
Kapolri Minta Jajarannya Gelorakan: 
“Ayo Pakai Masker dan Ayo Segera Vaksin”

JAKARTA (IM) – Ka-
polri kembali mengingatkan 
agar proses kegiatan Pembe-
lajaran Tatap Muka (PTM) 
yang mulai dilonggarkan 
tidak mengakibatkan lon-
jakan kasus Covid-19, maka 
harus dilakukan protokol 
kesehatan yang ketat, seperti 
memakai masker, mencuci 
tangan dengan menjaga ja-
rak.

“Salah satunya bagaima-
na masyarakat yang melaku-
kan aktivitas, utamanya di 
bidang pendidikan harus 
melaksanakan protokol kese-
hatan secara ketat. Dan yang 
paling penting agar kegiatan-
nya betul-betul yakin bahwa 
kita dalam kondisi aman, 
memiliki imunitas yang lebih 
menghadapi Covid, mau 
tidak mau harus divaksin,” 
ujar mantan Kabareskrim 
saat meninjau vaksinasi mas-
sal kolaborasi antara Polri 
dengan Badan Eksekutif  
Mahasiswa Seluruh Indone-
sia (BEM SI) di Universitas 
Esa Unggul, Jakarta Barat, 
Rabu (1/9). 

Listyo menekankan, jika 
kegiatan luring atau pembe-
lajaran secara langsung tatap 
muka ingin dilonggarkan 
maka harus dilakukan vak-
sin. Karena ke depan, kata 
Sigit vaksin menjadi syarat 
utama untuk seluruh aktivi-
tas kegiatan masyarakat. 

“Dalam kesempatan 
ini, saya sampaikan kembali 
ajakan untuk menjaga pro-
tokol kesehatan “Ayo pakai 
Masker Ayo Segera Vaksin” 
pungkas Listyo.

Dalam kegiatan vaksinasi 
massal bersama BEM SI di 

Universitas Esa Unggul ini, 
sebanyak 1.000 dosis vaksin 
sinovac disediakan dengan 
target mahasiswa maupun 
masyarakat umum dengan 
bantuan 42 orang tenaga 
vaksinator. 

Kapolri sebelumnya, Se-
lasa (31/8), saat menghadiri 
acara bakti sosial yang dise-
lenggarakan alumni angkatan 
kepolisian (Akpol) 1993, di 
Polsek Tambora,  meminta 
seluruh personel Polri untuk 
terus bekerjasama, bahu-
membahu dengan seluruh 
elemen masyarakat untuk 
menjauhkan virus corona 
dari Bangsa Indonesia. 

Upaya itu bisa dilaku-
kan sesuai dengan Tagline 
Pemerintah ‘Ayo Pakai Mask-
er dan Ayo Segera Vaksin’. 

“Mari kita bersama-sama 
saling bahu-membahu mela-
wan Covid-19, selamatkan 
keluarga kita, selamatkan 
masyarakat kita, selamatkan 
saudara-saudara kita. ‘Ayo 
Pakai Masker dan Ayo Segera 
Vaksin’,” ujar Sigit. 

Eks Kabareskrim Polri 
ini menegaskan, kelongg-
aran-kelonggaran yang di-
berikan dalam perpanjangan 
PPKM ini tentunya harus 
diimbangi dengan pelak-
sanaan protokol kesehatan 
(prokes) yang ketat. Karena 
apabila tidak, Sigit menyebut 
ada potensi laju Covid-19 
kembali meningkat.

“Karena memang terkait 
kelonggaran yang ada apa-
bila masyarakat tidak melak-
sanakan prokes secara benar 
maka potensi laju pertum-
buhan Covid akan muncul 
kembali. Oleh karena itu saya 

imbau kepada seluruh ma-
syarakat dan tempat-tempat 
yang diberikan kelonggaran 
untuk betul-betul melak-
sanakan prokes,” ucap Sigit.

