
PENYERAHAN BERKAS PERKARA 
TERSANGKA MENWA UNS

Polisi menunjukan barang bukti kasus 
 penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya 
mahasiswa Gilang Endi Saputra dalam Diklatsar 
Menwa UNS di Polresta, Solo, Jawa Tengah, 
Senin (3/1). Polisi menyerahkan kedua tersangka 
 berserta sejumlah barang bukti kepada Kejaksaan 
Negeri menyusul berkas perkara dinyatakan 
 lengkap P21, dan kedua tersangka dikenai Pasal 351 
ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau Pasal 
359 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan 
ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

 IDN/ANTARA 

12  PoliceLineINTERNATIONAL MEDIA, SELASA 4 JANUARI 2022

IDN/ANTARA

PARADE KEDATANGAN KAPOLDA RIAUPARADE KEDATANGAN KAPOLDA RIAU
Kapolda Riau yang baru Irjen Pol Mohammad Iqbal (kiri) dan istri bersama Kapolda Riau yang lama Irjen Pol Agung Setya Kapolda Riau yang baru Irjen Pol Mohammad Iqbal (kiri) dan istri bersama Kapolda Riau yang lama Irjen Pol Agung Setya 
Imam Eff endi (kanan) dan istri mengikuti rangkaian parade kedatangan di Mapolda Riau, di Pekanbaru, Riau, Senin (3/1). Imam Eff endi (kanan) dan istri mengikuti rangkaian parade kedatangan di Mapolda Riau, di Pekanbaru, Riau, Senin (3/1). 
Irjen Pol Mohammad Iqbal yang sebelumnya Kapolda NTB kini menjabat sebagai Kapolda Riau menggantikan Irjen Pol Irjen Pol Mohammad Iqbal yang sebelumnya Kapolda NTB kini menjabat sebagai Kapolda Riau menggantikan Irjen Pol 
Agung Setya Imam Eff endi yang kini menjabat sebagai Asops Kapolri.Agung Setya Imam Eff endi yang kini menjabat sebagai Asops Kapolri.

Lerai Pengeroyokan, Anggota Polisi
Malah Dikeroyok di Tanjung Priok

JA K A RTA  ( I M )  - 
Seorang anggota polisi dik-
eroyok sejumlah orang tak 
dikenal saat hendak melerai 
pengeroyokan yang menimpa 
seorang warga di Jalan Ende, 
Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Berdasarkan video am-
atir di akun Instagram ce-
tul222 yang beredar, aksi 
pengeroyokan tersebut ter-
jadi pada Sabtu (1/1) pukul 
16.30 WIB. Anggota Polisi 
yang dikeroyok itu meru-
pakan anggota Subdit Patroli 
Air Ditpolair Korpolairud 
Baharkam Polri Bripda Rio 
Novemberyanto Rajagukguk.

Berdasarkan keterangan 
dalam akun tersebut, saat 
kejadian, yang bersangkutan 
sedang makan di warteg 
bersama seorang rekannya. 
Namun, tiba-tiba muncul 
segerombolan kendaraan 
bermotor yang pengenda-
ranya melakukan pengeroyo-
kan terhadap seorang warga 
bernama Ari Alpiansyah.

“Bripda Rio pun  beru-
saha melerai pengeroyokan 
tersebut, tetapi segerom-
bolan orang tidak dikenal 

itu justru balik mengeroyok 
Bripda Rio,” demikian in-
formasi dalam akun akun 
cetul222.

Saat dikonfi rmasi, Kasat 
Reskrim Polres Metro Ja-
karta Utara AKBP Dwi Pra-
setyo Wibowo membenarkan 
tentang peristiwa itu. Dia 
mengatakan, pihaknya lang-
sung melakukan penyelidikan 
pasca-kejadian.

“Iya sudah kami lidik dari 
beberapa hari lalu, kami lidik 
setelah kejadian. Masih kami 
lidik,” ujar Dwi, Senin (3/1).

