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VAKSINASI COVID DARI VAKSINASI COVID DARI 
WARKOP KE WARKOPWARKOP KE WARKOP

Personel Dokkes Polda Aceh Personel Dokkes Polda Aceh 
(kiri) menyerahkan  sertifikat (kiri) menyerahkan  sertifikat 
vaksin  Covid-19 Sinovac  kepada vaksin  Covid-19 Sinovac  kepada 
 pengunjung salah satu warung  pengunjung salah satu warung 
kopi  (warkop) yang  mengikuti kopi  (warkop) yang  mengikuti 
vaks inas i  d i  Banda Aceh, vaks inas i  d i  Banda Aceh, 
Aceh,  Minggu (10/10). Polda Aceh,  Minggu (10/10). Polda 
Aceh  bekerja sama dengan Aceh  bekerja sama dengan 
 pengusaha cafe dan restoran  pengusaha cafe dan restoran 
untuk  menggelar vaksinasi dari untuk  menggelar vaksinasi dari 
 warkop ke warkop  sebagai  upaya  warkop ke warkop  sebagai  upaya 
 mensosialisasikan vaksin serta  mensosialisasikan vaksin serta 
memutus rantai  penyebaran dan memutus rantai  penyebaran dan 
penularan Covid-19.penularan Covid-19.

Pengemudi BMW Tabrak Polsi
Masih Jalani Pemeriksaan

JAKARTA (IM) - Ke-
celakaan mobil BMW mena-
brak anggota Polri yang tengah 
bertugas mengatur lalu lintas 
pada Minggu (10/10) dini hari.

Petugas itu ditabrak saat 
sedang melakukan penyeka-
tan kawasan crowd free night 
dalam rangka PPKM di Ja-
karta.

Kasubdit Gakkum Ditlan-
tas Polda Metro Jaya, AKBP 
Argo Wiyono menyebut 
pengemudi berinisial RI masih 
menjalani pemeriksaan. “Ma-
sih menjalani pemeriksaan,” 
kata Argo kepada wartawan, 
Minggu (10/10).

Argo mengatakan, pi-
haknya melakukan tes urine 
saudara RI. Namun, hasilnya 
negatif.

“Melakukan pengecekan 
urine terhadap pelaku dengan 
hasil Negative,” tuturnya.

Selain itu, Argo turut men-
gamankan barang bukti satu 
unit mobil BMW berwarna 
biru dengan nomor polisi B 
1157 SSl. Sebelumnya, Argo 
membeberkan kronologi sing-
kat kecelakaan tersebut.

“Pada saat terjadinya ke-
celakaan lalu lintas penge-
mudi Kendaraan Sedan BMW 
NRKB B-1157-SSl yang dike-

mudikan oleh saudara RI me-
laju dari arah Selatan menuju 
arah Utara di Jalan Sisingaman-
garaja wilayah Jakarta selatan,” 
ucap Argo dalam keterangan 
tertulis.

Kemudian, Argo menam-
bahkan bahwa pengemudi 
diduga kurang hati-hati dan 
konsentrasi. Selain itu, ia men-
gatakan bahwa pengemudi 
juga mengabaikan instruksi 
petugas.

“Sesampainya di depan 
Rumah No.67 diduga karena 
kurang hati-hati dan konsen-
trasi serta mengabaikan perin-
tah petugas AN. JH yang se-
dang melaksanakan penyeka-
tan sehingga menyerempet 
petugas tersebut,” tuturnya.

Petugas kepolisian AN 
pun terpental usai diseruduk 
BMW yang dikendarai RI. AN 
yang mengalami luka dibawa 
ke Rumah Sakit Angkatan Laut 
(RSAL) Mintohardjo, Bendun-
gan Hilir, Jakarta Pusat.

