
Kurang dari 24 Jam, Polisi Tangkap 
Pembunuh Wanita di Kamar Hotel

JAKARTA ( IM)  – 
Kurang dari 24 jam, Polres 
Metro Jakarta Selatan ber-
hasil menangkap AA (21), 
tersangka pembunuhan 
seorang perempuan berini-
sial LD (21), di salah satu 
kamar hotel di kawasan 
Jalan Abdul Majid Raya, 
Cipete Selatan, Cilandak, 
Jakarta Selatan. 

“Kurang dari 24 jam 
jajaran Polrestro Jaksel ber-
hasil mengungkap misteri 
pembunuhan seorang wanita 
di sebuah Hotel di daerah 
Cipete Jaksel,” kata Ka-
polres Metro Jakarta Selatan, 
Kombes Pol, Azis Andria-
nysah, Minggu (5/9).

Azis menambahkan, 
mayat perempuan tersebut 
ditemukan pegawai hotel 
pada siang hari. Kemudian, 
pihak hotel mulai curiga 
karena pada waktu check out 
pihak hotel melihat di kamar 
tempat kejadian perkara 
(TKP) tak kunjung ke luar 
sampai pukul 14.00 WIB 

diketahui perempuan sudah 
tak bernyawa.

Setelah kejadian dil-
aporkan pada sore, Reskrim 
Polres Jaksel mendatangi 
lokasi dan dilaksanakan 
olah tempat kejadian perka-
ra (TKP) dan dilakukan 
pembentukan tiga tim tim 
analis temuan di TKP, tim 
memeriksa saksi-saksi dan 
tim lapangan untuk menggali 
informasi

“Pukul 22.30 WIB, selu-
ruh tim sudah mendapatkan 
kesimpulan terkait  pelaku 
dan pukul 01.00 WIB tim 
Satreskrim Polrestro Jak-
sel yang dipimpin Kasat 
Reskrim melakukan pen-
angkapan terhadap terduga 
pelaku,” katanya.

Sebelumnya,  Kabid 
Humas Polda Metro Jaya, 
Kombes Pol Yusri Yunus 
menangkap terduga pelaku 
p e m b u nu h a n  s e o r a n g 
perempuan yang ditemu-
kan meninggal di salah satu 
kamar hotel di Jalan Abdul 

Majid Raya, Cipete Selatan, 
Cilandak, Jakarta Selatan.

“Kalau gak salah udah 
diamankan,” kata Yusri saat 
dikonfi rmasi, Minggu (5/9).

Hana saja Yusri belum 
mengetahui jumlah tersang-
ka yang telah diamankan. 

“Tapi gak tahu berapa 
orang. Ke Polres coba udah 
diamankan kok,” jelasnya.  

Azis sebut, berdasarkan 
hasil pemeriksaan semen-
tara, terdapat luka lebam 
di bagian leher dan pundak 
korban LD. 

“Hanya (ditemukan luka) 
memar saja di bagian pundak 
dan leher,” ujar Azis.

 Kendati demikian, Azis 
belum dapat menyimpulkan 
secara rinci penyebab tewas-
nya LD yang diduga dibunuh 
oleh pelaku berinisial AA. 
Menurutna, pihaknya ma-
sih melakukan penyelidikan 
lebih lanjut dan menunggu 
hasil otopsi dari tim medis 
guna mengetahui penyebab-
nya tewasnya LD.  lus
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POLISI TETAPKAN TIGA TERSANG-POLISI TETAPKAN TIGA TERSANG-
KA DALAM KASUS COKI PARDEDEKA DALAM KASUS COKI PARDEDE