Karena masih diselidiki, 
kata Dwi, sejauh ini belum 
ada yang diamankan terkait 
kejadian tersebut. Namun, 
Dwi membenarkan bahwa 
pengeroyokan terjadi pada 
Sabtu (1/1) ketika korban 
sedang makan di warteg. 
Saat itu, korban melihat ad-
anya keributan dan berniat 
melerai.

“Int inya korban se-
dang makan di warteg sama 
rekannya melihat ada orang 
berkerumun (keributan), ber-
niat untuk melerai tapi malah 
jadi korban,” ujar Dwi. ● lus

Vaksinasi Merdeka dari Polda Metro
Bakal Fokus Menyasar Anak-anak

nasi ini dapat menjadi jalan 
untuk mencegah lebih banyak 
anak yang terpapar, atau ha-
rus kehilangan keluarga, atau 
masyarakat kehilangan usaha 
dan pekerjaan masyarakat yang 
terbengkalai,” ujarnya.

Berdasarkan laporan dari 
pemerintah ada penamba-
han 174 kasus baru Covid-19 
dalam 24 jam terakhir. Penam-
bahan kasus baru itu terjadi di 
18 provinsi.

Berdasarkan data yang 
sama, hingga Minggu (2/1) 
total pasien Covid-19 di Ta-
nah Air berjumlah 4.263.168 
orang. Menurut data Satuan 
Tugas Penanganan Covid-19, 
penambahan tertinggi ada di 
DKI Jakarta dengan 103 kasus, 
Kepulauan Riau 24 kasus, Jawa 
Barat 10 kasus, Jawa Timur 8 
kasus dan Banten 7 kasus.

Sementara itu, pasien Co-
vid-19 yang dinyatakan sem-
buh bertambah 190 orang, 
sehingga jumlahnya menjadi 
4.114.689 orang. Kemudi-
an, ada penambahan 1 kasus 
kematian akibat Covid-19. 
Dengan demikian, pasien Co-
vid-19 meninggal dunia jadi 
144.097 orang. Hingga hari ini, 
pemerintah telah memeriksa 
63.545.184 spesimen Covid-19 
dari 42.756.169 orang. ● lus

JAKARTA (IM) - Polda 
Metro Jaya memastikan bakal 
melanjutkan program vaksinasi 
Covid-19 yang sudah berjalan 
sejak 2021. Kabid Dokkes 
Polda Metro Jaya Kombes 
Didiet Setiobudi menjelaskan 
bahwa vaksinasi merdeka pada 
tahun ini akan difokuskan un-
tuk anak-anak.

“Pada 2022 ini, kami akan 
memastikan seluruh warga DKI 
dan aglomerasi dapat memiliki 
perlindungan diri melalui vak-
sinasi, di antaranya vaksinasi 
anak,” ujar Didiet dalam ket-
erangannya yang disampaikan 
kepada wartawan, Senin (3/1).

Program vaksinasi merde-
ka digelar pada 2021 untuk 
mempercepat penyuntikkan 
vaksin Covid-19, di tengah 
lonjakan kasus pada periode 
Juni dan Juli lalu. Hasilnya, 
lonjakan kasus Covid-19 bisa 
semakin terkendali dengan 
semakin banyak warga yang 
telah mendapatkan vaksinasi 
Covid-19.

Didiet berharap program 
vaksinasi merdeka pada 2022 
ini bisa semakin meminimal-
kan potensi penularan Co-
vid-19, khusus bagi anak-anak 
di wilayah DKI Jakarta dan 
sekitarnya.

“Semoga program vaksi-

Penempatan Polri di bawah 
presiden sesuai konstitusi yaitu UUD 1945, 
sebagai negara hukum harus mengikuti 
aturan Ketetapan MPR Nomor VII Tahun 
2000, dan UU Nomor 2 Tahun 2002.

