
VAKSIN PFIZER TIBA DI KALSEL
Personel Brimob berjaga saat pemindahan 
paket berisi vaksin Pfi zer di Terminal Kargo 
Bandara Internasional Syamsudin Noor, 
 Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin 
(11/10/2021). 
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189 KG SABU DIMUSNAHKAN POLDA RIAU189 KG SABU DIMUSNAHKAN POLDA RIAU
Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto memperlihatkan narkoba berupa sabu-sabu saat akan dilakukan pemusnahan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto memperlihatkan narkoba berupa sabu-sabu saat akan dilakukan pemusnahan 
barang bukti tangkapan di Mapolda Riau, di Pekanbaru, Riau, Senin (11/10). Polda Riau memusnahkan sebanyak 189,31 kg barang bukti tangkapan di Mapolda Riau, di Pekanbaru, Riau, Senin (11/10). Polda Riau memusnahkan sebanyak 189,31 kg 
sabu-sabu dan 889 butir pil esktasi siap edar yang diamankan dari tangan 22 orang tersangka pengedar jaringan internasional. sabu-sabu dan 889 butir pil esktasi siap edar yang diamankan dari tangan 22 orang tersangka pengedar jaringan internasional. 

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan
87 Kg Sabu, 7 Orang Ditangkap

PEKANBARU (IM) 
- Tim Direktorat Reserse 
Narkoba Polda Riau gagalkan 
penyelundupan narkoba jenis 
sabu dari Malaysia. 

Selain menyita 87 kilo-
gram (kg) sabu, polisi juga 
menangkap 7 orang ter-
sangka.

Rencananya, barang ha-
ram tersebut akan diedarkan 
ke sejumlah provinsi di Pulau 
Sumatera.

“Kita tahu peredaran 
ini masih dikendalikan oleh 
kelompok-kelompok lama 
yang sudah beberapa kali 
terlibat dengan peredaran,” 
ucap Kapolda Riau Irjen 
Agung Setia Imam Effendi 
Senin (11/10).

Dia menjelaskan, pen-
angkapan itu setelah polisi 
mendapat informasi kalau 
akan ada peredaran nar-
koba ke Dumai. Tim yang 
dipimpin, AKBP Hardian 
melakukan peng geleda-
han di Pondok Kayu Jalan 
Bangdes Sungai Parit, Kota 
Dumai.

“Dari lokasi diamankan 

lima orang tersangka. Dari 
lokasi kita menemukan boks 
berwarna biru berisikan lima 
buah tas berwarna hitam 
yang di dalamnya ada sabu 
sebanyak 87 bungkus,” kata 
Kapolda.

Dari pengakuan kelima 
tersangka, bahwa barang 
bukti didapat dari dua trans-
porter atau becak laut. Kedua 
tersangka pun berhasil di-
tangkap.

“Kedua becak laut ini 
berperan sebagai pembawa 
narkotika jenis sabu tersebut 
dari Boya atau lampu suar 
navigasi lalu lintas laut per-
batasan Malaysia-Indonesia,” 
imbuh jenderal polisi bintang 
dua itu.

Ketujuh tersangka adalah 
AS (20), MA (19), YF (30), 
MS (22), AS (20), DA (54), 
dan AG (52). Mereka dijerat 
dengan Pasal 114 Ayat (2) 
Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI 
NO 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika, dengan ancaman 
hukuman mati atau penjara 
paling singkat lima tahun, 
paling lama 20 tahun. ● lus

Polisi Bakal Gelar Perkara Kasus Penipuan
yang Menyeret Putri  Penyanyi Nia Daniay

perkara yang akan dilakukan 
untuk menetapkan status kasus 
apakah bisa naik atau tidak ke 
tingkat penyidikan.

