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VAKSINASI COVID-19 VAKSINASI COVID-19 
SAMBUT HUT DITLANTASSAMBUT HUT DITLANTAS
Seorang ibu menerima sun-Seorang ibu menerima sun-
tikan vaksin COVID-19 dosis tikan vaksin COVID-19 dosis 
pertama ketika dilaksanakan pertama ketika dilaksanakan 
vaksinasi  COVID-19 bagi vaksinasi  COVID-19 bagi 
perempuan dan remaja di perempuan dan remaja di 
kantor Ditlantas Polda NTT, kantor Ditlantas Polda NTT, 
Kota Kupang, NTT, Kamis Kota Kupang, NTT, Kamis 
(17/9). Sebanyak 250 orang (17/9). Sebanyak 250 orang 
terdiri dari perempuan dan terdiri dari perempuan dan 
remaja ditargetkan menerima remaja ditargetkan menerima 
vaksin COVID-19 yang digelar vaksin COVID-19 yang digelar 
oleh Ditlantas Polda NTT oleh Ditlantas Polda NTT 
dalam rangka menyambut dalam rangka menyambut 
HUT ke 66 Ditlantas.HUT ke 66 Ditlantas.

Polri Usul Nama RUU Larangan Minol 
Diganti Jadi Pengendalian dan Pengawasan
Dalam RUU Larangan Minuman Ber-
alkohol tak 100 persen melarang 
minum an beralkohol, masih tercantum 
pengecualian, seperti untuk keperluan 
adat, wisatawan, farmasi, dll.

JAKARTA (IM) – Polri 
mengusulkan kata  “larangan” 
dalam rancangan Undang-
undang (RUU) Larangan 
Minuman Beralkohol (Minol) 
diganti menjadi “pengendalian 
dan pengawasan”. 

Pernyataan ini disampai-
kan Direktur Tindak Pidana 
Narkoba Mabes Polri Brigjen 
Krisno H Siregar dalam Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) di 
Badan Legislasi DPR RI, 
Kompleks Parlemen, Jakarta, 
Kamis (16/9).

“Pendapat Polri terkait 
larangan minuman beralkohol 
diganti dengan pengendalian 

dan pengawasan minuman 
beralkohol,” kata Siregar dalam 
paparannya. 

Siregar mengatakan, apa-
bila RUU tersebut menggu-
nakan kata “larangan”, maka 
akan bermakna untuk memer-
intahkan orang atau melarang 
orang memproduksi, men-
jual maupun, mengkonsumsi, 
menggunakan minuman ber-
alkohol. 

Padahal,  menurutnya, 
dalam Pasal 5 sampai 8 di 
draf  RUU Larangan Minu-
man Beralkohol yang diterima 
Polri, menyantumkan sejumlah 
pengecualian untuk kepentin-

bahkan, Polri berharap ke-
hadiran RUU ini dapat dibuat 
dengan menyesuaikan kearifan 
lokal daerah di Tanah Air. 

“Bahwa dengan lahirnya 
RUU tentang Larangan Minu-
man Beralkohol akan mem-
bawa nilai positif  dalam as-
pek kehidupan masyarakat,” 
ucap Siregar. “Tidak hanya 
aspek kesehatan dan sosial 
namun dalam tindak pidana 
kecelakaan lalu lintas dan berb-
agai penyakit masyarakat yang 
bermula dari akibat konsumsi 
alcohol,” ujarnya.

Senada dengan itu sebe-
lumnya dikatakan anggota 
Badan Legislasi (Baleg) DPR 
Tamanuri sebelumnya. Menu-
rutnya, pembahasan RUU 
Larangan Minuman Beralko-
hol perlu mempertimbangkan 
yang menjadi fokus, yaitu men-
gendalikan, bukan meniadakan 
minuman beralkohol.

Ia mengapresiasi semua 
masukan yang telah disuarakan 
baik dari sisi pro maupun kon-

tra terhadap RUU yang masuk 
dalam Program Legislasi Na-
sional (Prolegnas) Prioritas 
2021 ini.

“Dari kemarin kita sudah 
membahas ini, banyak sekali 
masukan-masukan yang su-
dah kita dengarkan, baik yang 
setuju maupun tidak setuju. 
Tapi, kita perlu mempertim-
bangkan bahwa UU yang akan 
kita bikin ini, bukan mengha-
puskan, tetapi mengendalikan 
soal minuman keras itu,” kata 
Tamanuri dalam rapat den-
gar pendapat umum (RDPU) 
Baleg DPR terkait penyusunan 
RUU Larangan Minuman Ber-
alkohol, Rabu (14/7).

Polisiti dari Partai Nasdem 
itu mengatakan minuman ber-
alkohol memiliki dua sisi, yakni 
bermanfaat di sisi ekonomi ma-
syarakat dan mudarat dari segi 
kesehatan.  Namun, ia men-
gatakan harus diingat bahwa 
dalam pembahasan ini tidak 
bertujuan mematikan industri 
minuman beralkohol.  lus

gan tertentu seperti keperluan 
adat, ritual keagamaan, wisa-
tawan, farmasi, dan sejumlah 
tempat yang diiiznkan oleh 
undang-undang. 

“Oleh karena itu kurang 
tepat jika menggunakan kata 
larangan, baiknya menggu-
nakan kata “pengendalian dan 
pengawasan”,” ucapnya. 

