
MAHASISWA DITANGKAP PADA KASUS 
NARKOTIKA DI BALI

Petugas BNN Provinsi Bali menangkap seorang 
mahasiswa berinisial MS (kiri) yang menjadi 
penerima narkotika jenis sabu-sabu saat 
 konferensi pers hasil pengungkapan kasus 
 tindak narkotika di kantor BNN Provinsi Bali, 
Denpasar, Bali, Rabu (13/10). Mahasiswa asal 
Lampung yang menjadi penerima narkotika je-
nis sabu-sabu tersebut ditangkap oleh  petugas 
tim opsnal BNN Provinsi Bali di sebuah homestay 
atau penginapan di kawasan Renon, Denpasar 
pada Rabu (6/10/2021) dengan barang bukti 10 
buah plastik klip berisi kristal bening narkotika 
berupa sabu-sabu dengan berat  keseluruhan 1 
kg bruto. 
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UNGKAP KASUS PERNIAGAAN UNGKAP KASUS PERNIAGAAN 
SATWA DILINDUNGISATWA DILINDUNGI

Polisi menunjukkan barang Polisi menunjukkan barang 
 bukti dan tersangka saat  ungkap  bukti dan tersangka saat  ungkap 
kasus tindak pidana  konservasi kasus tindak pidana  konservasi 
sumber daya alam hayati dan sumber daya alam hayati dan 
ekosistem di Polda Jawa Timur, ekosistem di Polda Jawa Timur, 
Surabaya, Jawa Timur, Rabu Surabaya, Jawa Timur, Rabu 
(13/10). Polda Jawa Timur (13/10). Polda Jawa Timur 
menangkap dua  tersangka atas menangkap dua  tersangka atas 
kasus dugaan  memperniagakan kasus dugaan  memperniagakan 
satwa-satwa dilindungi baik satwa-satwa dilindungi baik 
dalam keadaan hidup atau mati dalam keadaan hidup atau mati 
dan mengamankan  sejumlah dan mengamankan  sejumlah 
 barang bukti satwa  beberapa  barang bukti satwa  beberapa 
diantaranya kulit Macan  Tutul diantaranya kulit Macan  Tutul 
(Panthera Pardus Melas), (Panthera Pardus Melas), 
 Lutung Jawa (Trachypithecus  Lutung Jawa (Trachypithecus 
 auratus) anakan, Binturong  auratus) anakan, Binturong 
(Arctictis binturong) dan Landak (Arctictis binturong) dan Landak 
Jawa (Hystrix javanica). Jawa (Hystrix javanica). 

Kakek 74 Tahun Ditahan karena
Bacok Pencuri, Ini Penjelasannya

DEMAK (IM) - Kasminto 
(74) yang membacok seorang 
pencuri yang dipergokinya ber-
aksi di kolam ikan yang dijaganya. 
Namun, akibat tindakannya itu 
justru membuatnya menjadi 
tersangka. Padahal, tindakannya 
itu adalah upaya membela diri.

Kapolres Demak, AKBP 
Budi Adhy Buono memberikan 
klarifi kasi terkait dengan kasus 
tersebut. Yakni dengan menjelas-
kan duduk perkaranya. 

“Kejadian bermula pada 
tanggal 7 September, dimana 
warga menemukan seorang 
pemuda di pinggiran jalan. Pemu-
da itu mengalami luka bacok 
pada lengan sebelah kiri dan leher 
sebelah kanan,” ungkap Kapolres 
melalui keterangan tertulis, Rabu 
(13/10).

Setelah dibawa ke pusk-
esmas, lanjut Kapolres, warga 
melaporkan kejadian tersebut 
ke Polres Demak dan petugas 
mulai melakukan penyelidikan. 
Setelah kondisi korban membaik, 
polisi melakukan wawancara dan 
memeriksa sejumlah saksi atas 
kejadian tersebut. Selanjutnya, 

polisi menemui kakek Kasminto 
dan membawanya ke Mapolres 
untuk dimintai keterangan.