“Kami akan rencanakan 
gelar perkara untuk bisa me-
nentukan apakah bisa naik ke 
tingkat penyidikan. Nanri kita 
tunggu saja,” ucap Yusri.

ada 225 orang yang di-
duga menjadi korban penipuan 
bermodus penerimaan PNS 
yang dilakukan oleh ON. Kini 
sebagian korban yang menjadi 
perwakilan telah melaporkan 
ke polisi dan sudah terdaftar 
dengan nomor LP/B/4728/
IX/SPKT/Polda Metro Jaya. 
Kuasa hukum para korban, 
Odie Hudiyanto sebelumnya 
mengatakan, dugaan aksi pe-
nipuan yang dilakukan ON 
itu terjadi sejak 2019 hingga 
Agustus 2021. ● lus

JAKARTA (IM) - Penydik 
Ditreskrimum Polda Metro 
Jaya berencana melakukan 
gelar perkara kasus yang me-
nyeret anak penyanyi lawas 
NS, ON atas dugaan penipuan 
penerimaan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS).

Kabid Humas Polda Metro 
Jaya, Kombes Pol Yusri Yu-
nus mengatakan, penyidik 
bakal gelar perkara penipuan 
rekrutmen PNS setelah On 
sebagai terlapor diperiksa. 
Adapun ON sendiri sudah 
memenuhi panggilan polisi 
untuk diperiksa terkait kasus 
yang dialaminya Senin (11/10).

“Setelah pemeriksaan ini 
penyidik akan melaksanakan 
gelar perkara,” ujar Yusri 
dalam keterangannya, Senin 
(11/10).

Yusri menegaskan, gelar 

Dua Oknum Polisi Diduga Terlibat
Praktik Politik Uang Pilkades

uan Brimob (Satbrimob) Polda 
Metro Jaya, untuk diproses 
lebih lanjut,” katanya, Senin 
(11/10/2021).

Jajaran Polsek Panongan, 
Polresta Tangerang menga-
mankan keduanya saat ke-
dapatan tengah mengawal tim 
sukses salah satu satu calon 
Kepala Desa Ranca Kelapa, 
Kecamatan Panongan, Kabu-
paten Tangerang. Tim sukses 
tersebut tengah membagikan 
uang kepada warga setempat 
agar memilih calon kepala desa 
yang dimaksud.

Saat ini diketahui, bahwa 
pemilihan kepala desa seren-
tak di Kabupaten Tangerang 
sudah usai. Saat ini, proses 
Pilkades pun masuk dalam 
tahapan perhitungan peneta-
pan jumlah suara. ● lus

TANGERANG (IM) - 
Sebanyak 4 orang tim sukses 
salah satu calon kepala desa 
di Kabupaten Tangerang dia-
mankan karena terlibat dalam 
politik uang pada Sabtu (9/10) 
lalu. 

Selain itu ada 2 orang ok-
num anggota kepolisian yang 
juga terlibat praktik tersebut.

Kapolres Kota Tangerang 
Kombes Pol Wahyu Sri Binto-
ro mengatakan, kedua oknum 
polisi tersebut teah diserahkan 
kepada satuan masing-masing.

Berdasarkan informasi 
yang diterima, kedua oknum 
polisi tersebut berpangkat 
Bripka dengan insial Su (40) 
dan So (43). Mereka bertugas 
di Satbrimobda (Satuan Bri-
mob Polda) Metro Jaya.

“Sudah diserahkan ke Sat-

Setelah tangan kanan Ali Kalora, Basri, 
kini 23 napi teroris bersumpah setiap 
terhadap Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI).

Pagar yang bertugas untuk 
memimpin pembacaan Ikrar, 
dihadapan Kapolda Sulteng 
dan lainnya dalam kegiatab 
bertajuk ‘Merajut Persatuan 
Dalam Bingkai NKRI’ itu.

Sebelumnya, Muhammad 
Basri Bin Barjo alias Bagong, 
yang disebut-sebut tangan 
kanan Satoso dalam kelompok 
teror Poso, sudah lebih dulu 
mengucapkan sumpah setia 
terhadap NKRI.