Ia pun memaparkan In-
donesia sempat dalam fase 
angka positif  harian Co-
vid-19 mencapai 56 ribuan. 
Sementara saat ini angka 
Covid-19 harian sebanyak 
5 ribuan. Untuk itu, ia men-
gajak seluruh masyarakat 
untuk tetap disiplin men-
jalankan prokes di tengah 
pelonggaran-pelonggaran 
yang diberikan agar ekonomi 
kembali bangkit.

“Laju Covid-19  bisa 
dikendalikan dan ekonomi 
bisa dijaga,” ujar Sigit.

Langkah lainnya, lanjut 
Sigit, adalah peningkatan 
tracing dan traking kepada 
masyarakat yang terpapar Co-
vid-19 sehingga bisa dilakukan 
treatment yang benar apakah 
melakukan isolasi terpusat 
(isoter) atau dirujuk ke rumah 
sakit untuk dirawat.

Percepatan vaksinasi 
juga menjadi kunci untuk 
menekan angka COVID-19. 
Ia menuturkan, target Pres-
iden Jokowi dimana dalam 
satu hari sebanyak 2 juta 
vaksinasi harus dicapai den-
gan berkolaborasi dari semua 
elemen baik pemerintah 
pusat, pemerintah daerah, 
ormas, OKP, relawan dan 
masyarakat.

“ Jang an bereufor i a 
karena kita saat ini masih 
menekan angka COVID. 
Maka dari itu seluruh strategi 
baik 3M, 3T dan vaksinasi 
harus berjalan dengan baik,” 
tutur Sigit.  mar

PEMBUNUHAN IBU‐ANAK DI SUBANG 12  PoliceLineINTERNATIONAL MEDIA, KAMIS 2 SEPTEMBER 2021

IDN/ANTARA

TNI AL TANGKAP KAPALTNI AL TANGKAP KAPAL
TANKER MT ZODIAC STARTANKER MT ZODIAC STAR

DI PERAIRAN BATAMDI PERAIRAN BATAM
Panglima Koarmada I (Pangkoar-Panglima Koarmada I (Pangkoar-
mada I) Laksamana Muda TNI Ar-mada I) Laksamana Muda TNI Ar-
syad Abdullah (tengah) melihat isi syad Abdullah (tengah) melihat isi 
muatan kapal tanker MT Zodiac Star muatan kapal tanker MT Zodiac Star 
berbendera Panama yang di tangkap berbendera Panama yang di tangkap 
di perairan Batam, Kepulauan Riau, di perairan Batam, Kepulauan Riau, 
Rabu (1/9). TNI AL menangkap kapal Rabu (1/9). TNI AL menangkap kapal 
tanker MT Zodiac Star berbendera tanker MT Zodiac Star berbendera 
Panama yang memuat minyak hitam Panama yang memuat minyak hitam 
sebanyak 4600 Ton diduga Limbah sebanyak 4600 Ton diduga Limbah 
tanpa dilengkapi dokumen yang sah tanpa dilengkapi dokumen yang sah 
di perairan Pulau Tolop, Kepulauan di perairan Pulau Tolop, Kepulauan 
Riau.Riau.

Pejabat Diminta Pakai Mobil Plat Merah 
Agar Tidak Kena Tilang Ganjil Genap
Setiap mobil berplat hitam akan ditilang 
jika melanggar aturan ganjil genap, ter-
masuk mobil yang dikendarai pejabat.

JAKARTA (IM) - Dit-
lantas Polda Metro Jaya akan 
menindak setiap mobil berplat 
hitam yang melanggar aturan 

pembatasan kendaraan ganjil 
genap, Walau pun itu dikenda-
rai pejabat. Bagi pejabat yang 
ingin lepas dari aturan ganjil 

IDN/ANTARA

PENINDAKAN PELANGGAR SISTEM GANJIL GENAP
Polisi berjaga untuk mengarahkan kendaraan saat penerapan sistem ganjil 
genap di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (1/9). Direktorat Lalu Lintas 
Polda Metro Jaya mulai melakukan penindakan kepada masyarakat da-
lam penerapan sistem ganjil genap di beberapa ruas jalan di Jakarta per 
hari ini dan polisi lalu lintas akan melakukan penilangan secara manual 
dan juga elektronik.

