
KEDATANGAN JENAZAH KORBAN 
 KAPAL TENGGELAM

Petugas Kepolisian mengangkat peti jenazah 
Pekerja Migran Indonesia (PMI) di terminal 
kargo Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, 
Rabu (5/1). Satu dari delapan jenazah PMI 
 korban kapal tenggelam di perairan Johor 
Bahru, Malaysia pada 15 Desember 2021 
 tersebut dipulangkan ke Jatim.
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TARGET VAKSINASI COVID-19 BAGI ANAK NTTTARGET VAKSINASI COVID-19 BAGI ANAK NTT
Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto (kanan) menyaksikan seorang anak yang sedang mendaftar untuk menerima Kapolda NTT Irjen Pol Setyo Budiyanto (kanan) menyaksikan seorang anak yang sedang mendaftar untuk menerima 
suntikan vaksin COVID-19 saat Polda NTT menggelar Vaksinasi Merdeka Anak di Kota Kupang, NTT, Rabu (5/1). Polda NTT suntikan vaksin COVID-19 saat Polda NTT menggelar Vaksinasi Merdeka Anak di Kota Kupang, NTT, Rabu (5/1). Polda NTT 
menargetkan sebanyak 607.189 orang anak di NTT mendapatkan vaksin COVID-19 untuk meningkatkan “herd immunity” menargetkan sebanyak 607.189 orang anak di NTT mendapatkan vaksin COVID-19 untuk meningkatkan “herd immunity” 
atau kekebalan kelompok anak-anak. atau kekebalan kelompok anak-anak. 

Dokter Muda Suntikkan Zat Psikotropika
ke Pasien hingga Meninggal Dunia

C I A N J U R  ( I M )  - 
Seorang dokter muda kini 
berurusan dengan pihak ber-
wajib. Ia ditangkap atas kepe-
milikan psikotropika tanpa 
izin dan melakukan praktek 
ilegal. Pihak kepolisian ma-
sih melakukan pemeriksaan 
mendalam terhadap dokter 
muda bernama Laurence 
Chandrawan (27) itu.

Dokter muda yang pernah 
bertugas di salah satu rumah 
sakit swasta di wilayah Jakarta, 
ditangkap Satres Narkoba, 
Polres Cianjur, beberapa waktu 
lalu, di wilayah kawasan Pun-
cak, Cianjur, Jawa Barat.

Laurence sudah ditetapkan 
sebagai tersangka atas kepemi-
likan psikotropika tanpa izin, 
dan melakukan praktek ilegal 
yang menyebabkan korbannya 
meninggal dunia.

Hingga saat ini petugas 
kepolisian masih melakukan 
pemeriksaan lebih mendalam, 
dan melakukan pemeriksaan 

cairan jenis, Diazepam dan 
Midazolam, di pusat labora-
torium, Mabes Polri.

Dari hasil pemeriksaan 
pelaku mendapatkan cairan 
diazepam dan midazolam, 
di kawasan wilayah Pasar 
Pramuka Jakarta. Selain itu 
pelaku juga mematok harga 
terhadap korbannya, sebesar 
Rp5-10 juta, untuk satu kali 
penyuntikan.

Menurut Kasatnarkoba 
Polres Cianjur, AKP Ali Ju-
pri, pelaku melakukan prak-
tek tersebut seorang diri, 
dan sudah melakukan prak-
tek tersebut, sebanyak tiga 
hingga empat kali, dengan 
korban yang sama.

“Untuk mempertang-
gungjawabkan perbuatan-
nya pelaku dijerat Pasal 
62 Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 1997 tentang 
psikotropika, dengan anca-
man hukuman 5 tahun pen-
jara,” jelasnya. ● lus

BARANG BUKTI SABU  4 KG

Sebelum Ditembak Mati, Bandar Narkoba
di Pamulang Tabrak Pengguna Jalan

dikategorikan membahayakan 
orang lain.

“Untuk senjata tajam dan 
senpi tidak ada, hanya korban 
saja. Alhamdulillah sudah 
sehat ibunya (korban yang 
ditabrak). Dan kita bantu 
untuk perbaiki 1 motor dan 2 
mobil yang di tabrak pelaku,” 
tambah Mukti Juharsa.