Penanggung Jawab Ken-
dali Operasi (PJKO) Madago 
Raya, Irjen Rudy Sufahriadi 
mengungkapkan sumpah setia 
itu dilakukan di Lapas Khusus 

JAKARTA (IM) - Se-
banyak 23 narapidana teroris 
(napiter), Poso, Sulawesi Ten-
gah (Sulteng), mengikrarkan 
sumpah setia kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), di Iyato beach Poso, 
Senin (11/10).

“Sebanyak 23 mantan na-
piter Poso turut hadir dalam 

ramah tamah dilanjutkan 
dengan penyampaian Ikrar 
setia kepada Negara Kesatu-
annRepublik Indonesia,” kata 
Wakasatgas Humas Operasi 
Madago Raya, AKBP Bron-
to Budiyono, Jakarta, Senin 
(11/10).

Dia menambahkan, man-
tan napiter Supriadi alias Upik 

Kelas II A Karanganyar, Nu-
sakambangan, Jawa Tengah 
(Jateng)

“Telah dilaksanakan ikrar 
setia NKRI dan lepas baiat 
oleh satu orang narapidana 
kasus terorisme di Lapas Khu-
sus Kelas IIA Karanganyar 
Nusakambangan,” sebut Rudy 
kepada wartawan, Sabtu (2/10) 
lalu.

Rudy menjelaskan, setelah 
melakukan ikrar setia NKRI 
dan lepas baiat, Basri langsung 
dilakukan pemindahan ke Blok 
B, sebagai masa observasi dan 
persiapan sebelum dipindah-
kan penahanannya ke Lapas 
Maksimum Nusakambangan.

“Basri berubah pemaha-
mannya sejak mengikuti pro-
gram penggalangan antar nara-
pidana yang diselenggarakan 
oleh tim Satgassus Densus,” 
ujarnya.

Ia berharap, seluruh Napi-
ter dapat melakukan hal terse-
but. Disisi lain, Bronto juga 
mengimbau kepada sisa empat 
kelompok teror Poso untuk 
segera menyerahkan diri.

Diketahui, Mohammad 
Basri bin Baco Sampe alias 

Ayas alias Bagong alias Opa 
merupakan salah satu tangan 
kanan Santoso yang berhasil 
ditangkap oleh Satuan Tugas 
Tinombala gabungan Ten-
tara Nasional Indonesia dan 
Kepolisian RI, pada Rabu 14 
September 2016.

Adapun sumpah setia yang 
diikrarkan oleh para napiter 
tersebut adalah;

Dengan nama Allah yang 
maha pengasih dan penyayang 
kami berikrar,

Satu, setia kepada Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Panca Sila 
dan Undang Undang Dasar 
1945,

Dua, patuh dan taat kepada 
hukum dan peraturan perun-
dang undangan yang berlaku,

Tiga, menolak untuk terli-
bat dalam kegiatandan paham-
paham yang bertentangan 
dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945,

Empat, bersama-sama 
dengan masyarakat dan pemer-
intah untuk membangun Poso 
yang aman, damai dan se-
jahtera, semoga Allah meridhoi 
usaha dan janji kita. ● han

23 Mantan Anak Buah Ali Kalora dan23 Mantan Anak Buah Ali Kalora dan
Santoso Bersumpah Setia kepada NKRISantoso Bersumpah Setia kepada NKRI

Polda Metro Belum Tentukan Kapan Panggil
Hars Azhar Terkait Laporan Luhut Panjaitan

JAKARTA (IM) - Penyi-
dik Polda Metro Jaya belum 
menetapkan waktu pemang-
gilan aktivis Haris Azhar dan 
Koordinator KontraS Fatia 
Maulidiyanti terkait laporan 
yang dibuat Menteri Koor-
dinator Bidang Kemaritiman 
dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan.

Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol Yusri 
Yunus mengatakan, pemang-
gilan terhadap Haris Azhar 
dan Fatia akan dilakukan 
secepatnya.