“Terpental akibat dari ke-
jadian laka lantas tersebut 
Kendaraan mengalami keru-
sakan dan Petugas AN. JH 
mengalami luka dibawa ke 
RSAL Mintohardjo untuk 
mendapatkan perawatan,” 
tandasnya. ● lus

Buat Laporan Palsu, Pria yang Ngaku
Dibegal di BKT Terancam Pidana

enggak ada keterangan dari 
saksi di situ ya kita tanya, kamu 
jujur gimana kejadiannya. Baru 
dia cerita,” ucapnya.O-lus

Wanita Ini Simpan Sabu 
di Anusnya

RIAU (IM) - Dua wanita 
paruh baya asal Samarinda, 
Kalimantan Timur, diciduk 
polisi karena diketahui mem-
bawa narkoba jenis sabu. Ba-
rang haram sebanyak  satu 
kilogram itu dimasukkan ke 
dalam anusnya.

Dua dari delapan tersang-
ka narkoba jenis sabu yang 
diamankan Satuan Reskrim 
Narkoba Polres Karimun 
Kepulauan Riau ini, masing-
masing berinisial PN (49) 
dan SH (56). Keduanya dis-
ergap bersama tiga teman 
laki-lakinya, saat berada di 
Hotel Alisan Tanjungbalai, 
Karimun, Jumat 24 Septem-
ber lalu.

Kepada petugas, PN, SH 
dan ketiga teman laki-lakinya 
mengaku, sabu-sabu seberat 1 
kilogram tersebut berasal dari 
Malaysia dan akan dibawa ke 
Kalimantan.

Kapolres Karium AKBP 
Tony Pantano mengatakan, 
untuk mengelabui petugas, 
sabu-sabu yang dikemas ke 
dalam 5 plastik bening itu 
disimpan di dalam anus PN 
dan SH.

Hingga kini, Polres Kari-
mun masih mengembang-
kan kasus 1 kilogram sabu 
dalam anus tersebut. Polisi 
masih memburu bandar be-
sar pemilik satu kilogram 
sabu yang identitasnya sudah 
dikantongi. ● lus

JAKARTA (IM) - Aulia 
Rafiqi (23), pria yang men-
gaku menjadi korban begal 
di kawasan Banjir Kanal 
Timur (BKT), Kelurahan 
Pondok Kopi, Kecamatan 
Duren Sawit, Jakarta Timur, 
kini justru  terancam menjadi 
tersangka.

Pasalnya, Aulia Rafiqi 
membuat laporan palsu ke 
polisi. Faktanya pembegalan 
yang diakuinya terjadi padanya 
pada Rabu (6/10) ternyata 
hoax.

Kasat Reskrim Polrestro 
Jakarta Timur Kompol Indra 
Tarigan mengatakan, kasus 
laporan begal Rafiqi meru-
pakan berita bohong.

“Bisa menjadi tersangka 
karena sudah membuat re-
sah masyarakat memberikan 
berita bohong,” ujarnya saat 
dikonfi rmasi di Jakarta Timur, 
Minggu (10/10).

Kendati demikian, Indra 
tak merinci ihwal pasal yang 
disangkakan dan motif  Aulia 
membuat laporan palsu dalam 
kasus begal di BKT.

Indra menegaskan, lapo-
ran palsu Aulia terungkap 
setelah jajarannya dibantu 
Resmob Polda Metro Jaya 
melakukan penyelidikan tapi 
tidak menemukan bukti apa-
pun.

Selanjutnya penyelidik me-
minta Rafi qi menjelaskan ulang 
kronologi kejadian, namun 
Rafi qi akhirnya mengakui ka-
sus begal yang dilaporkannya 
pada Rabu 6 Oktober 2021 
sore palsu.

“Membuat laporan palsu. 
Kita tanya (ke Rafi qi) karena 

Brigjen Andi menegaskan, Muhammad 
Kece tidak pernah mencabut laporan 
kasus penganiayaannya. Cuman ia  
 dipaksa tandatangani surat permintaan 
maaf ke Napoleon.

diduga dilakukan Irjen Napo-
leon Bonaparte terhadapnya.

Andi mengatakan bahwa 
surat tersebut bukanlah ditulis 
sendiri oleh Kece.

“Itu bukan dibuat oleh 
korban MK (Kece), tapi oleh 
salah satu tersangka atas per-
intah NB (Napoleon Bonapar-
te),” kata Andi Rian ketika 
dikonfi rmasi, Sabtu (9/10).

