
POLISI BUBARKAN AKSI DEMO HUT BANTEN
Sejumlah anggota polisi mengamankan 
 pendemo saat membubarkan aksi unjuk rasa 
memprotes ketimpangan pembangunan di 
Banten yang berlangsung di depan Gedung 
DPRD Banten di Serang, Senin (4/10). Aksi 
digelar dalam menyambut HUT ke-21 Provinsi 
Banten.
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KASUS PEREDARAN NARKOBAKASUS PEREDARAN NARKOBA
Polisi menunjukkan tersangka serta barang bukti saat ungkap kasus peredaran narkoba di Polda Jawa Timur, Surabaya, Polisi menunjukkan tersangka serta barang bukti saat ungkap kasus peredaran narkoba di Polda Jawa Timur, Surabaya, 
Jawa Timur, Senin (4/10). Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengamankan dua tersangka di dua tempat kejadian perkara Jawa Timur, Senin (4/10). Ditresnarkoba Polda Jawa Timur mengamankan dua tersangka di dua tempat kejadian perkara 
(TKP) berbeda atas kasus dugaan mengedarkan narkoba serta mengamankan barang bukti beberapa diantaranya sabu (TKP) berbeda atas kasus dugaan mengedarkan narkoba serta mengamankan barang bukti beberapa diantaranya sabu 
seberat 2,6 kilogram serta pil ekstasi sebanyak 675 butir.seberat 2,6 kilogram serta pil ekstasi sebanyak 675 butir.

Gagalkan Peredaran 279 Kg Ganja,
Polres Jakbar Tangkap 3 Pelaku

JAKARTA (IM) - Satuan 
Narkoba (Satnarkoba) Polres 
Metro Jakarta Barat meng-
gagalkan peredaran narkoba 
jenis ganja lintas Sumatera-
Jawa pada Rabu (29/9) lalu.

Kepala Satuan (Kasat) 
Narkoba Polres Metro Jak-
bar, Kompol Danang Setiyo 
Pambudi, mengungkapkan 
dugaan narkoba yang siap 
diedarkan adalah ganja.

“Penyidik Satnarkoba 
Polres Metro Jakbar berhasil 
menggagalkan upaya distri-
busi yang kita duga ini adalah 
ganja,” kata Danang saat 
dikonfi rmasi, Senin (4/10).

Pihaknya mengamankan 
tiga orang dan menyita ba-

rang bukti ganja seberat 279 
kilogram yang ada di dalam 
truk besar tersebut.

“Jadi ini kita dapatkan 
satu truk perjalanan dari 
Medan ke Jakarta. Pelaku 
kami amankan sementara ada 
tiga orang. Dua yang mem-
bawa, satu yang menerima 
paket,” ujar Danang.

Namun, Danang tak 
menjelaskan rinci ihwal pen-
gungkapan itu. Itu karena saat 
ini pihaknya masih mengem-
bangkan penyelidikan terha-
dap jaringan narkoba ketiga 
orang tersebut. “Kami belum 
bisa merinci karena masih 
melakukan pengembangan,” 
tuturnya. ● lus

Baranusa Laporkan Natalius Pigai soal
Kicauan Rasial terhadap Jokowi dan Ganjar

proses Polda Metro Jaya.
“Polda tidak menolak, teta-

pi ini diproses. Tetapi penting 
menurut kami, ini penting un-
tuk diperkuat di Mabes Polri,” 
ujar Zainul.

Zainul mengatakan, lapo-
ran diarahkan ke Mabes Polri 
karena cuitan Pigai merupakan 
isu nasional.

 “Kedua ini ada kaitan 
dengan PON. Ketiga, ada Jawa 
Tengah di situ. Kemudian ke-
empat ada Jokowi dan Ganjar,” 
kata Zainul.

Pigai dilaporkan ats dugaan 
pelanggaran Pasal 45A ayat 2 
Juncto Pasal 28 ayat 2 UU 
Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Informasi dan Transaksi Ele-
ktronik (ITE), dan/atau Pasal 
16 Juncto Pasal 4 huruf  b ayat 
1 UU Nomor 40 Tahun 2008 
tentang penghapusan diskrimi-
nasi ras dan etnis serta Pasal 
156 Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, Natalius Pigai 
menjadi sorotan karena dinilai 
telah menyampaikan kicauan 
rasialisme terhadap Jokowi 
dan Ganjar di akun Twitter 
miliknya @NataliusPigai2. 