SUBANG  (IM) - Polisi 
menemukan petunjuk baru 
untuk mengungkap misteri 
pembunuhan ibu dan anak 
di Subang, Jawa Barat (Jabar,  
yang jasadnya ditemukan 
dalam bagasi mobil Alphard. 
Anjing menemukan barang 
yang diduga milik pelaku 
di sekitar tempat kejadian 
perkara (TKP).

Pembunuhan sadis terjadi 
di Desa/Kecamatan Jalan 
Cagak, Kabupaten Subang, 
Jawa Barat pada Rabu 18 
Agustus 2021.

Anjing pelacak yang di-
datangkan dari K9 Dit Samap-
ta Polda Jabar itu menemukan 
sepatu olahraga warna putih di 
kebun sekitar tempat kejadian 
perkara (TKP). Diduga sepatu 
itu milik pelaku yang sebelum-
nya sudah dicurigai kabur ke 
kebun yang berada di belakang 
rumah korban, setelah melaku-
kan aksinya.

Meski menemukan pe-
tunjuk baru, namun hingga 
kini pemilik dari sepatu putih 
tersebut masih menjadi mis-
teri. Dalam proses olah TKP 
lanjutan yang melibatkan an-
jing pelacak, para saksi turut 
dihadirkan, termasuk Yosef  
dan istri mudanya Mimin.

Saat itu anjing pelacak 
didekatkan ke para saksi un-
tuk mengendus, namun tam-
paknya tidak ada respons ber-
lebihan pada anjing pelacak. 

Hingga kini, polisi be-
lum memberikan keterangan 
resmi soal olah TKP lanju-
tan yang melibatkan anjing 

pelacak tersebut. Namun 
demikian, Direktur Ditreskri-
mum Polda Jabar, Kombes K 
Yani Sudarto saat terjun ke 
TKP mengungkapkan, yang 
dilakukan polisi adalah proses 
klarifi kasi penyelidikan, se-
hingga dihadirkan beberapa 
saksi dan menggunakan ban-
tuan anjing pelacak. 

“Hasilnya belum, masa 
langsung. Jadi (dalam olah 
TKP lanjutan) ini memeriksa 
barang bukti yang diperki-
rakan terkait dengan kejadian. 
Doakan ya, mudah-mudahan 
terungkap,” katanya.  

Sebelumnya, Kapolres 
Subang, AKBP Sumarni 
mengungkapkan hasil autopsi 
pada jasad kedua korban ber-
nama Tuti (54) dan putrinya 
Amelia Mustika Ratu (23). 
Korban dinyatakan mening-
gal akibat mengalami luka 
dari pukulan benda tumpul. 
Masing-masing korban men-
galami retak di bagian kepala. 

“Pada korban Tuti diduga 
tidak melakukan perlawanan 
saat diserang oleh pelaku. 
Bahkan diduga saat itu ko-
rban sedang tidur. Semen-
tara berbeda dengan korban 
Amelia, dari hasil autopsi 
anaknya melakukan perlawa-
nan terlebih dahulu,” ujarnya.  

Polisi juga menemukan 
bekas tanah di tubuh Amelia. 
Setelah kedua korban me-
ninggal, tubuh korban lalu 
dibersihkan di kamar mandi, 
sebelum akhirnya diseret dan 
ditumpuk di dalam bagasi 
mobil Alphard.  lus

Anjing Pelacak Temukan Barang 
Diduga Milik Pelaku di TKP

TANGSEL (IM) -  Poli-
si akan minta keterangan pe-
rusahaan bus terkait insiden 
ambruknya tiang penyangga 
kabel dan baliho di Jalan Raya 
Cirendeu, Ciputat Timur, 
Tangerang Selatan. Petu-
gas Unit Lalu Lintas Polsek 
Ciputat Timur Bripka Taufi k 
Hari menjelaskan, pihaknya 
sudah menyelidiki penyebab 
ambruknya dua baliho dan 
sejumlah tiang penyangga 
kabel tersebut. 

