
VAKSINASI COVID-19 ANAK DI BAWAH 
FLYOVER

Tenaga kesehatan menyuntikan vaksin COVID-19 
ke seorang anak di bawah kolong Jalan Layang 
(Flyover) Gaplek, Pamulang, Tangerang Selatan, 
Banten, Kamis (6/1). Polsek Pamulang dibantu 
Dokkes Polda Metro Jaya memberikan  Vaksinasi 
COVID-19 kepada anak jalanan dan anak yang 
 tinggal di sekitar jalan layang.
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PENGUNGKAPAN KASUS NARKOTIKA DI BALIPENGUNGKAPAN KASUS NARKOTIKA DI BALI
Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes (tengah) menunjukkan barang bukti narkotika saat konferensi pers di Polres Kapolres Badung AKBP Leo Dedy Defretes (tengah) menunjukkan barang bukti narkotika saat konferensi pers di Polres 
Badung, Bali, Kamis (6/1). Satuan Reserse Narkotika (Satresnarkoba) Polres Badung melakukan pengungkapan kasus nar-Badung, Bali, Kamis (6/1). Satuan Reserse Narkotika (Satresnarkoba) Polres Badung melakukan pengungkapan kasus nar-
kotika pada awal tahun 2022 dengan menangkap enam tersangka yang berperan sebagai pengguna dan pengedar serta kotika pada awal tahun 2022 dengan menangkap enam tersangka yang berperan sebagai pengguna dan pengedar serta 
mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu berjumlah 690,63 gram bruto.mengamankan barang bukti berupa sabu-sabu berjumlah 690,63 gram bruto.

Otak Pengeroyokan Satu Keluarga
di Cipinang Ternyuata Ayah dan Anak

JAKARTA (IM) - Jaja-
ran Unit Reskrim Polsek 
Makasar menangkap tiga pelaku 
pengeroyokan dan perampokan 
terhadap satu keluarga warga RW 
03, Kelurahan Cipinang Melayu, 
Sabtu (1/1) lalu.

Ketiga pelaku yang diringkus 
masing-masing AE (53), VO 
(23), dan AA (20). Mereka diring-
kus jajaran Unit Reskrim Polsek 
Makasar di wilayah Kelurahan 
Cipinang Melayu pada Selasa 
(4/1) atau kurang dari 24 jam 
sejak korban membuat laporan.

AE dan VO merupakan ayah 
dan anak yang turut mengeroyok 
dan merampas harta korbannya.

“Anggota Polsek Makasar 
berhasil menangkap para pelaku. 
Memang masih ada yang DPO, 
tapi inilah kunci-kuncinya (pelaku 
utama) yang kita tangkap,” kata 
Kapolres Metro Jakarta Timur, 
Kombes Budi Sartono, di Jakarta 
Timur, Kamis (6/1).

Selain meringkus ketiganya, 
polisi mengamankan barang 
bukti di antaranya sepeda motor 
berpelat B 6950 EMD berikut 
BPKB, empat gitar dan satu uku-
lele, serta satu TV yang dijarah 
pelaku dari rumah korban.

Adapun untuk celengan 
berisi uang sekitar Rp3 juta milik 
keluarga Titin yang dirampas 
oleh satu pelaku lain keberadaan-
nya kini masih buron namun 
identitasnya sudah dikantongi 
penyidik Polsek Makasar.

“Untuk pemicunya awalnya 
adalah karena keserempet mo-
tor. Jadi dari di depan rumah itu 
ada serempetan motor antara 
pelaku dan (anak Titi) korban. 
Pelaku  enggak terima,” kata Budi 
menjelaskan.Budi menuturkan, 
dari penyidikan sementara kasus 
pengeroyokan dan perampokan 
yang dilakukan para pelaku ti-
dak dalam keadaan dipengaruhi 
minuman keras atau narkoba. 
Ketiga pelaku yang mendekam 
di sel tahanan Mapolsek Makasar 
dijerat pasal 170 KUHP ten-
tang Pengeroyokan, 365 KUHP 
tentang Pencurian Disertai Ke-
kerasan, dan 351 KUHP tentang 
Penganiayaan.

“Satu keluarga, ada satu 
ayah dan anak AE dan VO, satu 
(AA) bukan, teman. Masih ada 
empat tersangka DPO, nanti tim 
gabungan akan melaksanakan 
pengejaran terhadap pelaku,” 
tuturnya. ● lus

Bareskrim Polri Periksa 5 Saksi Terkait
Kasus Dugaan SARA Ferdinand Hutahaean

“Terkait dengan hal tersebut, 
tentu laporan telah diterima, tindak 
lanjutnya barang bukti yang dis-
erahkan pelapor telah kita terima 
berupa postingan dan screenshots 
dari akun milik yang bersangku-
tan,” ujar Ramadhan.