Brigjen Andi mengatakan, 
bahwa Kece tidak pernah 
mencabut laporannya. Saat itu, 

JAKARTA (IM) - Di-
rektur Tindak Pidana Umum 
(Dirtipidum) Bareskrim Polri, 
Brigjen Andi Rian Djajadi 

angkat suara soal isu bahwa 
Muhammad Kosman  alias M 
Kece, telah mencabut laporan 
polisi atas penganiayaan yang 

tambah Andi, dirinya hanya 
dipaksa untuk menandatan-
gani surat tersebut.

“Bukan persoalan sah atau 
tidak sah. Korban tidak pernah 
mencabut laporannya. Kor-
ban disuruh tanda tangan,” 
tuturnya.

Sebelumnya kabar pen-
cabutan laporan juga disangkal 
oleh Andi pada Jumat (8/10). 
Saat itu Andi mengatakan 
dir inya hanya menerima 
permintaan maaf  dari Kece 
kepada Irjen Pol Napoleon 
Bonaparte.

“Tidak ada permintaan 
pencabutan (laporan) dari 
MK. Yang ada adalah surat 
permintaan maaf  KC kepada 
NB,” ujar Andi Rian Djajadi 
saat dikonfirmasi, Jakarta, 
Jumat (8/10).

Andi menerangkan, terkait 
surat permohonan maaf  yang 
dibuat M Kece itu dalam kon-
teks agar Napoleon Bonaparte 
tak memberikan perlakuan 
penganiayaan lagi terhadap-
nya. Atau dengan kata lain, 
Kece takut dianiaya lagi oleh 
Napoleon.

“Konteksnya (Kece mem-
buat surat) karena takut diani-
aya lagi oleh NB,” ucap Andi.

Untuk diketahui, Kuasa 
Hukum Napoleon, Ahmad 
Yani mengklaim bahwa M 
Kece telah mencabut laporan-
nya pada 3 September lalu. 
Oleh sebab itu, ia mengatakan 
bahwa seharusnya kliennya tak 
lagi menjadi tersangka.

Yani mendorong agar pe-
nyidik mengedepankan me-
kanisme restorative justice 
untuk menangani perkara itu. 
Hal itu lantaran M Kece telah 
meminta maaf  dan menuliskan 
surat damai.

“Ini sudah memenuhi 

semua apa yang dimaksud 
surat edaran (Kapolri restora-
tif  justice),” ujar Yani dalam 
jumpa pers di Jakarta, Kamis 
7 Oktober 2021.

Karo Penmas Divisi Hu-
mas Polri Brigjen Rusdi Har-
tono memastikan, laporan 
Muhammad Kece soal penga-
niayaan yang diduga dilakukan 
Irjen Pol Napoleon Bonaparte 
di rumah tahanan (Rutan) 
Bareskrim, masih ditangani 
oleh penyidik Bareskrim.

“Yang jelas kasusnya tetap 
berlanjut. Tidak ada pencabu-
tan laporan tersebut. Kasusnya 
masih ditangani oleh penyidik 
dan terus dilakukan penyidi-
kan untuk kasus tersebut,” 
ujar Brigjen Rusdi Hartono di 
Mabes Polri, Jakarta, Minggu 
(10/10).

“Saya katakan sekali lagi, 
kasus tersebut masih ditangani 
oleh penyidik untuk ditun-
taskan penyidikannya,” tutup 
Rusdi.

D a l a m  k a s u s  i n i 
Bareskrim Polri  menetapkan 
lima orang sebagai tersangka 
Kelimanya adalah, Irjen Na-
poleon Bonaparte, tahanan 
kasus uang palsu berinisial 
DH, lalu narapidana kasus 
Undang-undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik 
(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

Surat Pencabutan Laporan Penganiayaan KeceSurat Pencabutan Laporan Penganiayaan Kece
Dibuat Atas Perintah Napoleon BonaparteDibuat Atas Perintah Napoleon Bonaparte

Salah Satu Pimpinan Ormas Dibacok
Sekelompok Massa di Pondok Aren  

TANGSEL (IM) - Salah 
satu pimpinan Ormas  dibacok 
sekelompok massa hingga 
terluka di bagian kepala. Belum 
diketahui dari kelompok mana 
pelakunya.