Selandia Baru.
Saat ini Polri dinilai se-

dang menuju sistem Integral, 
tetapi masih Sentralistik. Ia 
menilai,Polri pernah memakai 
Sistem Tersebar sejak Prokla-
masi Kemerdekaan sampai 
dengan 30 Juni 1946, di mana 
ada Polisi Surabaya, Polisi 
Medan, Polisi Bandung dan 
Polisi Makassar dengan sebu-
tan Hoof  Bireuo.

Menurut Sisno, tidak ada 
satu sistem kepolisian yang 
dianut secara seragam atau 
sama di seluruh dunia, hal 
tersebut bergantung dari se-
jarah terbentuknya organisasi 
polisi, aturan konstitusinya, 
dan undang-undang yang ber-
laku.

“Perlu wawasan dan pen-
galaman yang berdasar “Fakta 

JAKARTA (IM) - Polri 
berada langsung di bawah 
presiden dianggap paling te-
pat. Penilaian ini disampai-
kan Pengamat Kepolisian 
Irjen Pol Purnawirawan Sisno 
Adiwinoto untuk menang-
gapi Gubernur Lamhanas yang 
mengusulkan agar Polri berada 
di bawah kementerian.

“Sudah benar dan sangat 
tepat Polri di bawah presiden 
bukan di bawah kementerian,” 

katanya melalui keterangan ter-
tulis yang diterima wartawan, 
Senin (3/1).

Dijelaskannya bahwa di 
dunia ini ada tiga sistem kepoli-
sian, yakni  Sentralistik seperti 
di Perancis, Italia, Tiongkok, 
Philipina, Thailand, Malaysia.  
Kemudian sistem tersebar 
(fragmented) seperti di Ameri-
ka Serikat, Kanada, Inggris, 
Belgia, dan Integral seperti 
di Jepang, Jerman, Australia, 

bukan Mitos”, jangan sam-
pai hanya karena mengetahui 
atau mendengar suatu negara 
menempatkan organisasi polisi 
berada di bawah suatu Ke-
menterian, lantas ingin mener-
apkan dengan mengusulkan 
organisasi polisi di Indonesia 
yaitu Polri harus di bawah 
suatu kementerian,” tegasnya.

Sesungguhnya ide me-
letakkan posisi Polri di bawah 
kementerian dianggap meru-
pakan “pendapat yang sudah 
usang” yang sering digulirkan 
beberapa pihak. Diduga gaga-
san ini dilontarkan sejumlah 
pihak karena  adanya kepent-
ingan tertentu atau memang 
mereka “kurang memahami 
sistem kepolisian di dunia 
maupun sistem kepolisian yang 
berlaku di Indonesia”.

Penempatan Polri di bawah 
presiden  sudah sesuai dengan 
konstitusi yaitu UUD 1945, 
sebagai negara hukum harus 
mengikuti aturan Ketetapan 
MPR Nomor VII Tahun 2000, 
dan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2002.

“Oleh karenanya usulan 
menempatkan organisasi Polri 
harus berada di bawah ke-
menterian adalah pemikiran 
yang inkonstitusional dan 
mengingkari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagai 
negara hukum,” katanya.

Bahkan, tidak dipahaminya 
prinsip-prinsip dasar meliputi 
tugas-wewenang administrasi 
di bidang keamanan dan ket-
ertiban umum sebagai bagian 
dari kekuasaan Presiden dalam 
penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersifat umum,khususnya 
kekuasaan menyelenggarakan 
Administrasi Negara.

Dalam konteks ini, tugas 
memelihara, menjaga, dan 
menegakkan keamanan dan 
ketertiban umum merupakan 
tugas-wewenang paling awal 

dan tradisional dari setiap 
pemerintahan.