“Kasus tersebut resmi dil-
aporkan oleh korban pada tang-
gal 8 September 2021. Jadi, 
memang benar Polres Demak 
menangani kasus penganiayaan 
tersebut dan saat ini sudah dil-
impahkan ke kejaksaan,” ungkap 
Kapolres.

Kapolres menambahkan, ka-
sus penganiayaan yang menjerat 
kakek Kasminto itu saat ini sta-
tusnya sudah P-21 di tingkat ke-
jaksaan. Adapun kasus pencurian 
ikan baru dilaporkan oleh pemilik 
lahan atas nama Marjani bin 
Sutaji pada tanggal 11 Oktober 
2021. “Sekarang kasus pencu-
rian sudah ditangani Satreskrim 
Polres Demak. Selanjutnya, kita 
lakukan langkah penyidikan se-
hingga menjadi terang apa yang 
dilakukan oleh pelaku tersebut,” 
tandas Kapolres.

Kapolres menggaris bawahi 
bahwa penanganan dua kasus 
tersebut telah dilaksanakan secara 
profesional dan prosedural oleh 
Polres Demak. ● lus

Provokator Tawuran di Kawasan Senen
Ternyata Pelaku Pencurian Motor

mengggunakan narkoba dalam 
melakukan aksi kejahatan.

“Dapat dibuktikan setelah 
kami amankan tes urin pelaku 
positif  amphetamin. Pasal 363 
KUHP, tindak pidana lain masih 
kami dalami,” tutup Setyo.

Kapolsek Senen, Kompol Ari 
Susanto juga mengatakan bahwa 
pelaku juga kerap melakukan aksi 
pencurian motor (curanmor).

“Sudah nyolong (motor), pen-
gakuannya lima kali,” kata Ari di 
Mapolrestro Jakarta Pusat, Rabu 
(13/10).

Kanit Reskrim Polsek Senen, 
AKP Bambang Santoso menam-
bahkan bahwa pelaku JK meru-
pakan sosok residivis. Dia juga per-
nah dua kali kedapatan melakukan 
tindak pidana.

“Memang kalau polsek Senen 
sudah tidak asing lagi karena sudah 
dua kali. Pertama kasus sajam 
yang kedua kasus pencurian,” ujar 
Bambang.

JK, kata Bambang, menggu-
nakan alat modifi kasinya sendiri 
untuk menjalankan aksi pencurian 
motor. Menurut Bambang, JK 
memodifikasi sebuah korek api 
dengan gunting untuk dijadikan 
kunci letter T.

“Motor yang memang gam-
pang diambil, parkirnya tidak 
terpantau sama korbannya seperti 
itu,” ungkap Bambang. ● lus

JAKARTA (IM) - Polres 
Metro Jakarta Pusat menangkap 
seorang pelaku tawuran berinisial 
JK yang pecah di kawasan Senen 
beberapa waktu lalu. Pelaku di-
duga memprovokasi warga untuk 
tawuran.

“Terkait tawuran, kali ini Pol-
sek Senen mengamankan satu 
tersangka yang diduga sebagai 
provokator tawuran warga Kalipa-
sir dan Kwitang,” kata Wakapolres 
Metro Jakarta Pusat AKBP Setyo 
Koes Heriyatno, Rabu (13/10).

Peran, pelaku dalam tawuran 
yakni menjadi provokator.

“Pelaku JK ditangkap setelah 
ada info dari masyarakat yang 
menyebut jika JK yang mempro-
vokasi warga Kwitang dan Kali-
pasir sehingga terjadi tawuran,” 
tambahnya.

Setyo melanjutkan, dari tangan 
tersangka terdapat kunci T sebagai 
alat untuk digunakan dalam men-
curi sepeda motor.

“Setelah diamankan, kami 
dapati kendaraan JK ada kunci T 
dan setelah diinterogasi ternyata itu 
hasil curian. Dengan ada temuan 
itu, kami tes urin, JK positif  terkait 
urin mengandung narkoba dalam 
hal ini amphetamin. JK juga pakai 
sabu,” ujarnya.

Setyo juga menegaskan, ko-
relasi bahwa memang selama ini 
pelaku kejahatan di Jakpus selalu 

Kapolri mengatakan berkat kerja 
keras dari seluruh pihak, kini  Indonesia 
 menjadi peringkat pertama di Asia 
Tenggara dalam penanganan Covid-19.

