
JEMPUT BOLA VAKSINASI COVID-19 KE 
LAPAK PEDAGANG

Tim medis Polresta Kendari melakukan 
 vaksinasi COVID-19 dengan mendatangi 
pedagang di lapak jualannya di Pasar Baruga, 
Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (4/1). 
 Untuk mencapai target vaksinasi COVID-19, 
pihak pemerintah setempat bersama TNI dan 
Polri membuat 23 titik lokasi vaksinasi setiap 
hari di lokasi berbeda agar pada Maret 2022 
target dapat tercapai.
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VAKSINASI COVID-19 BAGI PELAJAR SD DI MAGELANGVAKSINASI COVID-19 BAGI PELAJAR SD DI MAGELANG
Personel TNI-Polri mendampingi seorang murid saat vaksinasi COVID-19 bagi pelajar di SD Negeri Krincing, Secang, Magelang, Personel TNI-Polri mendampingi seorang murid saat vaksinasi COVID-19 bagi pelajar di SD Negeri Krincing, Secang, Magelang, 
Jawa Tengah, Selasa (4/1). Vaksinasi COVID-19 bagi anak umur 6-11 tahun tersebut bertujuan mempercepat dan memperluas Jawa Tengah, Selasa (4/1). Vaksinasi COVID-19 bagi anak umur 6-11 tahun tersebut bertujuan mempercepat dan memperluas 
pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) di seluruh wilayah Indonesia. pelaksanaan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) di seluruh wilayah Indonesia. 

Satgas Madago Raya Tangkap
Salah Satu Buronan Teroris Poso

JAKARTA (IM) -  Sat-
uan Tugas (Satgas) Mada-
go Raya dikabarkan telah 
menangkap satu buronan 
atau DPO kelompok tero-
ris Poso, Sulawesi Tengah 
(Sulteng). Buronan dari ang-
gota kelompok pimpinan Ali 
Kalora tersebut ditangkap 
di pegunungan Kabupaten 
Parigi Moutong.

Dari informasi yang di-
peroleh, salah satu anggota 
kelompok teroris tersebut juga 
telah dilumpuhkan oleh aparat.

Menurut Kepala Divisi 
Humas Polri, Irjen Dedi 
Prasetyo n, satu buron teroris 
Poso yang ditembak tersebut 
bernama  Ahmad Gazali alias 
Ahmad Panjang alias Basir.

“Ya betul, pelaku AP asal 
Poso,” kata Dedi saat dikon-
fi rmasi awak media, Jakarta, 
Selasa (4/1).

Buron dari anggota ke-
lompok pimpinan Ali Kalora 
tersebut ditangkap di pegu-
nungan Kabupaten Parigi 
Moutong.

Diketahui, saat ini masih 
ada empat sisa orang yang 
masuk dalam daftar pencari-
an orang (DPO) teroris Poso. 
Dua dari Poso yaitu Suardin 
alias Farhan alias Abu Farhan 
dan Ahmad Gazali alias Ah-
mad Panjang alias Basir. Dua 
lainnya dari Bima NTB yaitu 
Jafar alias pak Guru alias 
Askar dan Imam alias Galuh 
alias Nae. ● lus

Habib Bahar Tersangka Penyebar Hoaks,
Ditahan di Rutan Polda Jabar

Namun Ichwan mengaku 
belum memahami unsur ke-
bohongan yang dimaksud 
dalam peristiwa itu. Sebab, 
substansi peristiwa mengenai 
kasus tewasnya enam anggota 
laskar FPI memang benar 
terjadi.

“Yang dimaksud penye-
baran berita bohong, apalagi 
kaitan dengan Km 50 ya karena 
kan memang faktanya memang 
ada peristiwa itu. Jadi ruangnya 
di mana itu? Kami belum pa-
ham penyebaran berita bohong 
itu, apakah substansi materinya 
atau substansi peristiwanya?” 
paparnya.

“Kan faktanya ada peris-
tiwa KM 50, ada korbannya, 
enam orang syuhada FPI. 
Kemudian ada proses di Kom-
nas HAM dan ada proses 
tersangkanya dari pihak ke-
polisian, kemudian ada proses 
pengadilan yang sekarang kami 
anggap pengadilan dagelan 
itu,” tandasnya.

Selain menetapkan Bahar 
sebagai tersangka, tambah 
Arief, polisi juga menetapkan 
status tersangka kepada TR 
yang berperan sebagai pen-
gunggah video berisi kabar 
bohong yang disampaikan 
Bahar hingga menjadi viral di 
media sosial.