Menempatkan Polri di 
bawah Presiden, memungkink-
an Kapolri untuk ikut dalam Si-
dang Kabinet agar situasi dapat 
secara langsung mengikuti 
perkembangan situasi nasi-
onal sehingga dapat bertindak 
cepat dalam mengatasi setiap 
masalah aktual dan strategis.

Keikutsertaan Kapolri 
dalam Sidang Kabinet, bukan 
berarti Kapolri merupakan 
Menteri sebagai bagian dari 
anggota kabinet, namun hanya 
sebagai “cabinet member”, 
tepatnya Pejabat Negara Set-
ingkat Menteri.

Kedudukan Polri dalam 
sistem ketatanegaraan yang be-
rada di bawah Presiden, memiliki 
makna bahwa Polri sebagai 
perangkat pemerintah Pusat 
yang lingkup wewenangnya me-
liputi seluruh wilayah Indonesia. 
Satuan kewilayahan Polri (Polda 
di level Provinsi, Polres di level 
kabupaten/kota, dan Polsek di 
level kecamatan) merupakan 
perangkat Kepolisian Negara 
Republik Indonesia di Daerah, 
bukan perangkat daerah.

“Baik UUD 1945, Tap 
MPR No. VII/MPR/2000, 
maupun UU No. 2 Tahun 
2002, menegaskan bahwa 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sebagai alat negara 
yang menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat bertu-
gas melindungi, mengayomi, 
melayani masyarakat serta 
menegakkan hukum,” katanya.

Sebagai Alat Negara, Polri 
berada di bawah dan bertang-
gung-jawab kepada Presiden 
selaku Kepala Negara (Head 
of  State). Berdasarkan prinsip-
prinsip tersebut di atas, adalah 
sudah benar dan sangat tepat 
Polri berada langsung di bawah 
Presiden bukan di bawah men-
teri. ● lus

Polri Berada di Bawah PresidenPolri Berada di Bawah Presiden
Dianggap Sudah Tepat  Dianggap Sudah Tepat  

Unit PPA Jadi Direktorat, Kompolnas Harap
Polri semakin Tingkatkan Pelayanan Hukum

JAKARTA (IM) - Ka-
polri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo mengungkap-
kan akan menjadikan unit 
Pelayanan Perempuan dan 
Anak (PPA) menjadi Direk-
torat tersendiri di tingkat 
Bareskrim Polri dan Polda.

Komisi Kepolisian Nasi-
onal (Kompolnas) berharap, 
Polri akan semakin meningkat-
kan pelayanan terbaik terhadap 
kasus hukum yang menyang-
kut anak dan perempuan.

“Sehingga dengan pen-
ingkatan dari unit menjadi 
direktorat tersendiri akan 
lebih meningkatkan pelay-
anan dan perlindungan pada 
perempuan dan anak terkait 
upaya penegakan hukum,” 
kata Komisioner Kompolnas 
Poengky Indarti kepada awak 
media, Jakarta, Senin (3/100.

Menurut Poengky, pen-
ingkatan unit PPA ini meru-
pakan rekomendasi sejak 
lama dari komisi Kepolisian. 
Hal ini berkaca dari ter-
jadinya peningkatan kasus 
yang merugikan anak dan 
perempuan di Indonesia.

“Peningkatan dari unit 
menjadi direktorat ini san-
gat dibutuhkan, mengingat 
jumlah kasus kekerasan ter-

hadap perempuan dan anak 
semakin meningkat,” ujar 
Poengky.

Sebagaimana diketahui, 
Kapolri Jenderal Listyo me-
nyebut bahwa dengan diben-
tuknya Direktorat sendiri 
itu, korban perempuan akan 
terlayani dengan baik dan 
lebih merasa dengan nya-
man melaporkan kasus yang 
menimpanya.

Menurut Sigit, Direktorat 
PPA itu akan didominasi 
atau diawaki oleh para Polisi 
Wanita (Polwan).