Sedangkan, apabila meng-
gunakan kata “pengendalian 
dan pengawasan”, maka RUU 
tersebut menjadi lebih menga-
komodir kepentingan kepent-
ingan kelompok tertentu. 

“Dalam hal ini masyara-
kat diperbolehkan untuk 
memproduksi menjual dan 
mengkonsumsi minuman 
beralkohol namun sesuai den-
gan aturan-aturan yang sudah 
ditentukan oleh pemerintah,” 
ujarnya. 

Selain itu, Siregar men-
egaskan, Polri sepakat dengan 
adanya pengaturan terkait 
minuman beralkohol melalui 
undang-undang. Ia menam-

SEMARANG (IM) - 
Ady Kurniawan (23), warga 
Kuningan, Semarang Utara 
yang jadi DPO kasus begal 
dengan kekerasan hingga ko-
rbannya bernama Sayyid Bin-
tang tewas, akhirnya dibekuk 
polisi. 

Aksi begal yang dilaku-
kan pelaku di Jalan Pemuda, 
Semarang berujung tewasnya 
korban , warga Rorojong-
grang, Semarang. Pelaku dir-
ingkus petugas Unit Resmob 
Polrestabes Semarang.

Ady ditangkap polisi 
di Kawasan Poncol, Sema-
rang, pada Selasa (14/9), 
saat akan pulang ke rumah, 
setelah melarikan diri ke 
Subang Jabar dan Pekalo-
ngan Jateng. 

Di hadapan polisi, pelaku 
mengaku selama lima hari 
pelariannya selalu dibayang-
bayangi arwah korban. Selain 
lewat penampakan wajah 
korban, pelaku juga merasa 
diikuti oleh korban yang 
menempel di punggungnya, 
sehingga merasa tidak kuat 
berdiri.

“Saya ketakutan dan ingin 

menyerahkan diri,” ujar Ady.
Lantaran ketakutan, 

pelaku mengaku akan meny-
erahkan diri, namun keburu 
ditangkap petugas di daerah 
Poncol.

Waka Polrestabes Sema-
rang AKBP Iga Dwi Per-
bawa Nugraha mengatakan, 
penangkapan Ady dilakukan 
setelah polisi sebelumnya 
mengamankan dua tersang-
ka lain, M Haidar dan Adi 
Pratama.

Aksi para pelaku di Jalan 
Pemuda Semarang, tepat di 
depan kantor wali kota pada 
5 September lalu, sempat ter-
ekam kamera CCTV. Pelaku 
memepet dan menendang 
motor korban hingga korban 
jatuh dan meninggal dunia 
di tempat kejadian. Pelaku 
juga kembali menghampiri 
korban untuk mengambil 
handphone dan dompet milik 
korban.

Akibat perbuatannya, 
tersangka dijerat Pasal 365 
KUHP tentang Pencurian 
dengan Kekerasan, dengan 
ancaman hukuman 9 tahun 
penjara.  lus

Pelaku Begal Sadis Ngaku Dibayangi 
dan Ditempel Arwah Korban

JAKARTA (IM) - Polisi 
mengatakan, pengedar ganja 
di Terminal Rawamangun, 
Pulogadung, Jakarta Timur, 
mengaku membeli barang 
haram tersebut dari Lem-
baga Pemasyarakatan (Lapas). 
Pengedar ganja itu berinisial 
SM. 

“Itu larinya ke dalam lapas 
juga. Dia belinya di dalam 
(lapas),” kata Kapolsek Ma-
traman Komisaris Tedjo As-
moro, Kamis (16/9).

Namun, Tedjo belum 
bisa memberikan keterangan, 
lapas mana saja yang menjadi 
tempat SM mendapatkan 
ganja. 

“Informasi dari pengedar-
nya ke lapas gitu saja,” ucap 
Tedjo saat dikonfi rmasi. 

SM ditangkap di kedia-
mannya di kawasan Bintara, 
Bekasi, Kamis dini hari. Ba-
rang bukti berupa satu kilo-

gram ganja turut diamankan.
 Sebelumnya, polisi ter-

lebih dulu meringkus dua 
sopir angkotan kota (angkot) 
di Terminal Rawamangun. 
Dua sopir berinisial M dan YS 
itu ditangkap karena mengisap 
ganja sembari menunggu pen-
umpang atau ‘ngetem’. 

“Informasinya ada trans-
aksi ganja di Terminal Rawa-
mangun, makanya kami nya-
mar,” ujar Tedjo. Setelah 
ditelusuri, ganja itu didapat 
dari SM.

Pengedar dengan inisial 
SM itu kemudian ditangkap 
di kediamannya di kawasan 
Bintara, Bekasi, 

Tedjo mengatakan, jaja-
rannya masih mengembang-
kan kasus ini. 

“Masih kami kembangkan 
terus, ke mana pelaku menjual 
ganja dan dari mana itu ba-
rang,” kata Tedjo.  lus

Pengedar di Terminal Rawamangun 
Ternyata Beli Ganja dari Lapas

Atas Berpulangnya

Turut Berduka Cita Turut Berduka Cita 
dan dan 

Turut BerbelasungkawaTurut Berbelasungkawa

IBU GOUW LE NIE USIA 54 THN IBU GOUW LE NIE USIA 54 THN 
ISTRI DARI ISTRI DARI 
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