“Oleh sebab itu, untuk 
kepentingan penyidikan di-
maksud, kepada BS dan TR, 
penyidik melakukan penang-
kapan dan dilanjutkan dengan 
penahanan,” tegas Arief.

Arief  menyatakan, Bahar 
dijerat dengan Pasal 14 Ayat 
1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 
1946 tentang peraturan hukum 
pidana jo Pasal 55 KUHP, dan 
atau Pasal 15 UU Nomor 1 
Tahun 1946 tentang peraturan 
hukum pidana jo Pasal 55 
KUHP, dan atau Pasal 28 Ayat 
2 jo Pasal 45a UU ITE jo Pasal 
55 KUHP. ● lus

BANDUNG (IM)  - 
Habib Bahar bin Smith ditahan 
di Rutan Polda Jawa Barat. Ia 
ditahan usai ditetapkan sebagai 
tersangka kasus penyebaran 
berita bohong atau hoaks.

Kabid Humas Polda Jawa 
Barat Kombes Pol Ibrahim 
Tompo mengatakan, Habib 
Bahar ditahan sejak Senin 
3 Januari 2021 malam usai 
dilakukan pemeriksaan hing-
ga pukul 21.00 WIB. Bahar 
ditetapkan sebagai tersangka 
setelah penyidik mendapatkan 
dua alat bukti.

“Ya jadi BS (Bahar Smith) 
ditahan di Rutan Mapolda 
Jabar, sekarang sudah berada 
di dalam sel,” katanya, di Band-
ung, Selasa (4/1).

Sebelum ditahan, Habib 
Bahar lebih dulu diperiksa 
kesehatannya, termasuk tes 
antigen.“Memang diawali den-
gan pemeriksaan kesehatan. 
dari pemeriksaan kesehatan 
kondisinya cukup sehat,” kata 
Ibarahim.

Selama ditahan, Habib 
Bahar akan menjalani pemer-
iksaan untuk dapat melengkapi 
penyidikan setelah kepolisian 
melakukan gelar perkara.

“Masih ada rangkaian 
kelengkapan keterangan-
keterangan dan kelengkapan 
administrasi penyidikan yang 
harus diselesaikan, dan harus 
diperiksa untuk keterangan 
tambahan,” katanya.

Terkait Laskar FPI
Ichwan Tuankotta, kuasa 

hukum Bahar, mengatakan, 
kabar bohong yang dituduh-
kan kepada kliennya berkaitan 
dengan peristiwa pembantaian 
enam anggota Laskar FPI di 
Km 50 Tol Cikampek.

“Iya, betul (terkait peris-
tiwa KM 50)” ungkap Ichwan 
melalui sambungan telepon, 
Selasa (4/1).

Juru Bicara Divisi Humas 
Polri, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko  
menegaskan, Polri bekerja mendasari 
terhadap amanah UU. Amanah UU 
 tentunya jadi amanah masyarakat.

Sebelumnya, Gubernur 
Lemhanas Agus Widjojo dalam 
pernyataan akhir tahun 2021 
mengusulkan Kementrian 
Keamanan Dalam Negeri dan 
Dewan Keamanan Nasional 
dibentuk. Nantinya, kata Agus 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Polri) berada di 
bawah kementerian tersebut.

“Untuk mewujudkan ke-
amanan dan ketertiban perlu 
ada penegakan hukum, itu Polri. 
Seyogianya diletakkan di bawah 
salah satu kementerian, dan Polri 
seperti TNI, sebuah lembaga 
operasional. Operasional harus 
dirumuskan di tingkat menteri 
oleh lembaga bersifat politis, 
dari situ perumusan kebijakan 
dibuat, pertahanan oleh TNI, 
dan keamanan-ketertiban oleh 
Polri,” katanya.

Namun Komisioner Komisi 
Kepolisian Nasional (Kompol-

JAKARTA (IM) - Ide Gu-
bernur Lemhanas Agus Widjojo 
agar Polri berada di bawah Ke-
menterian Dalam Negeri men-
jadi perbincangan publik.  

Menanggapi hal itu, Juru 
Bicara Divisi Humas Polri, 
Kombes Trunoyudo Wisnu 
Andiko mengungkapkan, pi-
hak Korps Bhayangkara masih 
terus menjalankan tugas yang 
selama ini telah diatur dalam 
Undang-Undang (UU).

“Polri dalam hal ini masih 
pada koridor amanah UU se-

bagaimana amanah UU dasar 
UU Nomor 2 tahun 2002 ini 
tentang Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia,” kata Trun-
oyudo, Jakarta, Selasa (4/1).