“Jangan percaya orang 
Jawa Tengah Jokowi & Ganjar. 
Mereka merampok kekayaan 
kita, mereka bunuh rakyat 
papua, injak-injak harga diri 
bangsa Papua dengan kata-
kata rendahan Rasis, mony-
et & sampah. Kami bukan 
rendahan. kita lawan keti-
dakadilan sampai titik darah 
penghabisan. Saya Penentang 
Ketidakadilan),” tulis Pigai 
dalam akun Twitter-nya, Jumat 
(1/10) lalu. ● lus

JAKARTA (IM) - Barisan 
Relawan Nusantara (Bara-
nusa) melaporkan mantan 
Komisioner Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM) Natalius Pigai ke Polda 
Metro Jaya, Senin (4/10). Pigai 
dilaporkan terkait  kicauan 
di akun Twitter-nya yang di-
duga berbau rasial terhadap 
Presiden Joko Widodo dan 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo.

“Kami baru selesai mel-
aporkan mantanKomisioner 
Komnas HAM saudara Nata-
lius Pigai, tadi kami sudah ke 
SPKT (sentra pelayanan ke-
polisian terpadu),” kata Ketua 
Umum Baranusa Adi Kurni-
awan saat ditemui di Mapolda 
Metro Jaya, Senin (4/10).

Namun, Baranusa kemu-
dian diminta koordinasi den-
gan Mabes Polri ihwal laporan 
tersebut. “Pihak Polda sendiri 
bukan menyarankan, tetapi 
meminta agar laporan menjadi 
kuat, supaya koordinasi dengan 
Mabes Polri,” ujar Adi.

Adi mengatakan, pihaknya 
telah membawa bukti tangka-
pan layar kicauan Pigai yang 
diduga rasial itu.

“Ini yang kami laporkan, 
soal tweet Natalius Pigai yang 
mengatakan bahwa jangan 
percaya orang Jawa tengah, 
Jokowi dan Ganjar. Mereka 
merampok tanah Papua, mem-
bunuh orang Papua, dan ada 
bahasa-bahasa rasis jugalah,” 
ujar Adi.

Sementara itu, kuasa hu-
kum Baranusa, Muhammad 
Zainul Arifin mengatakan 
bahwa laporan itu tetap di-

Berkas Perkara Lengkap, Munarman
Segera Disidang Terkait Kasus Terorisme

rat dakwaan terkait perkara 
Munarman dan kemudian 
diserahkan ke Pengadilan.

“Sesuai dengan ketentuan 
Pasal 8 Ayat (3) b, Pasal 138 
Ayat (1) dan Pasal 139 KU-
HAP supaya menyerahkan 
tanggung jawab tersangka 
dan barang bukti kepada 
kami, guna menentukan apak-
ah perkara tersebut sudah 
memenuhi persyaratan untuk 
dapat atau tidak dilanjutkan 
ke pengadilan,” tulis surat 
tersebut.

Sebag a imana  d ike ta -
hui, Munarman ditangkap 
Densus usai diduga terkait 
kasus dugaan terorisme di 
rumahnya di wilayah Pamu-
lang, Tangerang Selatan pada 
Selasa 27 April 2021.

Dia diduga terlibat dalam 
sejumlah rencana aksi ter-
orisme di Indonesia. polisi 
menduga Munarman telah 
mengikuti baiat di beberapa 
kota seperti Makassar, Jakarta 
dan, Medan. ● lus

JAKARTA (IM) - Penyi-
dik Detasemen Khusus (Den-
sus) 88 Antiteror Polri telah 
menyelesaikan penyidikan 
kasus dugaan tindak pidana 
terorisme yang menjerat eks 
Sekretaris Umum (Sekum) 
FPI, Munarman.

Kejaksaan Agung (Keja-
gung) juga telah menerbitkan 
surat P21 atau menyatakan 
berkas perkara lengkap.

“Iya (sudah P21),” kata Ke-
pala Bagian Penerangan Umum 
Divisi Humas Polri, Kombes 
Ahmad Ramadhan saat dikon-
fi rmasi, Jakarta, Senin (4/10).

Berkas perkara itu telah 
dilimpahkan ke Kejagung sejak 
7 Juni 2021. Berkas itu telah 
dinyatakan lengkap pada 20 
September 2021.

Setelah dinyatakan leng-
kap, Munarman sebagai ter-
sangka dan barang bukti dalam 
perkara itu akan dilimpahkan 
ke Kejaksaan untuk disidan-
gkan.

Jaksa akan menyusun su-

 Sepanjang tahun 2021, ada lebih dari 
2.884 kawasan di Indonesia  dinyatakan 
rawan narkoba dengan kategori 
 waspada dan bahaya.

dan bahaya. Daerah tersebut 
tersebar diseluruh provinsi di 
Indonesia. 