Laporan itu, kata Ramadhan, 
pihak pelapor dalam hal ini mel-
aporkan akun Twitter @Ferdi-
nandHaean3 atas dugaan ujaran 
kebencian bermuatan SARA.

“Yang dilaporkan adalah pe-
milik atau pengguna akun atas 
nama insial FH, dengan username 
@FerdinandHaean3. Berkaitan 
dengan menyebarkan informasi 
bermuatan permusuhan ber-
dasarkan SARA, menyebarkan 
pemberitaan bohong yang dapat 
menerbitkan keonaran di kalangan 
masyarakat,” papar Ramadhan.

Atas perbuatannya, Ferdinand 
disangka melanggar Pasal 45A 
ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) 
Undang-Undang (UU) Nomor 
11 Tahun 2008 tentang ITE dan 
juga Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) 
KUHP.

Diketahui, Ketua Umum DPP 
KNPI Haris Pertama melapor-
kan Ferdinand Hutahaean ke 
Bareskrim Polri terkait dengan 
cuitannya di Twitter.

“Tujuan datang ke Bareskrim 
hari ini DPP KNPI ingin mel-
aporkan Ferdinand Hutahaean 
karena twitt dia yang meresah-
kan dan merusak kesatuan serta 
membuat gaduh, Ferdinand tidak 
Pancasilais,” kata Haris di Gedung 
Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, 

JAKARTA (IM) - Bareskrim 
Polri akan memeriksa lima orang 
saksi terkait pengusutan kasus 
ujaran kebencian bermuatan suku, 
agama, ras dan antar-golongan 
(SARA), yang diduga dilakukan 
eks Politikus Partai Demokrat 
Ferdinand Hutahaean.

“Hari ini rencananya ada 3 
sampai dengan 5 saksi yang akan 
dimintai keterangan oleh penyidik 
Bareskrim terkait case tersebut,” 
kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi 
Prasetyo saat dikonfi rmasi awak 
media, Jakarta, Kamis (6/1).

Meski begitu, Dedi belum 
bisa merincikan siapa saja identi-
tas dari saksi yang bakal diperiksa 
oleh penyidik Bareskrim Polri 
tersebut.“Rinciannya nanti diinfo-
kan,” ujar Dedi.

Mabes Polri pastikan mengu-
sut laporan dugaan ujaran keben-
cian bermuatan suku, agama, ras 
dan antar-golongan (SARA) ter-
hadap eks Ferdinand Hutahaean. 
Laporan polisi sendiri dilakukan 
oleh Ketua Umum DPP KNPI 
Haris Pertama ke Bareskrim Polri. 
Laporan sendiri diterima dengan 
nomor LP/B/0007/II/2022/
SPKT/Bareskrim Polri.

“Dan tentunya hal ini akan 
didalami serta ditindaklanjuti,” ujar 
Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan 
bahwa, dalam laporan tersebut, 
Bareskrim Polri telah menerima 
barang bukti berupa potongan 
layar atau screenshot dari cuitan 
Ferdinand Hutahaean di akun 
Twitternya.

masuk. Masyarakat kita yang 
datang dari luar negeri untuk 
betul-betul bisa kita awasi secara 
ketat dan disiplin. Sehingga kita 
bisa mengantisipasi agar pintu 
gerbang utama kita di Bandara, 
Pelabuhan, PLBN, bisa kita jaga. 
Karena ini pintu gerbang utama, 
kalau di sini kita lemah maka 
risiko masuknya varian Delta 
dan Omicron tentunya betul-
betul bisa terjadi apabila kita ti-
dak mampu mengawasi dengan 
baik,” ujar mantan Kabareskrim 
Polri tersebut.

Dengan diluncurkannya 
Aplikasi Monitoring Karan-
tina Presisi, Listyo berharap, 
penanganan dan pengendalian 
Covid-19 yang saat ini sudah 
baik dapat dipertahankan ke 
depannya. Sebab itu, ia meminta 
semua pihak, untuk tidak lengah 
ataupun abai terkait penegakan 
prokes maupun aturan wajib 
karantina bagi para PPLN.

Kenaikan angka Covid-19 
akibat varian baru di beberapa 
negara mengalami peningkatan 
yang besar. Tetapi di Indo-
nesia, kata Listyo, saat ini laju 
pertumbuhan Covid-19 masih 
dapat terkendali dan tidak men-
galami lonjakan. Tentunya, hal 
itu membutuhkan sinergitas 
dan kerjasama antar-seluruh 
stakeholder.