Penyerangan tersebut  ter-
jadi di wilayah Pondok Aren, 
Tangerang Selatan (Tang-
sel), Sabtu 9 Oktober 2021 
malam. Korban yang diketahui 
berinisial DP mengalami luka 
sabetan senjata tajam di bagian 
kepala. “Ada (korban luka), 1 
orang. Kena senjata tajam di 
kepalanya, kena bacok. Kita 
rawat di rumah. Dia ketua 
ranting,” ujar Ketua PAC PP 
Pondok Aren, Edi Susanto, 
Minggu (10/10).

Dijelaskan Edi, saat ke-
jadian korban tengah ber-
silaturahmi di salah satu lo-
kasi. Namun kemudian datang 
sekelompok massa Orang Tak 
Dikenal (OTK) yang langsung 
melakukan penyerangan “Dia 
nggak tahu, lagi di jalan tiba-
tiba datang orang bergerombol 
ya kan, langsung dibacok,” 
ungkapnya.

Gerombolan pelaku send-
iri, kata Edi, tak jelas men-
genakan atribut atau simbol 
identitas kelompok tertentu. 
Dia pun memastikan, peny-
erangan semalam tak meluas 
pada perusakan posko-posko 

Ormas PP di sekitar.
“Nggak ada (posko yang 

dirusak), cuma 1 korban itu 
aja. Kita belum bisa memas-
tikan dari mana kelompok 
yang menyerang itu, kita akan 
berkordinasi dulu dengan ke-
polisian,” katanya.

Guna meredam kemarah-
an anggotanya, dia dan pengu-
rus lain tengah bermusyawarah 
untuk melaporkan kejadian itu 
ke kepolisian. Edi mendesak, 
polisi nantinya bisa mengung-
kap para pelaku penyerangan 
agar tak memicu eskalasi massa 
lebih luas.

“Saya sih tetap menjaga 
kondusifi tas di Pondok Aren, 
tapi saya juga nggak mau 
membiarkan pelaku ini. Jadi 
ini juga kan mengancam ke-
manan dan kenyamanan kita 
di Pondok Aren. Mohon pihak 
kepolisian bergerak dengan 
cepat Jadi saya mau laporkan 
hari ini, sekaligus show force 
massa juga,” tegasnya.

Sementara, pihak kepoli-
sian mengaku belum mendapat 
informasi mengenai keributan 
tadi malam hingga jatuh 1 
korban luka dari kelompok 
Ormas PP.

“Untuk bentrokan or-
mas tidak ada,” singkat Kani-
treskrim Polsek Pondok Aren, 
Iptu Rony Setiawan. ● lus

10 Orang dari PT Telkom Indonesia Diperiksa
Terkait Kematian 5 Pekerja di Gorong-gorong

TANGERANG (IM) - 
Polisi memeriksa  10 orang 
dari PT Telkom Indonesia 
berkait tewasnya lima pekerja 
di gorong-gorong yang ter-
letak di Jalan Taman Royal, 
Cipondoh, Kota Tangerang, 
hingga Minggu (10/10).

Sebagaimana diketahui, 
tiga dari lima korban tersebut 
merupakan mitra kerja dari 
PT Telkom Akses, anak peru-
sahan PT Telkom Indonesia.

“Yang dari pihak Tel-
kom, sampai saat ini sudah 
kurang lebih 10 orang yang 
dimintai keterangan,” kata 
Kapolres Metro Tangerang 
Kota Kombes Deonijiu de 
Fatima kepada awak media, 
Minggu (10/10).

Adapun pemeriksaan 
terhadap 10 orang dari PT 
Telkom Indonesia itu untuk 
menyelidiki orang yang ber-
tanggung jawab atas kema-
tian tiga mitra kerja PT Tel-
kom Akses serta dua orang 
lainnya.

Pihak Kepolisian, kata 
Deonijiu, juga meminta ket-
erangan beberapa pihak se-
lain PT Telkom Indonesia. 
Sejumlah pihak lain yang 
dimintai keterangan adalah 
masyarakat yang berada di 
sekitar lokasi kejadian hingga 
keluarga masing-masing ko-
rban.