Dalam kesempatan itu. 
Listyo memaparkan bahwa 
Indonesia telah melampaui 
150 juta suntikan vaksinasi. 
Hal itu berdasarkan data yang 
disampaikan oleh Kement-
erian Kesehatan (Kemenkes). 
Namun, Ia berharap, akhir 
tahun nanti suntikan vaksin di 
Indonesia bisa mencapai angka 
200-250 juta.

Sigit juga menyebut, ber-
kat kerja keras dari seluruh 
pihak yang mendukung kebi-
jakan Pemerintah, Indonesia 
menjadi peringkat pertama 
di Asia Tenggara dalam pen-
anganan Covid-19. Namun, 
Sigit meminta, seluruh pihak 
terus melakukan upaya-upaya 
terkait akselerasi vaksinasi 
guna target dari Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) dapat segera 
terwujud.

“Ada PR yang harus kami 
selesaikan bahwa memang 
untuk bisa mempertahankan 

JAKARTA (IM) - Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
mengatakan, Indonesia sempat 
mengalami laju pertumbuhan 
Covid-19 yang cukup tinggi. 
Namun, berkat kerja keras dan 
soliditas penanganan Pandemi 
virus corona dari TNI, Polri, 
Pemda, Dinas kesehatan dan 
seluruh stakeholder, saat ini ka-
sus aktif  harian telah mengalami 
penurunan drastic.

“Alhamdulilah berkat kerja 
keras seluruh rekan-rekan 
semua khususnya TNI-Polri 
hari ini kasus harian kita su-
dah di bawah seribu dan ini 
berkat kerja keras dan soli-
ditas TNI-Polri dan seluruh 

masyarakat yang tergabung 
dalam hal ini Dinkes, relawan 
dan seluruh rekan-rekan yang 
tergabung dalam menghadapi 
Pandemi Covid-19,” kata Sigit 
saat meninjau kegiatan serbuan 
vaksinasi dan bakti sosial yang 
diselenggarakan oleh Akabri 
89 di Gedung Gatot Soebroto 
Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta 
Timur, Rabu (13/10).

Kegiatan itu juga disaksikan 
langsung Ketua MPR Bam-
bang Soesatyo, Panglima TNI 
Marsekal Hadi Tjahjanto. Acara 
vaksinasi tersebut masih dalam 
rangka HUT TNI ke-76 dengan 
tema ‘Pengabdian 33 Tahun 
TNI-Polri AKABRI 89’

dan mencapai terbentuknya 
kekebalan komunal sampai 70 
persen mau tak mau kami harus 
melanjutkan akselerasi vaksinasi 
sebagaimana yang diharapkan 
Bapak Presiden untuk mencapai 
laju suntikan 2 juta dalam satu 
hari,” ujar eks Kabareskrim 
Polri itu.

Selain itu, Sigit juga meminta 
kepada seluruh jajaran TNI-Pol-
ri untuk menyiapkan penanga-
nan yang tepat bagi kontingen-
kontingen perwakilan daerahnya 
setelah bertanding di PON 
ke-XX di Papua.

“Kita tahu beberapa hari 
lalu ada 86 orang terkonfi rmasi 
positif. Dan ini tentunya mereka 
akan kembali ke wilayah masing-
masing. Dalam kesempatan 
ini tolong terkait dengan SOP 
prokes yang saat ini telah kami 
laksanakan, tolong betul-betul 
dilakukan sehingga tidak terjadi 
munculnya klaster baru paska-
PON di wilayah rekan-rekan 
semua,” ucap Sigit.

Menurut Sigit, setiap wilayah 
harus menyiapkan tahapan prot-
okol kesehatan karantina dengan 
matang. Tujuannya, agar tidak 
terjadinya penyebaran virus 
corona yang berpotensi men-
imbulkan lonjakan kasus harian 
bertambah. Hal itu juga harus 
dibarengi dengan penerapan 
protokol kesehatan dalam setiap 
aktivitas masyarakat.