“Ditangani mayoritas 
wanita. Sehingga korban nya-
man dan ada pendampingan 
psikologi, diawaki Polwan, 
sehingga betul-betul beri-
kan perlindungan, berikan 
pendampingan baik, men-
gendalikan suasana psikis 
dari korban yang terdampak,” 
ujar Listyo.

Untuk menjawab tantan-
gan dan kebutuhan zaman, 
Sigit menekankan, Polri akan 
terus melakukan perbaikan 
guna memberikan pelayanan 
yang prima terhadap ma-
syarakat. “Kami juga lakukan 
perbaikan untuk mewujud-
kan tata kelola Polri,” ujar 
Listyo. ● lus

Kakorlantas Polri Sebut Puncak
Arus Balik Natal dan Tahun Baru Lancar

JAKARTA (IM) - Ke-
pala Korps Lalu Lintas (Ka-
korlantas) Polri Irjen Firman 
Shantyabudi menyebut arus 
lalu lintas pada puncak arus 
balik masa Natal dan Tahun 
Baru (Nataru) 2022 berjalan 
lancar.

Firman mengungkapkan 
bahwa sempat ada peningka-
tan volume kendaraan sejak 
pukul 15.00 WIB hingga 
menjelang pukul 21.00 WIB, 
Minggu (2/1). Namun hal 
itu  tidak sampai menimbul-
kan kemacetan yang parah, 
karena telah diberlakukan 
contrafl ow atau penambahan 
satu ruas jalan.

“Kami berlakukan con-
traflow dimulai dari KM 
65 sampai dengan KM 47 
Tol Jakarta-Cikampek. Na-
mun, disesuaikan dengan 
kepadatan bisa juga dibuka 
di KM 61,57, dan 55 B arah 
Jakarta,” kata Firman kepada 
wartawan di Jakarta, Senin 
(3/1).

Firman menjelaskan, 

contrafl ow telah diberlaku-
kan ketika terjadinya ke-
macetan di beberapa ruas 
jalan. Terutama, di wilayah 
tol Jakarta-Cikampek (Ja-
pek). Menurutnya, kebijakan 
contrafl ow itu efektif  dalam 
mengurai kepadatan akibat 
kendaraan masyarakat yang 
kembali ke wilayah Jabodeta-
bek, usai libur Nataru.

“Contrafl ow sendiri san-
gat situasional untuk mem-
bantu kelancaran masyarakat 
yang menuju arah Jakarta. 
Kita melihat di pantauan 
GPS ada beberapa titik di 
ruas jalan, terutama jalur 
Cikampek arah Jakarta sem-
pat ada peningkatan volume 
kendaraan namun semua 
sudah cair (lancar),” ujar 
Firman.

Diketahui, dalam pen-
gamanan masa Natal 2021 
dan Tahun Baru 2022, Polisi 
menggelar Operasi Lilin 
2021 yang digelar sejak 24 
Desember 2021 hingga 2 
Januari 2022. ● lus
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REKONSTRUKSI TABRAK LARI DI NAGREG
Petugas membawa tersangka dengan inisial P saat rekonstruksi kecelakaan 
tabrak lari di Jalan Nasional III, Desa Ciaro, Nagreg, Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat, Senin (3/1). Polisi Militer Angkatan Darat melakukan sejumlah 
adegan dalam rekonstruksi kecelakaan tabrak lari yang menewaskan dua 
orang korban dengan tiga orang tersangka anggota TNI AD.

Polda Metro Ungkap Banyak Artis
Terlibat Prostitusi Online Bersama CA

tis yang diduga terlibat dalam 
praktik prostitusi daring, 
sejurh dengan terbongkarnya 
kasus prostitusi daring yang 
melibatkan artis CA.