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Pol Yusri Yunus (tengah) didampingi Ka-Pol Yusri Yunus (tengah) didampingi Ka-
polres Metro Tangerang Kota Kombes polres Metro Tangerang Kota Kombes 
Pol Deonijiu De Fatima (kiri) dan Kasat Pol Deonijiu De Fatima (kiri) dan Kasat 
Serse Narkoba AKBP Pratomo Widodo Serse Narkoba AKBP Pratomo Widodo 
(kanan) memberikan keterangan pers (kanan) memberikan keterangan pers 
terkait penetapan tersangka kasus terkait penetapan tersangka kasus 
penyelahgunaan narkoba seorang penyelahgunaan narkoba seorang 
komika Reza Pardede alias Coki Pardede komika Reza Pardede alias Coki Pardede 
di Mapolres Metro Tangerang Kota, di Mapolres Metro Tangerang Kota, 
Tangerang, Banten, Sabtu (4/9). Dalam Tangerang, Banten, Sabtu (4/9). Dalam 
kasus penyalahgunaan narkoba yang di-kasus penyalahgunaan narkoba yang di-
lakukan Coki Pardede polisi menetapkan lakukan Coki Pardede polisi menetapkan 
tiga orang tersangka yakni RP alias CP tiga orang tersangka yakni RP alias CP 
sebagai pengguna, WL sebagai pemasok sebagai pengguna, WL sebagai pemasok 
dan RA sebagai bandar narkoba.dan RA sebagai bandar narkoba.

Meski Weekend, Ganjil Genap 
Tetap Diberlakukan di Jakarta
Pemberlakukan kebijakan ganjil-genap 
di wilayah DKI Jakarta untuk mengen-
dalikan mobilitas masyarakat di masa 
penyekatan PPKM diperpanjang.

JAKARTA (IM) - Di-
rektorat Lalu Lintas Polda 
Metro Jaya tetap melakukan 
penindakan bagi pelanggar 
aturan ganjil genap meski hari 
libur (weekend). Pengendara 
yang melanggar akan dilakukan 
penilangan.

Penerapan sistem ganjil 
genap DKI Jakarta selama 
Pemberlakukan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
level 3 di Jawa-Bali juga berlaku 
pada hari libur Sabtu dan Min-
ggu. Setiap pengendara yang 
tidak mengikut aturan di tiga 
kawasan di DKI Jakarta Jalan 
Sudirman, Jalan MH Thamrin, 
dan Jalan Rasuna Said akan 
ditilang.

“Minggu (5/9) Ditlan-
tas PMJ melakukan kegiatan 
pembatasan mobilitas dengan 
menerapkan sistem ganjil ge-
nap,” tulis akun Instagram 

KJTInfo, Minggu (5/9).
Penerapan ganjil genap 

di Jakarta berlaku dari pukul 
06.00-20.00 WIB. Pember-
lakukan kebijakan ganjil-genap 
di wilayah DKI Jakarta untuk 
mengendalikan mobilitas ma-
syarakat di masa penyekatan 
PPKM diperpanjang.

Sebelumnya Direktur Lalu 
Lintas (Dirlantas) Polda Metro 
Jaya Kombes Pol Sambodo 
Purnomo Yogo mengatakan 
akan melakukan penindakan 
tilang bagi pelanggar gage di 
tiga ruas jalan yang berlaku.

“Tindakan hukum yang kita 
lakukan ini dilakukan dengan 
dua cara, yaitu menggunakan 
ETLE dan tilang secara manu-
al,” kata Sambodo menjelaskan.

Bogor Berlakuka Gagep
Sebanyak 6.610 kendaraan 

diputar balik oleh petugas saat 

PURWOREJO (IM) - 
Polda Jawa Tengah (Jateng) 
mengapresiasi warga yang 
telah menangkap dan kemu-
dian menyerahkan tersangka 
pelaku begal payudara ke 
Satreskrim Polres Purworejo. 

Tersangka diketahui ber-
nama Andrian ditangkap 
setelah melakukan aksinya di 
Jalan Brigjend Katamso, Kelu-
rahan Borokulon, Kecamatan 
Banyuurip.

Kapolda Jateng melalui 
Kabid Humas Polda Jateng, 
Kombes M Iqbal Alqudusy 
mengatakan, langkah yang di-
lakukan masyarakat menang-
kap, lalu menyerahkan ter-
sangka pelaku begal payudara 
ke Polres Purworejo telah 
benar. Sebab telah banyak 
wanita yang menjadi korban 
kejahatan Andrian.

“Pelaku ini telah mere-
sahkan masyarakat. Dari pen-
gakuan pelaku, sudah sejak 
bulan Maret 2021 melakukan 
begal payudara dan 7 wanita 
yang menjadi korbannya,” 
tutur Kombes Iqbal dalam 
keterangannya, Minggu (5/9).