Sebagaimana diketahui, 
pihak kepolisian melakukan 
tindakan tegas terhadap ban-
dar narkotika yang hendak 
melarikan diri menggunakan 
mobil Honda Jazz dengan 
kecepatan tinggi saat hen-
dak ditangkap di Pamulang, 
Tangerang Selatan pada Se-
lasa (4/1) sekitar pukul 17.00 
WIB.

Saat akan melarikan diri, 
mobil Honda Jazz yang di-
gunakan pelaku menabrak 
seorang ibu-ibu hingga jatuh 
dan telah dirawat di rumah 
sakit. Kemudian kendaraan 
Honda Jazz tersangka juga 
menabrak kendaraan pikap.

Dua pelaku pengedar nar-
kotika sabu dengan barang 
bukti 4 kilogram dengan ke-
masan teh tersebut berinisial 
HS dan UA. HS diketahui 
ditembak polisi hingga me-
ninggal dunia, sedangkan UA 
mendapatkan hadiah timah 
panas pada bagian kaki. ● lus

J A K A R TA  ( I M )  - 
Seorang Bandar narkoba 
ditembak mati di wilayah 
Pemulang. Sebelum ditembak 
pelaku menabrak pebgguna 
jalan di kawasan Pemulang, 
Tangerang selatan, Selasa 
(4/1). Dari yang bersangkutan 
polisi menyita narkoba seban-
yak 4 kilogram.

Dirnarkoba Polda Metro 
Jaya, Kombes Pol Mukti Ju-
harsa menegaskan pihaknya 
terpaksa melakukan tindakan 
tegas dan terukur dengan 
menembak mati bandar nar-
koba sabu dengan 4 kilogram 
narkoba sebagai barang bukti. 
Tindakan tegas dilakukan un-
tuk menghindari masyarakat 
lainnya menjadi korban.

Penembakan terhadap 
Bandar narkoba tersebut 
meruapakan diskresi untuk 
melindungi masyarakat. “Bet-
ul karena kalau kami tidak am-
bil tindakan tegas dan terukur 
maka akan banyak masyarakat 
umum yang dapat menjadi ko-
rban (tabrak lari) karena upaya 
melarikan diri pelaku dengan 
mobil,” ujar Mukti Juharsa 
ketika wartawan, Selasa (5/1).

Ia menjelaskan, meski-
pun tidak membawa senjata 
api ataupun senjata tajam, 
namun aksi pelaku menabrak 
pengguna jalan lainnya bisa 

menyebar ke ratusan negara 
termasuk Indonesia.

“Beberapa waktu lalu pak 
Presiden sudah mulai melak-
sanakan vaksinasi anak-anak, 
dan hari ini menjadi tekad 
kita di mana kebijakan dan 
perintah dari pak Presiden ini 
bisa kita lakukan percepatan, 
karena kita lihat semakin hari 
dampak dari varian Omicron 
cukup mengkhawatirkan,” kata 
Listyo, Rabu (5/1).

Varian omicron, kata Sigit, 
bisa bertransmisi dan men-
jangkit seseorang yang sudah 
divaksin. Meskipun dampak-
nya sangat ringan bagi yang 
sudah divaksin. Untuk itu, ia 
menegaskan percepatan vaksi-
nasi khususnya bagi anak-anak 

JAKARTA (IM) - Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
menghadiri launching vaksi-
nasi merdeka anak di SDN 01 
Mangga Dua Selatan, Sawah 
Besar, Jakarta Pusat. Kegiatan 
serupa juga digelar secara 
serentak di 30 provinsi di In-
donesia sebagai uapaya men-
jaga generasi penerus bangsa.

Jenderal Listyo saat mem-

beri kata sambutan, men-
egaskan, percepatan vaksi-
nasi terhadap anak digelar 
sebagaimana tindaklanjut 
dari instruksi Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) yang in-
gin agar anak-anak Indonesia 
mendapatkan perlindungan 
dari ancaman virus Covid-19. 
Apalagi saat ini, muncul var-
ian baru Omicron yang sudah 

mau tak mau harus dilakukan, 
agar tak terjadi fatalitas jika 
terpapar varian omicron.

Apalagi kegiatan pem-
belajaran tatap muka (PTM) 
sudah mulai  dibuka 100 
persen. Sehingga percepatan 
vaksinasi wajib dilakukan 
untuk melindungi anak-anak 
Indonesia.