Zulpan menjelaskan, ha-
sil pemeriksaan kepada para 
tersangka, Subdit Siber Di-
treskrimsus Polda Metro Jaya 
sudah mendapat data, publik 
figur lainnya yang masuk 
dalam daftar para muncikari 
ini. Namun, Zulpan enggan 
menjelaskan lebih lanjut ter-
kait jumlah maupun inisial 
dari nama-nama artis yang 
diduga terlibat dalam praktik 
prostitusi daring.

“Kepada publik figur 
yang masuk dalam daftar 
muncikari itu akan kita laku-
kan pemanggilan untuk edu-
kasi, sehingga mereka yang 
rata-rata masih muda tidak 
melakukan kegiatan prosti-
tusi online,” ujarnya, Jumat 
31 Desember 2021 lalu.

Untuk diketahui, polisi 
menangkap CA pada Rabu 
29 Desember 2021 sekitar 
pukul 21.30 WIB di salah 
satu hotel di Jakarta Pusat. 
Menurut Zulpan, saat dilaku-
kan pemeriksaan lebih lanjut, 
CA mengakui mematok tarif  
Rp 30 juta dan dia belum 
lama terlibat dalam praktik 
prostitusi daring tersebut.

 “Alasannya karena terde-

sak kebutuhan ekonomi,” 
katanya.

Meski sudah ditetapkan 
sebagai tersangka namun artis 
CA tidak ditahan. Zulpan 
mengatakan ada sejumlah 
pertimbangan pihak penyidik 
tidak menahan CA, salah sa-
tunya soal status artis itu yang 
dianggap juga sebagai korban.

“Karena terkait artis CA 
ini baik sebagai pelaku juga 
baik sebagai korban sehingga 
dalam persangkaan pasal 
yang dikenakan ke yang ber-
sangkutan pun ancaman 
hukuman hanya satu tahun 
sehingga penyidik meman-
dang tidak perlu dilakukan 
penahanan,” terang Zulpan.

Selain itu, CA  berjanji 
akan bersikap kooperatif  se-
lama proses penyelidikan dan 
pengembangan kasus yang di-
lakukan pihak penyidik saat ini.

“Dengan beberapa alasan 
juga yaitu tidak akan meng-
hilangkan barang bukti dan 
sebagainya,” tutur Zulpan.

CA dan tiga muncikarin-
ya dijerat pasal berlapis. Para 
tersangka itu dijerat dengan 
Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 
45 ayat 1 UU ITE dan Pasal 2 
ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 
2007 tentang Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. Mereka 
juga dijerat Pasal 506 KUHP 
dan Pasal 296 KUHP. ● lus

JAKARTA (IM) - Polda 
Metro Jaya menyebut bahwa 
terdapat banyak artis yang ter-
libat prostitusi online bersama 
pemain sinetron Cassandra 
Angelie (CA). Kabid Humas 
Polda Metro Jaya menjelaskan, 
hal itu diketahui setelah penyi-
dik Subdit Siber Ditreskrimum 
Polda Metro Jaya mendalami 
keterangan tiga muncikari yang 
ditangkap bersama CA.

“Ada beberapa itu kan. 
Lebih dari dari satu ya, cu-
kup banyak (artis lain),” ujar 
Zulpan kepada wartawan, 
Senin (3/1).

Namun, Zulpan belum 
dapat menjelaskan secara 
rinci berapa jumlah dan iden-
titas artis yang diduga terlibat 
praktik prostitusi online itu. 
Dia hanya menyebut bahwa 
para pesohor tersebut ber-
domisili dan melakukan keg-
iatan terkait prostitusi online 
di wilayah DKI Jakarta.

Penyidik juga sudah me-
rencakan pemanggilan dan 
akan menjadwalkan pemerik-
saan kepada para artis tersebut.

“Kami rencanakan dulu 
untuk pemanggilannya, baru 
nanti kami tentukan tang-
galnya,” kata Zulpan.

Sebelumnya, Penyidik 
Polda Metro Jaya, mengung-
kapbahwa pihaknya telah 
mengantongi nama-nama ar-