“Ini menjadi tantangan 
dan tugas bersama karena 
ada penurunan level yang 
disertai kelonggaran aktivitas 
masyarakat. Selalu diingatkan 
agar masyarakat menegakan 
aturan prokes secara kuat. 
Karena kalau tidak akan ada 
situasi dimana kalau kita abai 
angka Covid-19 naik. Oleh 
karena itu kita lanjutkan apa 
yang disampaikan Pak Pres-
iden mengejar 2 juta vaksinasi 
dalam satu hari,” papar Sigit.

Oleh karena itu, Sigit tak 
lelah menyampaikan kepada 

jajarannya untuk tetap melaku-
kan sosialiasi dan edukasi 
kepada masyarakat akan pent-
ingnya penerapan prokes guna 
mencegah pertumbuhan virus 
corona.

“Tetap ingatkan masyarakat 
prokes yang baik. Terima kasih 
telah memberikan bantuan ke 
masyarakat yang terdampak 
karena memang aturan penu-
runan level harus kita laksanakan 
secara bertahap. Terima kasih 
rekan dan senior yang tergabung 
dalam Altar 89 terus solid, terus 
sinergi, kita bersatu, kita ber-
juang, kita pasti menang,” tutur 
Sigit.

Sementara itu,  Ketua MPR 
Bambang Soesatyo (Bamsoet) 
mengapresiasi sinergitas dan 
soliditas TNI-Polri yang telah 
bekerja keras membantu Pemer-
intah dalam mengawal penanga-
nan Pandemi Covid-19.

“Bagaimana kita lihat dan 
saksikan bersama-sama, kita 
lihat sinergitas TNI-Polri yang 
makin solid. Dimotori oleh Altar 
89, Akabri angkatan 89, kami 
liat sama-sama kerjasama yang 
sangat baik selama ini terbangun 
TNI-Polri. Itu berikan pesan ke 
kita semua bahwa kita tidak bo-
leh biarkan kita sendirian hadapi 
masalah berat selama Pandemi. 
Kita bersyukur Covid-19 makin 
lama makin mereda, sekarang 
ini sudah landai,” kata Bamsoet.

Karenanya, Bamsoet ber-
harap, soliditas dan sinergitas 
TNI-Polri bisa menjadi cermi-
nan bagi masyarakat untuk terus 
mau membantu Pemerintah 
menghadapi Pandemi virus 
corona.

“Semoga soliditas TNI-
Polri mendorong dan membuat 
kita semua terinspirasi tidak 
boleh berdiam diri bila melihat 
tetangga kita, saudara-saudara 
kita menghadapi masalah kesu-
litan akibat pandemi inilah nilai 
gotong royong yang diajarkan,” 
ujar Bamsoet. ● lus

Kapolri :TNI dan Polri Terus BersinergiKapolri :TNI dan Polri Terus Bersinergi
Wujudkan Target Vaksinasi Presiden JokowiWujudkan Target Vaksinasi Presiden Jokowi

Gegara Kambing, Kakek Ini Tewas
Setelah Diberondong Senapan Angin

SUMSEL (IM) - Seorang 
kakek di Empat Lawang, Su-
matera Selatan tewas setelah 
diberondong senapan angin di 
dalam pondok kebum miliknya. 
Dugaan sementara, korban di-
bunuh lantaran kampingnya 
kerap merusak tanaman yang ada 
di kebun milik pelaku.

 Korban diketahui bernama 
Herman (60) warga Lorong 
Talang Padang, Empat Lawang. 
Korban saat ditemukan warga 
sudah tewas dengan posisi ter-
telungkup dengan sejumlah luka 
tembakan di sekujur tubuhnya 
pada Selasa (12/10) sekitar pukul 
12.00 WIB.

Polisi setelah mendapat lapo-
ran langsung melakukan olah 
tempat kejadian perkara (TKP). 
Sementara jenazah korban diba-
wa ke RSUD Empat Lawang 
guna kepentingan autopsi.

Tak butuh waktu lama polisi 
yang melakukan penyelidikan 
dan memeriksa saksi-saksi, ke-
mudian mengantongi identitas 
pelaku. Upaya pendekatan per-
suasif  anggota Polsek Tebing 
Tinggi ke pihak keluarga tersang-
ka akhirnya membuahkan hasil, 
tersangka akhirnya menyerahkan 
diri ke Polsek Pagar Alam Selatan 
Kota Pagar Alam.