Kombes Iqbal menga-
presiasi langkah masyarakat 
yang tidak main hakim sendiri 
kepada pelaku. Masyarakat 
lebih memilih menyerahkan 
pelaku ke polisi.

“Kami mengapresiasi ma-
syarakat yang tidak main ha-
kim sendiri terhadap pelaku. 
Sebab main hakim sendiri bisa 
dikualifi kasikan sebagai tindak 
kejahatan,” tuturnya.

Ia meminta kepada ma-
syarakat bisa lebih tanggap jika 
mengetahui adanya pelecehan 
seksual di depan umum. Ma-
syarakat dapat menyerahkan 
pelaku ke Polisi.

“Jika mengetahui adan-
ya pelaku begal payudara 
masyarakat dapat langsung 
menangkap dan membawa 
ke kantor Polisi. Sebab begal 
payudara termasuk kategori 
pelecahan seksual,” tandasnya.

Sementara itu, Kapolres 
Purworejo AKBP Fahrurozi 
melalui Kasatrekrim Polres 
Purworejo Agus Budi Yu-
wono mengatakan,  awalnya 
pada Senin, (30/8) sekitar 
pukul 21.30 WIB korban YN 
(22) pulang kerja dari SPBU 
Lugosobo menggunakan 
sepeda motor.

Saat itu korban meng-
endarai sepeda motor dalam 
keadaan pelan-pelan karena 
dalam kondisi mengantuk.

Namun Sesampainya di 
Jalan Brigjend Katamso Kelu-
rahan Borokulon Kecamatan 
Banyuurip, korban diikuti 
seorang laki-laki menggu-
nakan sepeda motor warna 
putih tanpa plat nomor, dan 
tidak mengenakan helm.

“Orang tersebut memepet 
korban dari sebelah kanan. 
Korban tidak bisa melakukan 
perlawan pada saat orang 
itu memegang dan meremas 
payudara sebelah kanan,” 
tuturnya saat konfrensi pers 
di Mapolres Purworejo Jumat 
(3/9).  lus

Polda Jateng Puji Warga yang 
Tangkap Pelaku Begal Payudara

GOWA (IM) - Seorang 
Bocah berusia 6 tahun dikor-
bankan oleh kedua orang tu-
anya untuk dijadikan sebagai 
Pesugihan. Dua tersangka 
sudah ditahan polisi di ruang 
unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak (PPA) Polres Gowa, 
Sulawesi Selatan, adalah 
paman dan kakek korban.

Saudding, paman korban 
dan Basri kakek korban di-
duga turut membantu penga-
niayaan yang dilakukan kedua 
orangtua kandung terhadap 
korban AP (6) sudah dia-
mankan petugas unit PPA 
pada Minggu (5/9) siang. 

Kedua tersangka dilim-
pahkan ke unit PPA Polres 
Gowa setelah sebelumnya 
menjalani pemeriksaan di unit 
Reskrim Polsek Tinggimon-
cong Kabupaten Gowa.

Dari hasil interogasi petu-
gas, kedua tersangka men-
gaku melihat kekerasan yang 
dilakukan oleh ibu kandung 
korban. Namun, keduanya ti-

dak mampu melarang. Semen-
tara paman korban mengaku 
bahkan sempat meninggalkan 
pelaku saat berusaha mencon-
gkel mata korban karena tidak 
tega melihat.

Di depan petugas, Saud-
ding berdalih membantu 
orangtua korban dengan me-
megang bagian kepala AP 
karena mengaku bocah AP 
sedang kesurupan.

Kasat Reskrim Polres 
Gowa, AKP Boby Rachman 
mengatakan, hingga kini ma-
sih terus memeriksa sejumlah 
saksi, termasuk menyelidiki 
dugaan adanya tumbal dalam 
pesugihan dan ilmu hitam 
yang dilakukan kedua orang-
tuanya. Hal tersebut merujuk 
kakak korban yang sudah me-
ninggal dunia karena diduga 
dijadikan tumbal pesugihan.