 Dalam kesempatan itu, 
Deonijiu belum mengung-
kapkan total orang yang telah 
diperiksa. Dia mengatakan, pi-
haknya masih mengumpulkan 
hasil pemeriksaan terhadap 
orang-orang yang diperiksa.

“Yang dimintai keteran-
gan juga masyarakat setem-
pat, kemudian dari pihak 
keluarga korban. Sampai saat 
ini masih dikumpulkan oleh 
penyidik,” katanya.

 Deonijiu sebelumnya 
mengungkapkan, pihaknya 
masih memeriksa apakah 

tiga dari lima korban itu me-
miliki surat perjanjian kerja 
(SPK) dengan PT Telkom 
Indonesia.

 
Surat perjanjian

Deonijiu lebih lanjut 
mengatakan bahwa pihaknya 
masih memeriksa apakah tiga 
dari lima korban itu memiliki 
surat perjanjian kerja (SPK) 
dengan PT Telkom Indone-
sia. Sebagaimana diketahui, 
tiga korban merupakan mitra 
kerja dari PT Telkom Akses, 
anak perusahan PT Telkom 
Indonesia.

Pencarian SPK, kata dia, 
untuk menyelidiki pihak yang 
bertanggung jawab atas ke-
matian mereka.

“Kami masih telusuri 
pekerjaan yang diberikan 
oleh pihak Telkom ke pihak 
ketiga ini apakah ada SPK,” 
ungkap Deonijiu.

“Sehingga, siapa yang 
bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan pekerjaan ini,” 
katanya.

Selain mencari SPK, ke-
polisian juga tengah me-
nyelidiki pihak yang mem-
pekerjakan ketiga korban. 
Kemudian, polisi juga sedang 
menyelidiki apakah pihak 
vendor yang mempekerjakan 
ketiga korban melakukan 
pengawasan atau tidak saat 
tiga orang itu bekerja.

“Dar i  vendor  yang 
melaksanakan pekerjaan, 
apakah mereka melaku-
kan pengawasan dalam 
proses pekerjaannya atau 
tidak, nah ini masih dalam 
proses penyelidikan,” tutur 
Deonijiu.

Pusat Laboratorium Fo-
rensik (Puslabfor) Mabes 
Polri sebelumnya dikerahkan 
untuk memeriksa penye-
bab tewasnya lima orang 
di gorong-gorong tersebut, 
Jumat (8/10). ● lus
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SIMULASI PENERBANGAN INTERNASIONAL BANDARA BALI
Petugas memantau suhu tubuh menggunakan alat pemindai suhu  tubuh 
saat simulasi penerbangan internasional di Bandara Internasional I Gusti 
Ngurah Rai, Badung, Bali, Sabtu (9/10). Simulasi tersebut dilakukan  untuk 
memastikan kesiapan petugas dan sarana prasarana serta menguji 
standar operasional prosedur dalam pelayanan penumpang penerbangan 
internasional di Bandara Ngurah Rai yang rencananya akan mulai dibuka 
pada 14 Oktober 2021 mendatang. 

Rosalinda Gea, Pedagang Sayur
Korban Penganiayaan Jadi Tersangka

grup WhatsApp pada Kamis 
(7/10) sore.

“Ini lah hukum di indo-
nesia ini akulah yg korban yg 
di aniayai 4 orang preman-
isme 5 september 2021 hari 
yang lalu di pajak gambir 
aku pula lh yh jadi tersangka. 
Sama siapa lagi aku mengadu 
tentang keadilan ini, #pak”, 
tulis caption Rosalinda.

Sementara itu, Tak En-
dang Hura, suami Rosalinda 
Gea, mengatakan bahwa 
dirinya sedang berada di 
klinik di Pasar 9, Tembung, 
menemani istrtrinya yang 
tengah di rawat  sejak pukul 
17.30. Tak Endang men-
gatakan sudah  2 kantong 
infus habis untuk istrinya 
dalam waktu 2 jam

“Karena lagi pendarahan 
dia. Terpaksalah opname 
gara-gara pukulan oknum 
preman yang beberapa hari 
lalu di Pajak Gambir,” kata 
Tak Endang melalui telepon 
pada Kamis (7/10) malam.