Trunoyudo memastikan 
bahwa Korps Bhayangkara terus 
menjalankan tugasnya menjaga 
keamanan dan ketertiban.

“Artinya Polri saat ini 
bekerja mendasari terhadap 
amanah UU. amanah UU ten-
tunya jadi amanah masyarakat 
dan ini yang masih kita jalani,” 
ujar Trunoyudo.

nas), Poengky Indarti, sebelum-
nya menegaskan, keberadaan 
Polri di bawah Presiden meru-
pakan mandat reformasi.

“Jadi Polri di bawah Pres-
iden itu sudah merupakan 
mandat reformasi. Tidak tepat 
jika ada ide-ide yang meny-
impang dari reformasi,” kata 
Poengky kepada wartawan di 
Jakarta, Senin (3/1).

UU Polri adalah meru-
pakan wujud reformasi Polri. 
Berdasarkan reformasi terse-
but telah menempatkan Polri 
di bawah Presiden.“Selain itu 
ada Kompolnas yang ditugas-
kan untuk menetapkan arah 
kebijakan Polri,” ujar Poengky.

Senada dengan itu juga di-
katakan Pengamat Kepolisian 
Irjen Pol Purnawirawan Sisno 
Adiwinoto. Ia  menyatakan 
bahwa status Polri di bawah 
presiden sudah benar.

 “Sudah benar dan sangat 
tepat Polri di bawah presiden 
bukan di bawah kementerian,” 
katanya melalui keterangan ter-
tulis yang diterima wartawan 
pada Senin (3/1).

Ia menjelaskan bahwa 
sistem kepolisian di dunia ter-
bagi menjadi tiga yaitu Sentral-
istik seperti di Perancis, Italia, 
Tiongkok, Philipina, Thailand, 
Malaysia; Tersebar (fragment-

ed) seperti di Amerika Serikat, 
Kanada, Inggris, Belgia; dan 
Integral seperti di Jepang, Jer-
man, Australia, Selandia Baru.

Polri saat ini menuju Sistem 
Integral, tetapi masih Sentralis-
tik. Ia menyebut Polri pernah 
memakai Sistem Tersebar se-
jak Proklamasi Kemerdekaan 
sampai dengan 30 Juni 1946, 
di mana ada Polisi Surabaya, 
Polisi Medan, Polisi Bandung 
dan Polisi Makassar, dengan 
sebutan Hoof  Bireuo.

“Perlu wawasan dan pen-
galaman yang berdasar “Fakta 
bukan Mitos”, jangan sampai 
hanya karena mengetahui atau 
mendengar suatu negara men-
empatkan organisasi polisi 
berada di bawah suatu Kemen-
terian, lantas ingin menerapkan 
dengan mengusulkan organ-
isasi polisi di Indonesia yaitu 
Polri harus di bawah suatu 
kementerian,” tegasnya.

Menurut Sisno, sesung-
guhnya ide menempatkan 
polisi di bawah kementerian 
merupakan pendapat yang su-
dah usang” yang sudah sering 
digulirkan sejumlah pihak. Ide 
menduga ide tersebut dilon-
tarkan  karena kurang mema-
hami sistem kepolisian di dunia 
maupun sistem kepolisian yang 
berlaku di Indonesia. ● lus

Sikap Mabes soal Usulan PolriSikap Mabes soal Usulan Polri
Berada di Bawah KementerianBerada di Bawah Kementerian

9 Orang Dijadikan Tersangka Terkait
Tenggelamnya Kapal Pekerja Migran

MEDAN (IM) - Se-
banyak 9 orang ditetapkan 
sebagai tersangka terkait  
insiden tenggelamnya kapal 
pembawa puluhan pekerja 
migran asal Indonesia di 
perairan Sekinchan, Selan-
gor, Malaysia, pada Sabtu 25 
Desember 2021 lalu.

Direktur Direktorat Re-
serse Kriminal Umum Polda 
Sumatera Utara, Kombes Pol 
Tatan Dirsan Atmaja men-
gatakan, mereka yang jadi 
tersangka terdiri dari anggota 
sindikat perekrut serta peng-
organisir pekerja migran terse-
but. Empat di antaranya  sudah 
ditahan di Mapolda Sumut.

“Empat  sudah  k i t a 
amankan. Yakni DS, S, R dan 
IA. Sementara lima lainnya 
masih dalam pengejaran,” 
ujar Tatan, Selasa (4/1).

Dijelaskan, tersangka DS 
berperan sebagai penjemput 
TKI Ilegal di Bandara Kuala-
namu Deliserdang untuk 
selanjutnya dibawa ke lokasi 
penampungan di Batubara. 
Sedangkan tersangka S pe-
milik tangkahan sekaligus 
pemilik gudang logistik.