Hingga kini, kedua orang-
tua korban yang diduga pelaku 
utama masih menjalani obser-
vasi dan terlihat stres di rumah 
sakit jiwa di Makassar.  lus

Bocah 6 Tahun Dianiaya Orangtuanya 
untuk Dijadikan sebagai Pesugihan

yang disebar di wilayah Kota 
Bogor yakni Simpang Irama 
Nusantara, Exit GT Bogor, 
Simpang Air Mancur, Jalan 
Djuanda, Simpang Lodaya dan 
Simpang Tol BORR. Lalu, un-
tuk di Simpang Ciawi dilakukan 
penutupan arus untuk mengan-

tisipasi kendaraan yang masuk 
dari kawasan Puncak.

“Ciawi tadi tidak ada ganjil 
genap tapi penutupan arus 
kecuali kendaraan darurat dan 
nakes. Antisipasi buangan arus 
dari ganjil genap di Puncak,” 
ujarnya.  lus

TANGERANG (IM) - 
Komika Reza Pardede alias 
Coki dianggap sebagai korban 
peredaran  narkoba. Atas dasar 
ini maka Coki dimasukkan ke 
tempat rehabilitasi ketergan-
tungan obat.

Kasatnarkoba Polres Metro 
Tangerang Kota AKBP Pra-
tomo Widodo mengatakan, 
pihaknya sudah mendapatkan 
permohonan atau rekomendasi 
dari Badan Narkotika Nasional 
(BNN) mengenai rehabili-
tasi. Berdasarkan hasil asesmen 
BNN, Coki merupakan korban 
dari peredaran dan penyalahgu-
naan narkoba. 

“Jadi kita ketahui dalam 
perkara ini, semua teman-te-
man juga sudah paham. Dalam 
perkara ini, Coki adalah peng-
guna. Ya bisa dikatakan (se-
bagai) korban dari narkoba 
itu sendiri,” ujar Pratomo, 
dalam keterangan yang diterima 
wartawan, Sabtu (4/9).

Polisi menyetujui permo-
honan rehabilitasi terhadap 
Coki. Begitu pula tersangka WL 
yang diduga menjadi kurir sabu. 
Pratomo mengatakan, Coki dan 
WL akan menjalani rehabilitasi 
di Rumah Sakit Ketergantun-
gan Obat (RSKO), kawasan 
Cibubur, Jakarta Timur. 

“Jadi permohonan ini kami 
terima. Kemudian selanjutnya 
saudara Coki dan WL akan 
dilakukan rehabilitasi,” ucap 
Pratomo. 

Coki Pardede ditangkap 
polisi atas kasus penyalahgu-
naan narkotika di kediaman-
nya, Pagedangan, Kabupaten 
Tangerang, pada Rabu (1/9). 
Selain Coki, kurir sabu berini-
sial WL, juga turut diamankan. 
Keduanya disebut sudah saling 
mengenal sejak dua tahun lalu. 

Polisi kemudian menang-
kap bandar sabu berinisial 
RA, di Jalan Subandi, RT 005 
RW 005, Kelurahan Pabuaran, 
Kecamatan Karawaci, Kota 
Tangerang, Jumat (3/9) malam. 
Dari tangan Coki, petugas me-
nyita barang bukti berupa satu 
klip sisa sabu seberat 0,3 gram 
beserta alat suntik. 

Sedangkan dari tangan RA, 
polisi menemukan sabu seberat 
11 gram. Ketiga tersangka dike-
nakan Pasal 114 ayat (1) Subs 
Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika, den-
gan ancaman hukuman paling 
singkat enam tahun dan paling 
lama 20 tahun penjara. 

Minta Maaf
Saat konferensi pers di 

Polres Metro Tangerang Kota, 
Sabtu (4/9), Coki menyampai-
kan permintaan maaf  kepada 
orangtua dan manajemen. Ia 
mengenakan kaus berwarna 
oranye dan tangannya diborgol. 

“Saya pertama-tama ingin 
minta maaf  ke keluarga, teru-
tama ayah dan ibu. Dan juga 
minta maaf  selanjutnya kepada 
manajemen, karena memang 
langsung kepada pekerjaan 
saya,” ujar Coki. 