Sejak Rabu (6/10) pagi, 
Tak Endang menjelaskan 
badan istrinya sedang kurang 
sehat. Pada Rabu sore, datang 
seorang pria berjaket yang 
membawa surat dan diterima 
langsung oleh istrinya.

Rupanya surat tersebut 
berasal dari Polsek Percut 
Sei Tuan. Istrinya sempat 
bertanya mengenai isi surat 
tersebut dan dijawab pen-
gantar surat itu agar mem-
bacanya lalu pergi.

“Tiba-tiba sore sampai 
surat panggilan dari Polsek 
bahwa dia jadi tersangka 
dalam laporan si Beni si 
pelaku itu. Jadi dari situ trau-
ma dia, kayak jantungan. Jadi 
bertambahlah pendarahan 
karena jatuh memikirkan 

itu. Enggak sadar dia dari 
semalam,” katanya.

Endang mengatakan, 
pendarahan ini merupakan 
bagian jahitan bekas mela-
hirkan tiga anak yang selalu 
dilakukan dengan operasi 
besar.

Tak Endang berulang kali 
membujuk istrinya agak tidak 
terlampau stres memikirkan 
masalah tersebut dan me-
nyebut surat itu hanya untuk 
menakut-nakuti.

“Di kepalaku ini, di tel-
ingaku masih ada bekas kaki 
orang itu’, kata sang istri.

Untuk menenangkan 
Rosalinda, mereka akhirnya 
menguhubungi pengacara.

“Ya memang gitulah 
hukum, karena orang itu 
melapor. Biar pun orang 
itu tersangka, dari laporan 
mereka adalah kau juga jadi 
tersangka,” jawab sang pen-
gacara kepada pihak Tak 
Endang dan Rosalinda.

Kapolda Sumut telah 
memerintahkan Direskri-
mum dan Kapolrestabes 
Medan untuk membuat tim 
dan menarik penanganan 
perkara penganiayaan terha-
dap korban yang dilakukan 
oleh Benny.

Hadi menambahkan, Sa-
treskrim Polrestabes Medan 
akan melakukan penyeli-
dikan, dan akan segera di-
perintahkan memburu dan 
menangkap 2orang pelaku 
lainnya, yakni DD dan FR.

Pihak kepolisan meminta 
kepada dua pelaku untuk me-
nyerahkan diri ke Satreskrim 
Polrestabes Medan. Hadi 
juga berharap masyarakat 
menyerahkan dan mem-
percayai kasus ini kepada 
kepolisian. ● lus

MEDAN (IM) - Ro-
salinda Gea (37) alias Liti 
Wari Iman Gea, wanita yang 
sehari-hari jualan sayur men-
jadi perbincangan hangat 
di media sosial dan grup 
WhatsApp. Rosalinda viral 
di media sosial setelah men-
curahkan isi hatinya di media 
sosial setelah polisi meneta-
panya sebagai tersangka.

Rosalinda mengaku ter-
kejut dijadikan tersangka, 
padahal dirinya yang menjadi 
korban penganiayaan Benny, 
pria yang disebut korban 
sebagai preman

Kapolsek Percut Sei 
Tuan AKP Janpiter Napitu-
pulu menjelaskan, penga-
niayaan bermula saat Benny 
melintas di jalan tersebut 
terhalang oleh becak barang 
milik korban.

“Disampaikanlah oleh 
pelaku untuk geser supaya tak 
terganggu jalannya. Terjadi-
lah cekcok. Pelaku langsung 
menendang dan memukul 
penjual di pajak (pasar) ini 
(korban),” ujar Janpiter.

Rosalinda pun melapor-
kan kejadian itu ke Mapolsek 
Percut Sei Tuan. Tak lama 
kemudian, polisi menagkap 
BS, di sebuah kafe tempatnya 
menongkrong di Kelurahan 
Tembung, Kecamatan Per-
cut Sei Tuan, Senin (6/9/) 
malam.

Janpiter menambahkan, 
rupanya Benny juga menga-
jukan laporan lain di Polsek 
Percut Sei Tuan dan Rosa-
linda pun dijadikan sebagai 
tersangka.

Foto surat panggilan 
pemeriksaan polisi kepada 
Rosalinda dengan status ter-
sangka viral di media sos-
ial Instagram dan sejumlah 