Menurut pengakuan ter-

sangka Leo Syahputra (31) warga 
Desa Kemang Manis Empat La-
wang, dia dengan korban sudah 
dua kali berselisih paham terkait 
hewan ternak kambing milik ko-
rban yang sering masuk ke kebun 
miliknya dan merusak tanaman.

Namun, didamaikan warga 
dan puncaknya kemarin pelaku 
yang kesal kemudian mendatangi 
pondok milik korban hingga 
terjadi cekcok mulut.

Pelaku yang tersulut emosi 
kemudian menembaki korban 
menggunakan senapan angin 
hingga korban jatuh tersungkur. 
Tak cukup sampai disitu korban 
yang posisinya terjatuh kembali 
dihujani tembakan hingga ko-
rban tewas di tempat kejadian. 
Setelah puas pelaku kemudian 
meninggalkan korban.

Kapolsek Tebing Tinggi 
AKP M Aidil Fitri menjelaskan 
dugaan sementara motif  pem-
bunuhan dilatar belakangi hewan 
ternak kambing yang merusak 
tanaman kebun pelaku. Korban 
diduga tewas akibat menderita 
luka sebanyak 7 luka tembakan 
dari senapan angin milik pelaku.

Guna mempertanggung jaw-
abkan perbuatannya, tersangka 
akan dijerat dengan Pasal 338 
KUHP dan terancam hukuman 
15 tahun kurungan penjara. ● lus

Kronologi Polisi Banting dan Injak
Mahasiswa saat Aksi Demo di Tangerang

TANGERANG (IM) - 
Aksi unjuk rasa yang digelar 
sejumlah mahasiswa saat per-
ingatan HUT ke-389 Kabu-
paten Tangerang di kawasan 
Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Tangerang, diwarnai bentrokan 
dengan polisi.

Bentrokan itu berawal saat 
sejumlah mahasiswa hendak 
masuk ke dalam Gedung Bupati 
Tangerang, namun dihadang oleh 
petugas kepolisian. 

Sementaqra menurut ma-
hasiswa peserta demo mereka 
hanya sekedar menyampaikan 
aspirasi.

“Kita berusaha masuk, tapi 
dihadang, kami hanya ingin 
menyampaikan aspirasi saja,” 
kata salah seorang peserta aksi, 
Rohmat, Rabu (13/10).

Demo yang berujung kis-
ruh itu juga sempat terekam 
dalam video amatir yang akhirnya 
beredar di media sosial. Terdapat 
satu mahasiswa yang sebelumnya 
ditarik oleh salah seorang petugas 
kepolisian yang menggunakan 
rompi polisi, dan dibanting oleh 
petugas tersebut.

Sementara itu, Ketua BEM 
STIE Putra Nusa Perdana Indo-
nesia, Ahmad Saipul menyatakan 
bahwa ada tindak kekerasan yang 
dilakukan oleh polisi terhadap 
rekannya. Dia juga mengecam 
tindakan aparat yang memban-
ting rekannya.

“Ya, itu rekan kami dari HI-
MATA (Himpunan Mahasiswa 
Tangerang), kami mengecam 
dan sangat sayangkan tindakan 
itu, dimana ia membanting rekan 
kami dan itu sudah diluar SOP 
kepolisian,” katanya.

Saipul juga menambahkan 
aksi demonstrasi yang dilakukan 
itu merupakan aksi damai dan 
tertib para mahasiswa dalam me-
nyuarakan aspirasinya ke Pemer-
intah Kabupaten Tangerang. 
Aksi tersebut hanya berupa pe-
nyampaian aspirasi dari masyara-
kat kepada pemerintah daerah.