“Mudah-mudahan (Pe-
manggilan akan dilakukan 
pekan ini). Kami sedang me-
rencanakan, menyiapkan ad-
ministrasi untuk mengambil 
keterangan si terlapor,” kata 
Yusri dalam keterangannya, 
Senin (11/10).

Yusri mengatakan, saat 
ini penyidik masih memer-
iksa sejumlah saksi terkait 
laporan Luhut B Pandjaitan 
yang mengenai pencemaran 
nama baik. 

Sedangkan Luhut sendi-
ri telah dimintai keterangan 
untuk klarifikasi laporan-
nya. 

Luhut telah dilakukan 
beberapa waktu lalu.

“Kami masih memer-
iksa saksi-saksi yang lain 
akan kita undang untuk kita 
klarifi kasi,” kata Yusri. Luhut   
melaporkan Haris Azhar dan 
Fatia terkait pencemaran 
nama baik. 

Laporan Luhut sudah 
terdaftar dengan nomor 
LP/B/4702/IX/2021/
SPKT/Polda Metro Jaya 
pada Rabu (22/9). 

Luhut dan tim pengacara 
melaporkan Haris dan Fatia 
karena percakapan keduanya 
di kanal YouTube. Baca juga: 
Luhut Tantang Haris Azhar 
dan Fatia Melihat Laporan 
Harta Kekayaannya

Dalam kanal YouTube 
milik Haris, keduanya me-
nyebutkan Luhut “bermain” 
dalam bisnis tambang di 
Intan Jaya, Papua. ● lus

11 Begal Sadis yang Kerap Beraksi
di Bekasi dan Tangerang Diitangkap

JAKARTA (IM) - Polda 
Metro Jaya menangkap 11 
pelaku begal sepeda mo-
tor yang tergabung dalam 
tiga kelompok berbeda den-
gan sasaran wilayah Bekasi, 
Jawa Barat dan Tangerang, 
Banten.

Saat beraksi, para pelaku 
tak segan membacok korban 
jika mencoba mempertah-
ankan barang berharga atau 
melakukan perlawanan.

“Ada tiga kasus yang 
semuanya ini adalah pencu-
rian dengan kekerasan. Mer-
eka sifatnya berkelompok 
dan melakukan kekerasan 
kepada korbannya,” ujar Ka-
bid Humas Polda Metro Jaya, 
Kombes Pol Yusri Yunus 
dalam keterangannya, Senin 
(11/10).

Yusri mengatakan, kasus 
begal pertama terjadi di ka-
wasan Tambun, Kabupaten 
Bekasi, Jawa Barat pada Sep-
tember 2021. 

Ada empat dari lima 
orang tersangka yang di-
tangkap dalam kasus begal 
terhadap korban A.

Saat beraksi, para pelaku 
memiliki peran masing-ma-
sing mulai dari joki hingga 
eksekutor yang mengambil 
hingga membacok korban 

jika melakukan perlawanan.
 “Lalu kasus di daerah 

Rawa Lumbu, Kota Bekasi. 
Korban saudara FF. Ter-
sangka ada lima yang berhasil 
diamankan. Korban pada saat 
itu mengalami tiga kali ba-
cokan, di punggung, lengan 
dan pundak sebelah kiri,” 
kata Yusri.

Kasus pencurian sepeda 
motor juga terjadi di Kabu-
paten Tangerang. Ada dua 
tersangka yang ditangkap, 
satu orang di antaranya kap-
ten dari aksi begal itu. 

Adapun modus yang di-
lakukan serupa dengan dua 
kelompok begal di kawasan 
Bekasi. 

Mereka lebih dahulu 
berkeliling di tempat sepi un-
tuk mengincar korban yang 
mengendari sepeda motor.

“Modus sama, mencari 
sasaran di tempat yang sepi, 
bila melihat korban kemudi-
an diberhentikan dan menge-
luarkan celurit mengancam 
untuk mengambil barang 
berharga,” kata Yusri.