Sedangkan tersangka R 
berperan sebagai agen dan 
IA bertugas mengawasi saat 
kapal mau berangkat dari 
tangkahan.

“Sedangkan untuk lima 
tersangka yang  masih dalam 
pengejaran. Kami imbau 
untuk menyerahkan diri,” 
kata Tatan.

Menurut Tatan kemung-
kinan jumlah tersangka akan 
bertambah seiring dengan 
proses pemeriksaan yang 
sedang berlangsung. Saat ini, 
pihaknya juga sudah mengan-
tongi pihaknya yang menjadi 
perantara di Malaysia.

“Perantara di Malaysia 
sudah dikantongi namanya. 
Tapi kami masih kejar para 
pelaku yang berkomunikasi 
dengan pihak penyedia di 
sana dan pihak yang merek-
rut,” ucapnya.

Para tersangka dijerat 
dengan Pasal 2, Pasal 10, 
Pasal 11 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2007 ten-
tang Tindak Pidana Perda-
gangan Orang juncto Pasal 
81 Pasal 83 Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2017 ten-
tang Perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia.

“Ancaman hukumannya 
di atas lima tahun,” ucapnya.

Sejauh ini masih melaku-
kan pendataan berapa yang 
selamat dan meninggal dunia 
dalam musibah itu. Sebab, 
para pekerja ini berasal dari 
berbagai daerah di Indonesia.

“Sudah ada yang melapor 
sebagai keluarga korban, ada 
belasan orang. Terkait yang 
selamat dan yang belum dik-
etahui keberadaannya, kita 
terus update melalui opera-
tor kita di Polres Batubara. 
Karena ada beberapa daerah 
ini, dari Jawa, Jember, Jateng, 
Medan, Aceh,” ujarnya.

Sementara Kepala Bi-
dang Humas Polda Sumatera 
Utara, Kombes Pol Hadi 
Wahyudi, menyatakan para 
tersangka yang mengirim-
kan pekerja migran ilegal 
ini merupakan sindikat yang 
sudah berulang kali beraksi.

“Hasil pemeriksaan kita 
begitu. Sudah ada beberapa 
kali mereka melakukan pen-
giriman pekerja migran ini. 
Untuk jumlah pastinya, serta 
berapa banyak yang sudah 
berhasil mereka kirim, masih 
kita dalami,” ujar Hadi. ● lus

Terbakar Api Cemburu, Suami Tega
Gorok Leher Istri saat Tertidur Lelap

GARUT (IM)  - Gara-
gara terbakar api cemburu, 
seorang suami di Kecamatan 
Mekar Mukti, Kabupaten 
Garut, Jawa Barat, meng-
habisi nyawa istrinya dengan 
cara menggorok lehernya 
dengan golok.

Aksi sadis itu dilakukan 
saat istrinya tengah tertidur 
pulas. Pelaku bernama Hendi 
gelap mata ketika membaca  
pesan singkat berisi kata-kata 
mesra dari orang tak dikenal 
di handphone istrinya. Emosi 
Hendi langsung meledak, ia 
langsung mengambil golok 
dan menghabisi istrinya ber-
nama Risnawati, yang sedang 
tidur nyenyak.

Sebelum menghabisi 
istrinya, Hendi mengajak 
Risnawat i  menginap di 
rumah kerabatnya. Dari hasil 
pemeriksaan yang dilakukan 
Satreskrim Polres Garut, kor-
ban mengalami luka gorokan 
di bagian leher.

Selain mengamankan 

pelaku, polisi pun berhasil 
menyita sejumlah barang 
bukti seperti golok, pakaian 
yang digunakan korban yang 
penuh dengan darah, hand-
phone milik korban serta 
seprai.

 Kapolres Garut, AKBP 
Wirdhanto Hadicaksono 
mengatakan kasus ini ter-
ungkap satu hari setelah 
kejadian terjadi di Kampung 
Cisawer, Desa Cijayana, Ke-
camatan Mekarmukti, karena 
pelaku cemburu melihat 
pesan singkat di handphone 
korban yang terdapat kata-
kata mesra.

 “Kasus ini pun terbilang 
sadis apalagi sebelumnya 
pelaku mengajaknya terlebih 
dahulu korban lalu saat ten-
gah malam dan saat tertidur 
digorok tanpa perlawanan,” 
jelasnya.

