Wakapolres
Polman
Polda
Sulbar : Kawal Unras Sinergi
dan Harmonis
Berita Nasional.ID. Polman Sulbar — Aliansi Mahasiswa yang
tergabung dari berbagai organisasi mahasiswa perguruan tinggi,
menggelar aksi solidaritas dipersimpangan empat jalan
protokuler Pekkabata kel Pekkabata kec Polewali kab Polman
prov Sulbar , Kamis 14 Februari .

Aksi Solidaritas Alia si Mahasiswa Orasi di Jalan
Protokuler Pekkabata (foto Bernas)
Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa mengecam tindakan represif
anggota kepolisian yang melakukan pemukulan terhadap beberapa
mahasiswa saat melakukan aksi di Balikpapan pada Senin
(11/2/2019) lalu.
Dalam orasinya, peserta aksi membawa spanduk dan keranda yang
ditandu oleh beberapa orang mahasiswa ,
Setelah menyampaikan aspirasinya, peserta aksi kemudian
bergerak ke Markas Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar
untuk melanjutkan aksinya.
Koordinator Aksi Sabri dalam tuntutannya meminta penegak hukum
untuk menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu.
“Kami meminta Kapolres Polman untuk mengomunikasikan kasus
kekerasan yang terjadi di Balikpapan agar kasus serupa tidak
terjadi lagi di tanah air khususnya di Polman. Kami juga
meminta Kapolri memecat Direktur Intelkam Polda Kaltim secara
tidak hormat beserta oknum-oknum yang melakukan tindakan

represif kepada mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan
aspirasi,” tukas Sabri kepada awak media.
Aksi yang digelar di persimpangan Lapangan Pancasila Kelurahan
Pekkabata Kecamatan Polewali Mandar ini dijaga ketat oleh
aparat kepolisian.
Wakil Kepala Polres Polman Komisaris Polisi (Kompol) Mihardi
yang mempimpin langsung pengawalan aksi solidaritas Aliansi
Mahasiswa mengatakan .Sekitar 70 personil anggota semua fungsi
gabungan dan personil Bhabinmamtibmas yang diturunkan mengawal
aspirasi mahasiswa tersebut , terkait tuntutannya akan
disampaikan langsung kepada pimpinannya.
“Yang berkaitan dengan aspirasi mahasiswa akan diteruskan
kepada pimpinan tertinggi di tingkat Polres dalam hal ini
Kapolres. Dan tentu Kapolres akan menyampaikan kepada tingkat
Polda dan tingkat pusat karena ini ada alasan yuridiksi /
wilayah hukum , mekanisme aturan internal dan peraturan
perundang – undangan yang berlaku ucap Kompol Mihardi.
” Kami ucapkan terimakasih dan apresiasi tertib Unras , baik
pelaksanaan dan orang-orang yang melaksanakan sangat tertib
dan kami polres Polman senantiasa siap sinergi dan harmonis ,
terkait masalah tindakan kepolisian ada mekanisme /saluran
penanganan yang prosedural , ada pola pembinaan dan
pemberlakuan tindakan kepolisian kepada personil Polri yang
melakukan pelanggaran dalam penanganan Unras , jika ada
pelanggaran ditemukan tetap berpatokan pada aturan demo dan
penanganan demo.” Jelas Wakapolres .