Akibat perbuatannya, 
seluruh tersangka dikenakan 
Pasal 365 KUHP tentang 
Pencurian dengan Kekerasan 
yang ancaman hukuman 
sembilan tahun penjara. ● lus
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PENGAWALAN VAKSIN COVID-19 DI GORONTALO
Anggota Brimob Polri berjaga di sekitar mobil yang mengangkut 
 vaksin Pfi zer bantuan Kementerian Kesehatan RI di Bandara Djalaludin, 
 Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (11/10). Personel gabungan TNI 
dan Polri mengawal kedatangan dan distribusi vaksin Covid-19 tersebut 
hingga ke instalasi farmasi Dinas Kesehatan Gorontalo.

Kapolda Jateng Resmikan
Satgas Covid-19 Tingkat Pelajar

nasional.
“Ini sangat efektif  sekali, 

di mana PPKM level tiga 
wilayah kita, pembelajaran 
tatap muka (PTM) telah di-
laksanakan dengan kapasitas 
30 persen. Oleh sebab itu, 
Satgas Covid-19 bertugas 
dalam hal penanganan dan 
mengingatkan,” jelas Ka-
polda melalui keterangan 
tertulis.

Menurut Kapolda, Satgas 
Covid-19 dibentuk oleh para 
pelajar sangat efektif  untuk 
membantu kegiatan PTM.

Setelah peresmian terse-
but, Kepala Sekolah, Dinas 
terkait dan perwakilan pela-
jar akan mensosialisasikan 
terkait protokol kesehatan 
saat pelaksanaan PTM di 
Kabupaten Slawi.

“Adanya kegiatan ini di-
harapkan tidak ada klaster 
pelajar baik ditingkat siswa 
SMP maupun SMA,” tutur 
Kapolda.

Sementara Bupati Tegal 
Umi Azizah mengatakan, 

pembentukan Satgas Co-
vid-19 pelajar sebagai pedo-
man PTM terbatas. 

Pada pelaksanaannya 
perlu monitor dan evaluasi 
protokol kesehatan di ling-
kungan sekolah.

“Evaluasi penggunaan 
alat pendeteksi suhu tubuh, 
pengaturan jarak kursi antar 
siswa, sarana cuci tangan, 
dan vaksinasi pada guru mau-
pun siswa. Hal ini bertujuan 
pembelajaran jarak jauh dan 
tatap muka hingga kampanye 
protokol kesehatan tetap 
berjalan,” ujar dia.

Ia berharap setiap seko-
lah dapat mengoptimalkan 
peran Satgas Covid-19. Se-
bab, Satgas Covid-19 ikut 
memantau dan mengawasi 
PTM di sekolah.

“Selain itu, juga perlu 
peran serta orangtua agar 
peserta didik dapat disiplin 
menjalankan protokol kes-
ehatan dalam kegiatan belajar 
mengajar,” imbuh Bupati 
Umi. ● lus

SLAWI (IM) - Kapolda 
Jawa Tengah Irjen Pol Ah-
mad Luthfi  meresmikan Sat-
gas Covid-19 tingkat SMA 
yang diinsiasi Kapolres Tegal 
AKBP Arie Prasetya Sya-
faat. Peresmiannya dilaku-
kan di SMA 2 Slawi, Senin 
(11/10).

Peresmian Satgas Co-
vid-19 pelajar, juga diikuti 
Pejabat Utama (PJU) Pol-
da Jateng, yakni Dirlantas, 
Dirbinmas, Kabidhumas, 
Kabid TI, dan Kabiddokkes. 
Setelah diresmikan, Satgas 
Covid-19 tingkat pelajar 
tersebut melakukan sosia-
lisasi protokol kesehatan 
(prokes) terhadap masyara-
kat.

Kapolda mengapresiasi 
forkompinda khususnya 
Kapolres Tegal yang telah 
menginisiasi pembentukan 
Satgas Covid-19 pelajar. 

Program tersebut dini-
lainya sangat kreatif  karena 
belum ada dan dilaksanakan 
di tingkat provinsi maupun 