Untuk memper tang-
gung jawabkan perbuatannya 
pelaku diancam hukuman 20 
tahun penjara. ● lus
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RUMAH TERSANGKA INVESTASI BODONG
Seorang jurnalis memotret rumah tersangka kasus dugaan penipuan 
 investasi bodong Amelita Monginsidi di Villa Pamulang, Tangerang 
Selatan, Banten, Selasa (4/1). Puluhan warga tertipu investasi bodong 
pengadaan alat kesehatan COVID-19 yang dilakukan tersangka dengan 
nilai investasi Rp180 miliar. 

Apa Motif Kolonel P Buang Jasad Sejoli
yang Ditabraknya di Nagreg ke Sungai?

ua korban ke sungai belum 
diungkap. Menyikapi hal 
tersebut, anggota Komisi 1 
DPR RI, Muhammad Far-
han mengatakan, penegak 
hukum dalam hal ini Puspom 
TNI AD harus berani men-
gungkap motif  para korban 
dilempar ke sungai.

“Dalam rekonstruksi, 
semoga terungkap men-
gapa para tersangka menolak 
bantuan masyarakat untuk 
mengarahkan ke rumah sakit 
atau Yankes (Pelayanan Kes-
ehatan),” ujar Farhan, Selasa 
(4/12).

Farhan menyatakan, in-
siden yang memuat kejang-
galan ini menjadi sorotan 
DPR. Bahkan, pihaknya 
mengagendakan pemang-
gilan Kepala Staf  Angkatan 
Darat (KASAD), Jenderal 
Dudung Abdurachman untuk 
dimintai keterangan terkait 
insiden tersebut.“Kita akan 
agendakan, tapi tidak akan 
rapat khusus membahas satu 
agenda itu. Tampaknya akan 
ada beberapa agenda penting, 
seperti peningkatan kesejahter-
aan prajurit,” katanya.

Farhan juga menilai, peris-
tiwa memilukan tersebut harus 
menjadi cambuk bagi institusi 
TNI dalam menciptakan iklim 

kepatuhan yang kuat dan con-
toh baik di masyarakat.

“Bukan masalah aturan, 
tapi kita mengharapkan 
semua personel TNI bisa 
mematuhi aturan hukum 
yang sangat jelas menyang-
kut penghilangan nyawa se-
seorang. Jadi masalahnya 
adalah kepatuhan hukum,” 
tegasnya lagi.

“Saya apresiasi keter-
bukaan Panglima TNI dan 
empati yang ditunjukkan 
KASAD kepada keluarga ko-
rban. Bahkan, kita bisa ikuti 
dan kawal bersama kasus 
ini. Kita tunggu pengadilan 
militer yang memang harus 
terbuka karena pelanggaran 
hukum yang dilakukan adalah 
pidana umum, bukan pidana 
susila atau pelanggaran kode 
etika TNI,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, 
Puspom TNI AD meng-
gelar rekonstruksi insiden 
tabrak lari dua sejoli yang 
melibatkan tiga oknum TNI 
di jalan Raya Bandung-Garut, 
kawasan Nagreg, Kabupaten 
Bandung, Jawa Barat, Senin 
(3/1) pagi. Tiga tersangka, 
yakni Kolonel Inf  Priyanto, 
Kopral Satu DA, dan Kopral 
Dua AS dihadirkan dalam 
rekonstruksi ini. ● lus

BANDUNG (IM) - 
Kasus pasangan sejoli Handi 
Harisapurta (18) dan Salsabi-
la (18) yang tewas ditabrak 
di Nagrek, Jawa Barat, dan 
mayatnya dibuang ke sungai 
di daerah Jawa Tengah oleh 
oknum TNI AD, Kolonel 
P dibantu Kopral Dua DA 
dan Kopral Dua AS, menjadi 
sorotan masyarakat.

Sebelumnya, Pusat Polisi 
Militer (Puspom) TNI AD 
menggelar rekonstruksi di 
dua tempat, yaitu di lokasi 
tabrakan, Jalan Nagreg, Ka-
bupaten Bandung dan lokasi 
pembuangan mayat di Sungai 
Tajum, Banyumas.

Kasus tabrak lari itu sem-
pat viral di media sosial. 
Pasalnya, dalam keterangan 
video yang viral itu, para 
pelaku meyakinkan warga 
sekitar akan membawa ko-
rban ke rumah sakit ketika 
akan membawa kedua kor-
ban yang tak sadarkan diri 
usai ditabrak.

Namun, ketiga pelaku 
ternyata malah membuang 
korban ke sungai dengan 
kondisi salah satu korban 
diduga kuat masih dalam 
keadaan hidup

Hingga saat ini, motif  
para pelaku membuang ked-