Listyo mengatakan, ke-
giatan pembelajaran tatap 
muka (PTM) 100 persen meru-
pakan kebutuhan penting un-
tuk anak-anak. Sebab selama 
hampir dua tahun pandemi, 
anak-anak kehilangan waktu 
belajar yang efektif  karena 
pembelajaran dilakukan secara 
online atau jarak jauh.

“Jadi ini tentunya tantangan 
bagi kita bagaimana setelah 
PTM kita buka dan lancar, 
namun disisi lain anak-anak 
terlindungi karena sudah vaksin 
dan tentunya bagaimana kemu-
dian kegiatan ini (PTM) bisa 
kita jaga agar tak memunculkan 
klaster,” ujarnya.

Mantan Kapolda  Bent-
en itu pun mengajak semua 
pihak untuk bersinergi dan 
bersama-sama menghadapi 
varian Omicron. Beberapa hal 
yang dilakukan yakni dengan 
memperkuat pos-pos masuk 
negara, memperketat protokol 
kesehatan hingga percepatan 
vaksinasi.

Dalam pelaksanaan vak-
sinasi anak-anak, ia pun me-
minta seluruh provinsi dapat 
mempercepatnya. Sebab, vak-
sinasi adalah upaya menyela-

matkan anak-anak Indonesia 
dari serangan virus Covid-19.

“Anak-anak kita adalah 
generasi yang mengisi posisi 
penting di tahun 2045 karena 
tahun 2030 kita memiliki po-
tensi 60 persen masyarakat 
kita berada di usia produktif. 
Untuk bisa mempersiapkan 
SDM unggul, mau tak mau 
anak-anak kita harus kita jaga 
dari risiko terkait munculnya 
varian baru atau varian-varian 
yg nanti muncul. Yang kita 
lakukan salah satunya mem-
berikan kekebalan imunitas 
dengan vaksin,” katanya.

Dalam kesempatan terse-
but, mantan Kapolda Banten 
itu mengapresiasi kerja keras 
rekan-rekan baik tenaga kese-
hatan, tenaga pengawas prokes 
dan tenaga vaksinator yang 
telah menjaga angka Covid-19 
masih bisa terkendali. 

Namun, ia pun tetap me-
minta semua pihak waspada 
dan tak boleh lengah dengan 
capaian penekanan laju Co-
vid-19 yang saat ini sudah baik.

Sebab itu, mantan Kaba-
reskrim Polri itu meminta 
penguatan protokol kesehatan, 
penegakan 3M khususnya pe-
makaian masker dan melaku-
kan akselerasi vaksinasi tetap 
terus dilakukan.

“Perkuat prokes, pen-
egakan 3M khususnya me-
makai masker dan melakukan 
akselerasi vaksinasi ini kunci 
upaya kita untuk betul-bet-
ul bisa mengendalikan Co-
vid-19,” kata Listyo. ● lus

Kapolri Launching Vaksinasi Merdeka Anak,Kapolri Launching Vaksinasi Merdeka Anak,
Sebagai Upaya Jaga Generasi Penerus BangsaSebagai Upaya Jaga Generasi Penerus Bangsa

Polisi Kantongi Identitas Kelompok Pemuda
yang Serang 1 Keluarga di Cipinang Melayu

JAKARTA (IM) - Polisi 
telah mengantongi identi-
tas kelompok pemuda yang 
menyerang satu keluarga di 
RW 003 Kelurahan Cipinang 
Melayu, Kecamatan Makasar, 
Jakarta Timur.

“Sembilan orang su-
dah diketahui identitasnya,” 
ujar Kepala Unit Reserse 
Kriminal Kepolisian Sektor 
Makasar Iptu Mochammad 
Zen, Rabu (5/1).

Sementara  ident i tas 
pelaku lainnya masih dalam 
pencarian. Sebab, ada sekitar 
20 orang yang menyerang 
satu keluarga itu.

“Ini masih proses peny-
elidikan terus,” ucap Zen.

Satu keluarga di RW 003 
Cipinang Melayu diserang 
oleh sekelompok pemuda 
pada Sabtu (1/1) dini hari. 
Salah satu korban, Titi Suher-
ti (48) mengatakan, pelaku 
berjumlah sekitar 20 orang.

