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NAMROLE - Menjelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Buru Selatan 

(Bursel) Tagop Soulisa-Buce Ayub Seleky oleh Gubernur Maluku pada 22 Juni mendatang di 

Ambon, sejumlah instansi pemerintah, di  Ibukota Kabupaten Bursel akan dijaga ketat aparat 

gabungan TNI/Polri. 

“Untuk persiapan pelantikan kita sudah mulai mengamankan kantor KPU, kantor DPR dan instansi 

pemerintah lainnya yang terkait,” ungkap Kapolres Pulau Buru AKBP Leo Simatupang kepada 

awak media di Kantor Bupati Bursel, Senin (13/6). 

Sayangnya perwira dua melati di pundaknya itu, enggan membeberkan berapa jumlah personil 

yang akan diturunkan melakukan pengamanan di sejumlah instansi pemerintah diantaranya Kantor 

KPU dan Kantor DPRD Bursel. 

“Kita tidak usah sampaikan jumlah personil. Tapi memang kita sudah siapkan. Pemberitahuan ke 

pemerintah daerah sudah kita sampaikan tinggal kita rencanakan. Intinya  jumlah personil kita 

gabungan yang kita siapkan dari Polres, Kodim, Kompi D dan Brimob,”jawab Kapolres ketika 

ditanya wartawan. 
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Orang nommor satu di Polres Pulau Buru itu menyebutkan apabila ada permintaan masyarakat 

untuk pengamanan pihaknya siap membantu. “Kita tinggal tunggu permintaan dari masyarakat 

kalau memang perlu kita akan siapkan pengamanan,” tegasnya. 

Mekanisme politik, kata dia, sudah berjalan tinggal tahap pelantikan, sesuai ketentuan TNI dan 

Polri siap melakukan pengamanan. Untuk itu, masyarakat dihimbau tidak terprovokasi isu-isu 

yang dihembuskan pihak  yang tidak bertanggung jawab.  “Kepada seluruh komponen termasuk 

pers dapat memberikan informasi yang benar,” harapnya. 

Selain itu, Kapolres meminta dukungan masyarakat agar selama proses pelantikan kondisi 

keamanan di daerah itu tetap kondusif.  “Saya optimis kondisi aman selama pelantikan dan kita 

butuhkan dukungan masyarakat,” pintanya. 

Ditempat yang sama, Bupati Kabupaten Bursel Tagop Soulisa mengatakan proses pelantikan 

merupakan tanggungjawab Pemerintah Provinsi Maluku sampai dengan proses pengamanan di 

Ambon. 

Namun untuk pelaksanaaan pengamanan di Kabupaten Bursel menjadi tanggungjawab Kapolres 

Pulau Buru.  Sedangkan acara silahturahmi  akan digelar di Islamic Center Ambon,  dan pihaknya 

telah berkoordinasi dengan Polres Ambon. 

Dia menambahkan pada proses pelantikan nanti tokoh-tokoh masyarakat akan diundang ke 

Ambon. Pemerintah Kabupaten Bursel menyiapkan KMP Tanjung Kabat untuk transportasi 

pulang pergi (PP) sekaligus menjadi hotel terapung. 

“Nanti SKPD dan tokoh-tokoh masyarakat akan menginap di KMP Tanjung Kabat. Selain sebagai 

transportasi laut untuk membawa mereka ke Ambon pulang pergi (PP), nantinya juga akan 

dimanfaatkan  sebagai hotel terapung,”katanya. 

Bupati mengingatkan masyarakat Bursel untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas di “Bumi Fuka 

Bipolo.” “Saya kira isu sepihak jangan digubris, yang penting proses mekanisme politik sudah 

selesai. Pelantikan merupakan tahap akhir dari proses politik siapapun tidak bisa membatalkan 

itu,” sergah bupati. (KTL) 

 


