Adisasono.
Namun Mathodah mengaku
bahwa Dinas kesulitan memecat
Y. Pasalnya,Y sudah menjadi pegawai negeri. Pemecatan terhadap pegawai negeri harus sesuai
dengan Undang-Undang Kepegawaian.“Jadi, kalaupun ada tindakan pemecatan, bisa dilakukan secara bertahap,” ujar Mathodah.
Untuk itu, Komisi B meminta
masyarakat dan para orang tua
waspada. Romi berharap, jika
ada kasus serupa, warga segera
melaporkan masalah ini ke dinas
pendidikan atau instansi terkait.
● JONIANSYAH | ARIE FIRDAUS | SITA

Kelompok
Pelaku
Kekerasan
Akan Ditindak
JAKARTA — Kepolisian Daerah Metro Jaya
berjanji akan menindak tegas kelompokkelompok yang melakukan kekerasan.
Pernyataan ini disampaikan Kepala Polda
Metro Jaya Inspektur Jenderal Sutarman
kepada Koalisi Masyarakat Sipil untuk
Reformasi Polri, yang datang ke kantornya
kemarin.
Meski tidak menjelaskan bentuk tindakan tegas tersebut, Sutarman mengatakan akan menindaklanjuti informasi dari
masyarakat soal kelompok-kelompok ini.
“Ini akan menjadi agenda Polda Metro Jaya berikutnya,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar kepada wartawan.
Koalisi menilai tanggapan Sutarman
tersebut adalah respons positif. Salah satu
poin diskusi memang meminta Polda Metro Jaya mengambil tindakan terhadap pihak yang cenderung membiarkan fungsi
penegakan hukum diambil alih kelompokkelompok tersebut.“Jadi bukan hanya melakukan kekerasan, tapi juga pemerasan
dan backing proyek,”ujar Wakil Koordinasi Kontras Indria Fernida, perwakilan Koalisi.
Kelompok-kelompok kekerasan tersebut, kata Indria, termasuk kelompok yang
mengatasnamakan Islam, kelompok antikomunis, serta kelompok sentimen kedaerahan yang kerap melakukan kekerasan
terhadap minoritas.“Indonesia adalah negara pluralis, yang seharusnya menghormati nilai-nilai perbedaan,” Indria menegaskan.
Adapun kondisi Kepala Bagian Operasional Jakarta Barat Ajun Komisaris Besar
Suparmin Ari Saputra sudah mulai membaik. “Syukurlah hari ini sudah siuman
dan bisa diajak bicara,”ujar Kepala Polres
Jakarta Barat Komisaris Besar Yazid
Fanani. Perwira menengah ini terluka saat
melerai bentrokan dua kelompok massa di
Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, Ahad
malam lalu. ● PUTI NOVIYANDA | AGUNG SEDAYU
IKLAN