“Rumah saya didobrak, 
pintu ditendang sampai ru-
sak. Mereka langsung me-
nyerang keluarga saya,” kata 
Titi saat ditemui wartawan 
di Mapolsek Makasar, Selasa 
(4/1) malam.

Saat penyerangan terjadi, 
Titi bersama empat anaknya 
dan seorang menantu perem-
puannya sedang berada di 
rumah. Titi mengaku dipukul 
menggunakan gagang sapu 

hingga memar bagian tan-
gan, paha, dan jari. Ia juga 
diseret sekitar dua meter 
oleh pelaku, bahkan diancam 
dibunuh.

“Anak-anak saya dipuku-
lin, ditendang, diinjak, dan 
diseret sama pelaku. Terma-
suk (anak) yang perempuan. 
Katanya kalau belum ada 
yang mati mereka enggak 
berhenti,” ujar Titi.

 Beruntung, anak perem-
puan Titi yang paling kecil, 
IN (10), saat kejadian berhasil 
menyelamatkan diri dengan 
bersembunyi di kamar mandi.

“Anak saya paling kecil 
nggak luka. Dia ngumpet di 
kamar mandi, terus keluar 
diselamatkan tetangga. Dia 
ketakutan pas kejadian, sam-
pai sekarang masih takut,” 
ucap Titi.

Anak Titi bernama Mar-
wan, yang juga menjadi korban 
pengeroyokan menuturkan, 
para pelaku baru berhenti 
sekitar pukul 04.00 WIB.

 “Saya sendiri sempat 
diseret sekitar lima meter, 
ditendang, dipukulin juga. 
Waktu kejadian mereka me-
mang enggak bawa senjata, 
tapi karena jumlah mereka 
banyak, saya enggak bisa 
melawan,” kata Marwan.

 Kasus  penganiayaan 
itu telah ditangani Polsek 
Makasar. ● lus

Polisi Pastikan Pelanggan Jasa Prostitusi
Artis CA Bukan dari Kalangan Pejabat

JAKARTA (IM) - Ka-
bid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Pol Endra Zulpan 
memastikan bahwa  pengguna 
jasa prostitusi artis CA dengan 
tarif  Rp30 juta sekali kencan, 
bukan dari kalangan pejabat. 
Hal tersebut ia sampaikan 
kepada awak media di lobby 
Gedung Humas Polda Metro 
Jaya pada Selasa 4 Januari 2022.

“Polda Metro Jaya ti-
dak pernah menyatakan ada 
pelanggan CA dari kalangan 
tertentu atau pejabat. Jadi 
kalau ada pemberitaan yang 
menyebutkan pelanggan CA 
dari pejabat itu bukan dari 
kami,” kata Endra Zulpan.

Ia mengungkapkan artis 
CA dari hasil pemeriksaan 
setidaknya sudah lima kali 
menjalani prostitusi online.

“Tak ada dari kalangan-
kalangan pejabat. Berita soal 
pelanggan CA pejabat itu 
tidak benar,” katanya.

Namun, Endra Zulpan 
tidak mau memberitahu ke-
pada awak media terkait 
identitas dari pelanggan artis 
CA yang merupakan pria 
hidung belang

Komnas Perempuan me-

minta agar pria hidung belang 
yang menjadi pelanggan CA 
dijerat dengan UU TPPO 
atau Human Trafficking. 
Dalam kesempatan sebelum-
nya, Endra Zulpan menye-
butkan pelanggan prostitusi 
Cassandra Angelie berasal 
dari kalangan tertentu.

“Dari kalangan terten-
tulah,” kata Endra Zulpan, 
Jumat (31/12) lalu.

Diketahui, artis CA yang 
ditetapkan sebagai tersangka 
karena terlibat kasus prosti-
tusi dengan tarif  Rp30 juta 
untuk sekali kencan, tidak 
dijerat dengan UU Human 
Traffi cking atau perdagangan 
orang oleh penyidik Polda 
Metro Jaya karena hal yang ia 
lakukan bersifat privat.