Berdasarkan hasil peny-
elidikan sementara, insiden 
tersebut diakibatkan adanya 
kabel tersangkut spion bus 
transjakarta yang melintas dari 
Lebak Bulus ke arah Cirendeu. 
“Iya kami sudah cek ke lokasi 
dan memang terekam CCTV. 
Jadi dia lewat, nyangkut di 
spion,” ujar Taufik kepada 
wartawan di lokasi, Rabu (1/9).

Menurut Taufi k, kabel-
kabel di tiang penyangga di 
Jalan Raya Cirendeu memang 
sudah kendur. Namun, pihak 
perusahaan pemilik tiang 
tak kunjung membenahi ka-
bel dan akhirnya tersangkut 
kendaraan yang melintas. 

“Dan memang kebetulan 
kabelnya ini sudah pada ken-
dur sebelumnya. Seharusnya 
dari pihak PLN juga sudah 
diperbaiki harusnya,” ung-
kapnya. 

Selanjutnya, kata Taufi k, 
Satlantas Polres Tangerang 
Selatan akan berkoordinasi 
dengan pihak perusahaan 
pengelola bus dan tiang kabel 
untuk meminta keterangan 
mengenai insiden tersebut. 

“Selanjutnya ditangani pi-
hak Polres Nanti. Dari Polres 
akan komunikasi dengan 
pihak PLN dan Transjakar-
tanya juga nanti,” kata Taufi k. 

“Ini kan masih di antara 
dua, bus transJakarta bian-
glala atau bus transjakarta 
PPD. Jadi kami harus cek 
lagi,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan di 
lokasi kejadian, dua baliho 
yang ambruk masih berada 
di sisi kiri badan Jalan Raya 
Cirendeu. Beberapa tiang 
terlihat miring dan yang pa-
tah masih dibiarkan begitu. 
Kabel-kabel tampak masih 
menjuntai dan menghalangi 
gerbang masuk toko mebel 
hingga bengkel kendaraan 
yang berada di lokasi. 

Menurut informasi dari 
warga sekitar lokasi kejadian, 
sekitar puku 11.00 WIB spion 
salah satu bus transjakarta ke-
sangkut kabel. Diduga bus itu 
terlalu menjorok ke sisi kiri 
jalan saat berbelok di tikun-
gan Jalan Raya Cirendeu dari 
arah Lebak Bulus mengarah 
Cirendeu.  lus

Polisi akan Minta Keterangan Transjakarta 
soal Baliho dan Tiang Ambruk di Cirendeu

DEPOK (IM) - Kasa-
treskrim Polres Metro De-
pok AKBP Yogen Heroes 
Baruno membantah bahwa 
pihaknya telah menerima 
informasi soal keterlibatan 
aparat bersenjata dalam ka-
sus penyekapan pengusaha 
berinisial AHS (44) di Margo 
Hotel, Depok, Jawa Barat, 
pekan lalu. 

“Tidak benar, belum ada 
info itu,” kata Yogen kepada 
wartawan, Rabu (1/9).

“Silakan yang punya in-
formasi itu untuk datang ke 
polres saja untuk terbuka, 
biar enggak liar beritanya, 
ya,” kata Yogen.

Sebelumnya, dugaan ket-
erlibatan aparat bersenjata 
dikemukakan oleh pengacara 
korban, Tatang Supriyadi. Ia 
mengatakan, oknum aparat 
bersenjata itu berjumlah 
sekitar empat orang. Mer-
eka disebut mengancam dan 
mengintimidasi korban den-
gan menunjukkan senjata api 
kepada korban yang disekap 
selama tiga hari. 

“Menurut klien kami, 
ia ditunjukkan senjata api, 
(lalu ditanya), ‘Kamu tau 
ini apa? Mati kamu kalau 
kena ini’, mengaku dari sana 
(angkatan bersenjata), lalu 
melakukan intimidasi, ter-
masuk kekerasan fi sik. Anca-
man-ancaman berupa, ‘Saya 
tembak kamu, kamu mati’. 
Sambil memperlihatkan sen-

jata api,” kata Tatang. Kepada 
wartawan, Rabu (1/9).