“Berbagai jenis narkoba 
sering di temukan di masyara-
kat kerap kali yang sering kami 
temukan adalah sabu,” ujarnya.

“Barang ini sering dite-
mukan di berbagai kalangan, 
tanpa mereka ketahui dampak 
yang ditimbulkan akibat pe-
makaian yang berkepanjangan 
seperti apa dan BNN di sini 
siap membantu masyarakat-
nya yang ingin sembuh dari 
pemakaian narkoba,” ucapnya.

Kondisi tersebut dinilai 
Sufyan sangat miris mengingat 
pemerintah sudah melakukan 
berbagai upaya edukasi.

JAKARTA (IM) - Deputi 
Bidang Pencegahan, Pemberan-
tasan Penyalahgunaan dan Pere-
daran Gelap Narkoba Badan 
Narkotika Nasional (P4GN 
BNN) Irjen Sufyan Syarif  men-
gatakan, pondok pesantren 
juga bisa menjadi target tempat 
peredaran narkoba.

Sebab, pengedar narkoba 
tidak pandang bulu siapa terget-
nya karena narkoba bisa masuk 

ke semua umur dan semua 
kalangan. “Ini merupakan tugas 
besar bagi kita bersama agar 
semua elemen turut bekerja 
sama membantu pencegahan 
penyebaran narkoba ini,” kata 
Sufyan dikutip dari laman resmi 
MUI, Senin (4/10).

Sufyan mengatakan, sepan-
jang tahun 2021, ada lebih dari 
2.884 kawasan rawan nar-
koba dengan kategori waspada 

Ia pun mengimbau seluruh 
elemen untuk berpartisipasi ak-
tif  dalam mengawasi, mence-
gah penyebaran narkoba serta 
memberdayakan masyarakat 
setempat masing-masing. Hal 
ini, menurut Sufyan, perlu 
dilakukan agar Indonesia bisa 
bersih dari peredaran barang 

gelap ini.
“Padahal sudah jelas dam-

paknya sangat berbahaya, berb-
agai penyakit baik fi sik dan psikis 
bisa timbul akibat memakai 
barang ini. TBC, stroke, aids, 
dan penyakit serius lainnya. Ini 
ancaman besar untuk generasi 
kita,” ucap Sufyan. ● lus

BNN: Pondok Pesantren Bisa JadiBNN: Pondok Pesantren Bisa Jadi
Target Penyebaran NarkobaTarget Penyebaran Narkoba

Polisi Akan Periksa Napoleon Bonaparte
sebagai Tersangka Kasus Penganiayaan Kece

JA K A RTA  ( I M )  - 
Bareskrim Polri telah menjad-
walkan pemeriksaan terhadap 
Irjen Napoleon Bonaparte dan 
empat tersangka penganiayaan 
Muhammad Kece, lainnya

“Iya ( nanti diperiksa seb-
agai tersangka),” kata Dir Tipi-
dum Bareskrim Brigjen Andi 
Rian Djajadi saat dikonfi rmasi, 
Jakarta, Senin (4/10).

Terkait dengan hal itu, 
Andi menyebut, penyidik bakal 
meminta izin terlebih dahulu 
dari Mahkamah Agung (MA) 
untuk melakukan pemeriksaan 
lima tersangka tersebut.

“Menunggu izin MA, surat 
permohonan sudah dilayang-
kan,” ujar Andi.

Sementra nasib Irjen Na-
poleon Bonaparte di kepoli-
sian ditentukan setelah adanya 
putusan fi nal pengadilan atau 
inkrah di kasus penganiayaan 
Muhammad Kece.“Terhadap 
IJP NB akan diproses kode 
etik profesi Polri pada peris-
tiwa dalam Rutan Bareskrim 
setelah kasus penganiayaan 
atas M.Kece inkrah,” kata 
Kadiv Propam Irjen Ferdy 
Sambo kepada wartawan, Ja-
karta, Kamis (30/9) lalu.

Diketahui, sampai dengan 
kasus dugaan suap penghapu-
san red notice Djoko Tjandra, 
Napoleon masih menjadi ang-
gota polisi aktif  berpangkat 
Jenderal bintang dua. Karena, 

dia masih melakukan upaya 
hukum melalui kasasi.

Napoelon sendiri sudah 
diperiksa oleh Propam Polri 
di Kantor Biro Provos Divisi 
Propam Polri kemarin 29 Sep-
tember 2021 kemarin. Menu-
rut Sambo, hal itu dilakukan 
untuk menjaga nama baik dari 
Korps Bhayangkara.