Selain itu, Coki juga me-
minta maaf  kepada para 
penggemarnya lantaran tidak 
bisa membuat karya selama 
beberapa waktu ke depan. 
Sebab, ada proses hukum yang 
harus dijalani Coki dan proses 
rehabilitas untuk menghilang-
kan ketergantungan terhadap 
narkotika. 

“Mohon bersabar dulu, 
karena akan sedikit tertunda 
karya-karya yang bisa teman-
teman nikmati. Karena ada 
yang lebih penting, yaitu kes-
embuhan saya atas adiksi ter-
hadap obat-obatan terlarang,” 
ungkapnya. 

Coki pun berharap para 
penggemarnya bersedia me-
nunggu, agar dia dapat mem-
perbaiki diri terlebih dahulu dan 
memberikan hiburan yang lebih 
baik lagi ke depannya.

“Biarlah saya belajar dulu, 
memperbaiki diri dulu. Biar 
nanti saat saya kembali di pang-
gung, saya jadi lebih baik, lebih 
bertanggung jawab, dan bisa 
menghibur teman-teman di 
lur sana, dua, tiga atau empat 
kali lebih baik dari pada saya 
sekarang,” katanya.  lus

Dianggap Korban Peredaran Narkoba,
Komika Coki Pardede Jalani Rehabilitasi

BOGOR (IM) - Polisi 
menangkap dua pelaku gan-
jal kartu ATM, MT dan FY, 
yang kerap beraksi di wilayah 
Cileungsi, Kabupaten Bogor. 
Tak tanggung-tanggung, pelaku 
sudah beraksi sebanyak 78 kali.

Kapolsek Cileungsi, Kom-
pol Andri Alam Wijaya men-
gatakan penangkapan pelaku 
berawal dari laporan masyara-
kat yang menjadi korban ganjal 
kartu ATM di wilayah Cileung-
si beberapa waktu lalu.

“Awalnya itu dari laporan 
masyarakat banyaknya keja-
hatan ganjal ATM di wilayah 
Cileungsi,” kata Andri, dalam 
keterangannya, Minggu (5/9/.

Dari laporan masyarakat 
tersebut, tim Resmob Polsek 
Cileungsi langsung melakukan 
penyelidikan dan pengem-
bangan lebih lanjut. Hasilnya, 
polisi berhasil menangkap dua 
pelaku yakni MT dan FY.

“Lokasi penangkapannya 
masih di wilayah Cileungsi” 
ujar Andri.

Kepada pol is i ,  kedua 
pelaku mengaku sudah seban-
yak 78 kali beraksi melakukan 
ganjal kartu ATM. Tak hanya 
di Bogor, keduanya juga ber-
aksi di wilayah Bekasi.

“Paling banyak (beraksi 
ganjal kartu ATM) di Cileungsi 
ada 33 lokasi. Yang lainnya Gu-
nung Putri 18 lokasi, Citeureup 
12 lokasi dan Bekasi 15 lokasi,” 
ungkapnya.

Dalam penangkapan, polisi 
turut menyita sejumlah barang 
bukti diantaranya tiga unit 
motor, obeng, penggaris, lem, 
gergaji besi, pahat dan lain-
nya. Atas perbuatannya, kedua 
pelaku dijerat Pasal 363 KUHP.

“Pelaku dan barang buk-
ti diamankan ke Mapolsek 
Cileungsi guna pengembangan 
kasus,” katanya.  lus

Setelah 78 Kali Beraksi, Dua Pelaku 
Ganjal ATM Ditangkap di Cileungsi
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PEMERIKSAAN KARTU VAKSIN DAERAH ZONA MERAH COVID-19
Petugas gabungan melakukan pemeriksaan kartu vaksin COVID-19 di 
depan pos penyekatan jalur masuk daerah zona merah, Kota Lhok-
seumawe, Aceh, Sabtu (4/9). Pemeriksaan tersebut memberlakukan 
sanksi vaksin di tempat bagi yang belum divaksinasi sebagai upaya 
mendorong masyarakat untuk ikut vaksinasi guna mencegah penu-
laran COVID-19.

pemberlakukan sistem ganjil 
genap (gagep) dari sejumlah 
titik di wilayah Kota Bogor. 
Terbanyak, kendaraan yang 
diputar balik pada Minggu 
(5/9) roda dua.