 Lalu, pada hari terakhir, 
ada lagi aparat yang datang, 
kali ini disebut menggunakan 
pakaian dinas lengkap, dan 
disebut sempat memukul 
kening korban menggunakan 
ponsel. 

Namun, ketika petugas 
keamanan hotel dan polisi 
datang, aparat-aparat itu dise-
but sudah kabur, menyisakan 
dua orang sipil yang kemu-
dian ditahan polisi. Meskipun 
demikian, Tatang mengklaim 
telah mengantongi bukti-
bukti dokumentasi keterli-
batan para aparat tersebut.

Ia juga mengaku sudah 
menyetorkan nama-nama 
mereka, sebagaimana mereka 
memperkenalkan diri, kepada 
kepolisian yang mengusut 
kasus ini. “Korban baru kenal 
setelah ada penyekapan itu. 
Mereka memperkenalkan 
diri, mengenalkan namanya,” 
ucap Tatang. 

“Fotonya juga ada di 
kami. Termasuk foto yang 
menggunakan pakaian leng-
kap dinas juga sudah ada di 
kami. Nama-namanya sudah 
dilaporkan ke Polres Depok,” 
ujarnya. 

Tatang tidak bersedia 
menjawab ketika ditanya 
instansi oknum aparat yang 
menyekap kliennya. “Nanti, 
setelah kami lapor resmi ya,” 
katanya.  lus

Polisi Tak Tahu Ada Oknum Aparat Bersenjata 
Terlibat dalam Penyekapan Pengusaha di Depok

akan melakukan penilangan 
kendaraan pejabat yang meng-
gunakan pelat RF.

“Selama dia menggunakan 
pelat hitam mau RF mau apa, 
tetap akan kena ganjil genap 
dan kalau melakukan pelang-
garan akan tetap kita tindak 
dgn tilang,” kata Sambodo di 
Jakarta, Rabu (1/9).

Lebih lanjut dia mengim-
bau kepada pejabat yang ingin 
bebas dari tilang ganjil genap 
dapat menggunakan plat dinas. 
Jika ada kendaraan dinas yang 
ingin melintas ganjil-genap 
dengan menggunakan pelat 
dinas tidak akan ditilang.

“Apakah itu pelat merah 
atau pelat TNI-Polri, pelat 
MPR dan DPR, dan pelat dinas 
lain yang diakui oleh undang-
undang. Silakan digunakan,” 
jelasnya.

Sebelumnya, Polda Metro 
Jaya telah memperpanjang kebi-
jakan ganjil-genap (gage) hingga 
6 September mendatang. Polisi 
menegaskan semua kendaraan 
berpelat hitam terkena kebijakan 
gage tersebut. 

Dialihkan
Berdasarkan pantauan di 

lapangan, ada puluhan pen-
gendara mobil di bundaran 
Patung Pemuda Indonesia 
dari arah Jalan Pattimura dan 

genap dapat diimbau meng-
gunakan pelat dinas.

Dirlantas Polda Metro Jaya, 
Kombes Sambodo Purnomo 
Yogo mengatakan, pihaknya 
mulai Rabu (1/9) akan me-
nilang setiap kendaraan yang 
melanggar aturan ganjil genap 
(gage) di Jalan Sudirman, Ja-
lan MH Thamrin, dan Jalan 
HR Rasuna Said. Bahkan dia 

Jalan Sisingamangaraja, yang 
ingin menuju Jalan Sudirman 
dialihkan ke Jalan Hang Lekir I.

Sejumlah Polisi dan perso-
nel Dinas Perhubungan tam-
pak berjaga di lokasi. Untuk 
diketahui, hari ini merupakan 
tanggal ganjil, jadi hanya mobil 
berpelat hitam dengan nomor 
akhir ganjil yang diperkenan-
kan melintas.