“Pemeriksaan terhadap 
Irjen NB telah dilakukan pada 
hari Rabu (29/09). Perlu di-
tekankan bahwa Pemerik-
saan Irjen NB untuk menjaga 
maruah Kepolisian Republik 
Indonesia,” ujar Sambo.

S e k a d a r  d i ke t a h u i , 
Bareskrim Polri resmi mene-
tapkan lima orang sebagai ter-
sangka dalam kasus itu. Mer-
eka adalah, Irjen Napoleon 
Bonaparte, tahanan kasus uang 
palsu berinisial DH, lalu nara-
pidana kasus Undang-undang 
Informasi dan Transaksi Ele-
ktronik (ITE) berinisial DW.

Lalu, narapidana kasus 
penipuan dan penggelapan 
berinisial H alias C alias RT dan 
narapidana kasus perlindungan 
konsumen berinisial HP.

Mereka dipersangkakan 
melanggar Pasal 170 Juncto 
351 KUHP tentang penga-
niayaan dan pengeroyokan. 
Merujuk Pasal 170, tersangka 
diancam pidana penjara pal-
ing lama lima tahun enam 
bulan. ● lus

Polisi Sebut Seribu Warga Mengungsi
Pasca-Kerusuhan di Yahukimo Papua

JAKARTA (IM) - Sekitar 
seribuan warga mengungsi 
pasca-kerusuhan antar suku 
pecah di Distrik Dekai, Ka-
bupaten Yahukimo, Papua, 
Minggu (3/10).

“Masyarakat yang men-
gamankan diri di Polres Ya-
hukimo di perkirakan kurang 
lebih seribu orang yang terdiri 
dari orang dewasa dan anak-
anak,” kata Kabid Humas 
Polda Papua, Kombes Ahmad 
Musthofa Kamal dalam ket-
erangan tertulis yang diterima 
wartawan, Senin (4/10).

Kamal menyebut, aksi pe-
nyerangan itu dilakukan secara 
terencana dan dipimpin lang-
sung oleh Kepala suku umum 
Kimyal, Morome Keya Busup. 
Ia membawa rombongan pe-
nyerang menggunakan dua 
unit mobil minibus. Selain itu, 
mereka juga mempersiapkan 
diri dengan membawa panah 
dan parang saat melakukan 
penyerangan.

“Saat ini Korban yang 
meninggal Dunia menjadi 6 
Orang dan masih di semay-
amkan di RS Yahukimo, di-
mana satu di antaranya adalah 
pelaku,” ujar Kamal.

Dalam hal ini, Polisi 
melakukan penyidikan ter-
hadap perkara tersebut. Seti-
daknya, pascakericuhan ada 

sekitar 52 orang dari Sukul 
Kimyal yang diduga menjadi 
pelaku penyerangan.

Untuk diketahui, peris-
tiwa itu bermula pada pu-
kul 12.45 WIT ketika massa 
Suku Kimyal pimpinan Kepala 
Suku Morome Keya Busup 
menggunakan dua unit mobil 
minibus membawa alat tajam 
seperti busur panah dan pa-
rang mendatangi masyarakat 
Suku Yali.

Kemudian, sekitar pukul 
12.50 WIT, personel Polres 
Yahukimo mendapat infor-
masi dari warga bahwa telah 
terjadi penyerangan terhadap 
masyarakat Suku Yali. Kasat 
Intelkam AKP I Nengah S 
Gaspar bersama 20 personel 
lainnya kemudian langsung 
menuju lokasi.

Sekitar pukul 13.00 WIT, 
kelompok massa tersebut 
berhasil dihalau dan kemudian 
meninggalkan TKP dengan 
menggunakan dua unit mini-
bus menuju ke Komplek Suku 
Yali di perumahan masyarakat 
komplek Telkomsel.

“Pukul 13.20 Wit, massa 
kembali melakukan penyeran-
gan terhadap masyarakat Suku 
Yali yang berada di Hotel Nuri, 
dilanjutkan dengan pemba-
karan gedung hotel,” tutup 
Kamal. ● lus
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PEGAWAI LAPAS TERTANGKAP KASUS NARKOBA EMPAT KILOGRAM
Kapolres Palu AKBP Bayu Indra Wiguno (kanan) menunjukkan barang 
bukti narkoba jenis sabu di Mapolres Palu, Sulawesi Tengah, Senin 
(4/10). Satresnarkoba Polres Palu menangkap dua pegawai Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) di Palu masing-masing berinisial Rl dan Rm 
 karena diduga menjadi bandar narkoba dari Lapas dan dari keduanya 
disita barang bukti seberat empat kilogram.