Kapolresta Bogor Kota, 
Kombes Pol Susatyo Purnomo 
Condro mengatakan jumlah 
kendaraan itu terhitung sejak 
pukul 08.00 WIB sampai pukul 
15.00 WIB.

“Jadi hari kami melak-
sanakan ganjil genap di Kota 
Bogor. Dari pagi sampai sore 
tercatat ada 6.610 kendaraan 
yang kami putar balik karena 
tidak sesuai ketentuan,” kata 
Susatyo, Minggu (5/9).

Dari jumlah tersebut, un-
tuk kendaraan roda dua yang 
diputar balik sebanyak 3.717 
kendaraan. Sedangkan, untuk 
roda empat sebanyak 2.893 
kendaraan.

“Hasil pantauan kendaraan 
roda empat naik 33 persen dan 
roda dua naik 16 persen apabila 
dibandingkan dengan kegiatan 
sistem ganjil genap pada hari 
Sabtu 4 September 2021,” jelas 
Susatyo.

Adapun titik penyekatan 
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COKI PARDEDE AKAN MENJALANI REHABILITASI
Penyidik kepolisian membawa Komika Reza 
Pardede alias Coki Pardede (kiri) berjalan kel-
uar dari ruangan Kantor Sat Resnarkoba usai 
menjalani asesmen pengajuan rehabilitasi di 
Mapolres Metro Tangerang Kota, Tangerang, 
Banten, Sabtu (4/9). Coki Pardede akan men-
jalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantun-
gan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta Timur akibat 
kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

JAKARTA (IM) – Ko-
rban pelecehan seksual dan 
perundungan di Komisi Pe-
nyiaran Indonesia (KPI), telah 
mencabut kuasa dari pen-
gacara yang diberikan Polri. 
Kini korban didampingi 8 
pengacara.

Muhammad Mualimin, 
salah satu pengacara yang kini 
membela korba, mengatakan 
bahwa kuasa hukum dari 
Polri mendampingi korban 
pelecehan di KPI tak lebih 
dari 2 hari. Setelahnya, korban 
mencabut kuasa dari penga-
cara Polri.

Mualimin menjelaskan 
mengapa korban mencabut 
kuasa dari pengacara Polri. 
Dijelaskannya, ada faktor 
kedekatan antara keluarga 
korban dengan Mualimin.

“MSA bersama keluarga 
ingin memilih kuasa hukum 
yang sudah kenal lama dan 
akrab. Agar lebih nyaman 
dan tidak sungkan dalam 
menjelaskan sesuatu,” ujarnya.

Korban pelecehan di KPI 
kini dibela oleh delapan pen-
gacara. Termasuk di antaranya 
Mualimin itu sendiri.

 “Iya, benar. Bersama 7 
kuasa hukum lainnya. To-
talnya berjumlah 8 orang 
penerima kuasa hukum dari 
MSA,” imbuhnya.

Polisi sebelumnya me-
manggil 5 terlapor kasus 
dugaan perundungan dan 
pelecehan seksual terhadap 
pegawai sesama pria di kantor 
KPI. Pemeriksaan dijadwalkan 
akan dilakukan Senin 6/9) ini.

“Untuk pemanggilan hari 
Senin akan dilakukan pe-
manggilan,” ujar Wakapolres 
Metro Jakarta Pusat AKBP 
Setyo Koes Heriyanto kepada 
wartawan, Kamis (2/9).

Setyo mengatakan pi-
haknya baru memeriksa satu 
saksi. Dia menyebut akan 
bekerjasama dengan KPI 
dalam menyelesaikan kasus 
ini. “Untuk saksi yang di-
periksa masih satu dan kita 
akan bekerja sama dengan 
KPI karena yang dilaporkan 
semuanya adalah pegawai dari 
KPI, jadi kita bekerja sama 
dengan KPI dan KPI pun 
sangat berkomitmen untuk 
menyelesaikan perkara ini,” 
tuturnya.  lus

Korban Pelecehan Seksual
di KPI, Kini Dibela 8 Lawyer