Adapun Polisi akan mem-
berlalukan tilang bagi pelang-
gar yang menerobos masuk 
wilayah ganjil genap mulai 
hari ini.

“Kalau dia ada menerobos 
dari jalan-jalan tikus dan se-
gala macamnya ketangkap oleh 
anggota saya di tengah, maka 
itu kemudian akan dilakukan 
penindakan dengan tilang,” 
kata Sambodo.

Lebih lanjut, pagi ini 
kawasan Bundaran Patung 
Pemuda Membangun menuju 
Jalan Jenderal Sudirman arah 
Jalan Sisingamangaraja dan 
Jalan Pattimura, tampak ramai 
lancar. Tidak terlihat adanya 
kepadatan yang menyebabkan 
kemacetan.

Adapun penerapan ganjil 
genap di berlakukan di Jalan 
Jenderal Sudirman, Jalan MH 
Thamrin, dan jalan HR Rasuna 
Said mulai pukul 06.00 hingga 
20.00 WIB.  lus

PENYEKATAN PENGENDARA DI BALI
Pengendara mengenakan masker yang diberi-
kan petugas saat penyekatan di kawasan Meng-
wi, Badung, Bali, Selasa (31/8). Kapolri Jenderal 
Pol Listyo Sigit Prabowo meminta penyekatan 
antar wilayah provinsi maupun kabupaten/kota 
di Bali terus dimaksimalkan sebagai salah satu 
upaya pengendalian pandemi COVID-19.

IDN/ANTARA

JAYAPURA (IM) – Sat-
gas Nemangkawi menangkap 
Camat atau kepala Distrik Ya-
hukimo Papua bernama Etius 
Baye. Dia ditangkap karena 
diduga menjadi penyandang 
dana untuk kelompok teroris 
kelompok kriminal bersenjata 
(KKB) di Papua.

Direskrimum Polda Papua, 
Kombes Faisal Ramadhani, 
mengungkapkan, Etius Baye 
ditangkap  pada Jumat (27/8) 
malam lalu di rumah Kepala 
Distrik Wusama Etius Baye, 
di Distrik Dekai.

“Total ada delapan yang 
kita amankan dari rumah itu, 
namun setelah didalami, empat 
orang kita tahan dan ditetap-
kan sebagai tersangka pem-
bunuhan berencana, sisanya 
kita bebaskan,” ujar Kombes 
Faisal, Rabu (1/9).

Menurut Faisal, tersangka 
Etius Baye adalah sosok yang 
mengundang Tenius Gwijan-
gge untuk bergabung dalam 
KKB Yahukimo. “Jadi semua 
keperluan KKB di Dekai di-
siapkan oleh Etius Baye,” 
kata dia.

Berikutnya, YH yang didu-

ga kuat terlibat pembunuhan 
empat pekerja bangunan di 
Kampung Bingky, Distrik 
Seradala, pada 29 Juni 2021.

Kemudian Y, yang meru-
pakan keponakan dari Etius 
Baye yang bertugas menye-
diakan logistik bagi KKB. Lalu 
EH ditahan karena berperan 
sebagai sopir kendaraan yang 
mengangkut KKB Papua. 
Keempat tersangka saat ini 
ditahan di Mapolres Yahukimo 
dan masih akan diperiksa lebih 
dalam.

“Kami masih terus dalami 
kasus ini dan memastikan para 
pelaku pembunuhan di Yahu-
kimo dalam beberapa bulan 
terakhir,” tutup Faisal.

Dalam waktu dua minggu 
terakhir, KKB kerap melaku-
kan aksi kriminal bersenjata di 
wikayah Distrik Dekai. Akibat 
aksi KKB, selama Agustus 
2021 sudah ada tiga korban 
tewas dan beberapa rumah 
dibakar. Satgas Nemangkawi 
menyebut para pelaku meru-
pakan KKB yang didalamnya 
diaktori oleh Tenius Gwijan-
gge, Senat Soll dan Temianus 
Magayang.  lus

Camat di Yahukimo Ternyata 
Penyandang Dana Teroris KKB Papua