144 Kendaraan Pengguna Rotator Ditilang
Selama Operasi Patuh Jaya 2021

kannya.
“Berikan edukasi pema-

haman bahwa penggunaan 
lampu rotator ada ketentuan-
nya,” kata Fadil Imran.

Selain pengguna rotator, 
polisi juga menindak pelangga-
ran lawan arah 8.028, pelang-
garan rambu larangan parkir 
sebanyak 6.255.

Pelanggaran tak mengena-
kan helm sebanyak 4.823, 
penggunaan menerobos jalur 
busway sebanyak 1.983 kenda-
raan, dan penggunaan plat 
nomor yang tidak sesuai se-
banyak 806.

“Pelanggar ganjil genap 
58 kendaraan dan pelanggaran 
lainnya 22.856,” pungkas Argo.

Knalpot Bising
Argo mengatakan, pi-

haknya telah melakukan reka-
pitulasi pelanggaran Operasi 
Patuh Jaya 2021. Sebanyak 3 
ribu lebih kendaraan memiliki 
knalpot bising ditindak.

“Pelanggaran knalpot ti-
dak standar 3.595 kendaraan-
jelas Argo.

Polisi selain menilang 
pengendara knalpot bising 
juga menyita knalpot tersebut. 
Pelanggaran paling banyak 
dilakukan oleh kendaraan 
roda dua.

Sebelumnya Direktur 
Lalu Lintas Polda Metro Jaya 

Kombes Pol Sambodo Purwo 
Nugroho menyebut knalpot 
bising motor dapat menye-
babkan kecelakaan pengendara 
motor lain. Sehingga patut 
dilakukan penilangan.

Penegakan hukum ter-
hadap pelanggaran knalpot 
bising atau kenalpot yang tidak 
sesuai standar layak jalan yang 
semakin meresahkan.

“Knalpot bising menjadi 
komplain masyarakat karena 
menimbulkan polusi kebisin-
gan suara yang itu nanti per-
tama tentu bisa menyebabkan 
kecelakaan lalin,” jelasnya.

Knalpot bising dapat me-
nyebabkan kecelakaan karena 
mengganggu konsentrasi pen-
gendara. Selain itu, pengendara 
knalpot bising cenderung 
memacu kendaraan dengan 
kecepatan tinggi untuk meng-
hasilkan suara keras.

“Orang yang menggu-
nakan knalpot bising itu cend-
erung memacu kendaraan den-
gan kecepatan tinggi karena 
untuk mengeluarkan suara,” 
jelasnya.

Direktorat Lalu Lintas 
Polda Metro Jaya merilis hasil 
rekapitulasi operasi Patuh 
Jaya 2021 sejak 20 Septem-
ber hingga 3 Oktober 2021. 
Sebanyak 44.003 kendaraan 
ditindak tilang selama operasi 
Patuh Jaya. ● lus

JAKARTA (IM) - Selama 
Operasi Patuh Jaya 2021 yang 
digelar sejak  20 September 
hingga 3 Oktober 2021, polisi 
telah menindak sebanyak 144 
kendaraan penggunaan rotator 
dan 3.595 motor yang gunakan 
knapolt bising.

 Penilangan dan penyitaan 
terhadap rotator kendaraan 
dan knalpot bising  dilakukan 
karena telah terbukti melang-
gar aturan.

Kasubdit Gakkum Ditlan-
tas Polda Metro Jaya AKBP 
Argo Wiyono mengatakan, 
penindakan pada kendaraan 
pengguna rotator dilakukan 
setelah mendapat instruksi 
dari Kapolda Metro Jaya Irjen 
Pol Fadil Imran. Penggunaan 
rotator harus memiliki aturan.

Jenis pelanggaran peng-
gunaan rotator sebanyak 144,” 
kata Argo, Senin (4/10).

Selain penggunaan rota-
tor pihaknya juga melakukan 
penindakan pada kendaraan 
pengguna kenalpot bising. Se-
bab dua hal itu menjadi fokus 
Operasi Patih Jaya 2021.

Sebelumnya, Kapolda 
Metro Jaya Irjen Fadil Imran 
mengatakan agar personel 
menindak tegas pengguna ke-
nalpot bising dan pengguna 
rotator. Dia meminta untuk 
menindak pengguna lampu 
rotator yang bukan peruntu-