“Ini aksi damai, dan kami 
tidak merusak fasilitas umum, 
kami hanya ingin direspon secara 
baik oleh pemerintah. Namun 
yang kami dapatkan respon 
dari kepolisian seperti ini,” 
tandas. ● lus
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UNGKAP PENYELUNDUPAN SABU DAN GANJA
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Banten Hendri Mar-
paung (tengah) bersama Kabid Brantas Jemmy Suatan (kiri) memper-
lihatkan barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu saat rilis ungkap 
kasus di Kantor BNNP, Serang, Banten, Rabu (13/10). Petugas BNNP 
Banten berhasil mengagalkan upaya penyelundupan 2 kilogram sabu 
dan 1,5 kilogram ganja kering dari Medan dengan menangkap dua orang 
tersangka berinisial DN dan SA. 

Polisi Buru Sopir Angkot yang
Rampok dan Aniaya Penumpangnya

melompat dari dalam angkot, 
seketika itu sopir angkot me-
larikan diri ke dalam tol guna 
menghindari amukan warga.

“Kondisi angkot pecah 
kaca depan dan tidak ada 
sopirnya. Namun di sekitar lo-
kasi, ditemukan satu unit pon-
sel dan sepasang sandal yang 
diduga baru habis dipakai,” 
ungkapnya.

Saat ini, Unit Reskrim Pol-
sek Kalideres bersama Jatanras 
Polres Metro Jakarta Barat telah 
membentuk tim untuk mengejar 
pelaku. “Kami sudah kantongi 
identitasnya,” tandasnya.

 
Kromologi Kejadian

Haris menjelaskan, kejadian 
bermula saat korban hendak 
pulang ke rumah ke kawasan 
Kapuk, Cengkareng, dengan 
menaiki angkot.

“Korban saat itu duduk dis-
amping pelaku, yang merupakan 
sopir angkot,” kata Haris.

Kemudian saat di tengah 
perjalanan, sang sopir mengajak 
berkeliling korban hingga sampai 
di kawasan CBC, Tegal Alur, 
Kalideres, Jakarta Barat.

Setibanya di sana, pelaku 
langsung menganiaya korban 
dengan memukulinya sebanyak 
tiga kali. Ponsel korban saat itu 
juga dirampas oleh pelaku.

“Saat nyampe di CBV kor-
ban teriak ada satpam mendengar 
di CBV itu korban lompat karena 
mungkin dia panik. Kemudian 
dikejar lah pelaku sama satpam 
itu sampai mau keluar tol Kapuk 
mobil terguling disitu,” kata 
Haris.

Dikatakan Haris, korban saat 
kejadian kemudian diselamatkan 
oleh warga sekitar dan dibawa ke 
rumah sakit. Mendapati laporan 
dari warga tersebut, polisi kemu-
dian melakukan penyisiran ke 
lokasi kejadian.

“Kita menemukan jejak lah 
yang dipinggir-pinggir rawa ping-
gir tol itu. Nah ketemu lah BB 
hape korban sama sendal jepit 
pelaku,” urainya.

Saat ini, Unit Reskrim Pol-
sek Kalideres bersama Jatanras 
Polres Metro Jakarta Barat telah 
membentuk tim untuk mengejar 
pelaku.

“Kami sudah kantongi iden-
titasnya,” ujarnya. ● lus

JAKARTA (IM) - Polisi 
memburu sopir angkot yang 
merampok dan menganiaya 
seorang Wanita berinisial DY 
(17), penumpangnya.

Kasus ini terungkap setelah 
pihak polisi mendalami temuan 
angkot dengan nomor 06 jurusan 
Kota-Kamal terbalik di dekat 
pintu tol Kapuk, Minggu (10/10) 
malam.

Kanit Reskrim Polsek Kali-
deres AKP Haris Sanjaya men-
erangkan, dugaan perampokan 
dan penganiayaan yang dialami 
DY diketahui berdasarkan infor-
masi dari salah seorang saksi yang 
berada di dekat lokasi.

“Korban mengalami luka 
berat di bagian kepala maupun 
di lengan. Kita duga perkara ini 
adalah tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan,” ucap Haris 
dikonfi rmasi, Rabu (13/10).

Korban yang saat itu dito-
long warga langsung dilarikan ke 
rumah sakit. 

Saat diminta keterangan, ru-
panya DY dipukul menggunakan 
kunci roda sehingga kepala DY 
harus dijahit.

DY pun coba kabur dengan 