“Saya rasa terlalu berlebi-
han apabila Komnas Perem-
puan merefer ke UU Human 
Traffi king atau perdagangan 
orang karena apa yang dilaku-
kan artis CA dalam kasus ini 
adalah suatu hal yang bersifat 
personal. Dimana dalam 
hukum hal ini tidak bisa 
kita masuki karena hal yang 
sifatnya privat,” ujar Endra 
Zulpan. ● lus
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UPAYA PENINGKATAN VAKSINASI COVID DI ACEH
Personil Dokkes Polda Aceh menyuntikkan vaksin COVID-19 pada anak 
berusia 13 tahun saat Polsek Peukan Bada menggelar vaksin presisi di 
Aceh Besar, Aceh, Rabu (5/1). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Aceh 
terus berupaya memacu capaian vaksinasi terutama daerah yang belum 
memenuhi 70 persen dosis pertama dan 60 persen dosis kedua sebelum 
dilanjutkan ke dosis ketiga pada 12 Januari 2022. 

44 Mantan Pegawai KPK Masih Tergabung
di ‘Indonesia Memanggil 57’, Ini Kata Polri

Rabu (5/1).
Sementara itu, Rama-

dhan tak menyebut secara 
pasti apakah dalam aturan 
UU ASN Polri tersebut, 
Novel dkk melanggar aturan 
atau tidak.

“Sepanjang dia diperbo-
lehkan dengan aturan terse-
but maka silahkan, tapi kalau 
ada aturan atau hukum yang 
dilanggar tentu tidak boleh,” 
ucap Ramadhan.

Sebelumnya, mantan 
penyidik Komisi Pember-
antasan Korupsi Novel 
Baswedan menjalani hari 
pertama pertamanya sebagai 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
di Polri. Ia mengaku masih 
membutuhkan waktu untuk 
menyesuaikan diri dalam 
menjalankan tugasnya di 
Korps Bhayangkara.

“Karena ini baru per-
tama ya. Jadi tentunya kami 
menyesuaikan diri melihat 
terus mempelajari dengan 
lebih detail soal apa yang 
harus dikerjakan dan lain-
lain, barangkali belum banyak 
yang bisa diceritakan,” kata 
Novel di Gedung Bareskrim 

Mabes Polri, Jakarta Selatan, 
Senin (3/1).

Di hari pertama kerja, 
Novel bersama rekan-rekan-
nya mendapatkan pengara-
han dari Direktorat Tindak 
Pidana Korupsi (Dit Tipikor). 
Menurutnya, hubungan eks 
pegawai KPK dengan jajaran 
Dirtipidkor Bareskrim Polri 
berjalan baik.

“Tentunya kami melihat 
ini sebagai hal yang positif  
dan baik,” ujar Novel.

Sementara itu, eks Ketua 
Wadah Pegawai KPK Yudi 
Purnomo mengatakan ban-
yak jajaran Dit Tipidkor 
Bareskrim Polri yang telah 
dikenal saat bekerja di lem-
baga anti rasuah. 

Mereka pun menyambut 
44 eks pegawai KPK dengan 
hangat.

“Beberapa hari ini kita 
akan lebih banyak ke arahah-
arahan tapi yang jelas tadi 
semuanya merupakan orang 
yang sudah pernah kami ke-
nal ya karena dulunya mer-
eka penyidik-penyidi KPK,” 
ucap Yudi di kesempatan yang 
sama. ● lus

JAKARTA (IM) - Se-
banyak 44 eks Pegawai 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) telah menjadi 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
di Polri. 

Namun di sisi lain, mer-
eka juga tergabung dalam 
Indonesia Memanggil 57 
alias IM 57.

Sekadar diketahui, IM 
57 merupakan wadah atau 
forum bagi 57 eks pegawai 
lembaga antirasuah untuk 
tetap menyuarakan nilai-nilai 
yang membuat mereka ke 
luar dari KPK. Nilai-nilai itu 
adalah transparansi, akunt-
abilitas, independensi dan 
integritas.

Karo Penmas Divisi Hu-
mas Polri Brigjen Ahmad Ra-
madhan menegaskan Novel 
cs, tetap harus mematuhi 
pada aturan Polri. Menu-
rutnya, mereka boleh saja 
melakukan kegiatan di luar 
ASN sepanjang tidak me-
langgar aturan.

“Kita lihat dulu, ASN 
apakah anggota Polri ada 
aturan di lingkungan polri 
sendiri,” kata Ramadhan, 

PTM 100 persen merupakan  kebutuhan 
penting untuk anak-anak. Sebab  hampir 
dua tahun anak-anak   kehilangan 
waktu belajar yang efektif karena 
 pembelajaran dilakukan jarak jauh.