“Alhamdulilah di wilayah 
kita di Indonesia sampai saat 
ini bisa terjaga dan ini tentunya 
bisa terlaksana berkat kerja keras 
dan kerjasama dari seluruh 

JA K A RTA 
(IM) - Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo me-launching 
Aplikasi Monitoring Karantina 
Presisi sebagai tindak lanjut 
arahan Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) agar dilakukan penga-
wasan dan penegakan protokol 
kesehatan (prokes) ketat ter-
hadap Pelaku Perjalanan Luar 
Negeri (PPLN) yang masuk ke 
wilayah Indonesia. Hal ini untuk 
mengantisipasi masuknya virus 
Corona varian Omicron.

Platform itu merupakan 
komitmen dari Korps Bhay-
angkara yang merupakan repre-
sentasi kehadiran negara untuk 
melindungi masyarakat.

“Baru saja kami me-launch-
ing Aplikasi Monitoring Karan-
tina Presisi. Di mana aplikasi ini 
merupakan bagian tindaklanjut 
kami melaksanakan arahan 
Bapak Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) untuk melakukan 
pengawasan secara lebih ketat 
khususnya terhadap para pelaku 
perjalanan luar negeri yang baru 
kembali dan harus melakukan 
proses karantina sebagaimana 
diatur,” kata Listyo saat be-
rada di Bandara Soekarno Hatta 
(Soetta), Tangerang, Banten, 

Kamis (6/1).
Dalam aturan terbaru, 

Pemerintah mewajibkan para 
pelaku perjalanan luar negeri 
untuk melaksanakan karantina 
selama 7 sampai dengan 10 hari. 
Aplikasi Monitoring Karantina 
Presisi tersebut juga merupakan 
kerjasama dan sinergitas antara 
Polri dengan stakeholder terkait 
lainnya.

Penggunaan Aplikasi Moni-
toring Karantina Presisi ini akan 
diperkuat di pintu masuk atau 
entry point wilayah Indonesia. 
Yakni, Bandara Soetta, Bandara 
Juanda, Bandara Sam Ratulangi, 
Pelabuhan Batam, Pelabuhan 
Tanjung Pinang, Pelabuhan Nu-
nukan, Pos Lintas Batas Negara 
(PLBN) Aruk, PLBN Entikong 
dan PLBN Motaain.

Menurut Listyo, pintu ma-
suk wilayah itu harus dijaga 
secara ketat bagi para PPLN. 
Mengingat saat ini penyebaran 
varian Covid-19 Omicron di In-
donesia, sebagian besar berasal 
dari Imported Case.

“Kami mencoba untuk 
memberikan bantuan ke ang-
gota-anggota kita yang melak-
sanakan pengawasan khususnya 
di lokasi yang menjadi pintu 

stakeholder yang ada untuk 
menjaga agar laju Covid-19 ini 
bisa terkendali. Mulai dari proses 
penegakan aturan prokes hingga 
akselerasi vaksinasi,” ujarnya.

Listyo memaparkan, dalam 
Aplikasi Monitoring Karantina 
Presisi, terdapat beberapa fi tur 
untuk melakukan pengawasan 
dan memastikan para PPLN 
menjalani masa wajib karan-
tina. Fungsi utama di antaranya 
adalah, monitoring lokasi untuk 
memantau lokasi pengguna 
secara Real Time.

Lalu, Dashboard monitor-
ing yang memantau keterisian 
lokasi karantina, statistik pelaku 
yang sedang melakukan karan-
tina, dan ketika memasuki waktu 
berakhirnya karantina serta hasil 
tes RT-PCR. Dashboard akan 
dipasang di hotel-hotel dan 
ditempat karantina serta Moni-
toring Center di Mabes Polri.

Keunggulan Aplikasi Moni-
toring Karantina Presisi ini, 
menurut mantan Kabareskrim 
Polri itu, pengguna hanya 
melakukan Check In dengan 
QR Code yang secara otomatis 
akan menghitung masa berlaku 
karantina. Kemudian, petugas 
dapat memantau statistik dan 
radius jarak pengguna aplikasi 
dari lokasi karantina.

Selain itu, Alert atau noti-
fi kasi secara otomatis akan di-
berikan kepada petugas maupun 
command center apabila peng-
guna ke luar dari radius lokasi 
karantina yang telah ditentukan. 

Apabila masa karantina telah 
berakhir, sistem akan memvali-
dasi sesuai aturan karantina dan 
memberikan notifi kasi kepada 
petugas serta command center.

Listyo berharap, masyarakat 
bisa memahami dan mengerti 
segala upaya dan penegakan 
aturan ini merupakan bagian 
dari Negara memberikan per-
lindungan kepada warga dari 
paparan virus corona berbagai 
jenis varian yang ada.

Dengan adanya jaminan 
kesehatan masyarakat, Listyo 
menyebut, Indonesia juga akan 
siap menggelar event nasional 
maupun Internasional kedepan-
nya. Dimana, hal itu tentunya 
akan membangkitkan pertum-
buhan perekonomian Indonesia 
jauh lebih baik lagi di tengah 
Pandemi Covid-19.

Kapolri menyempatkan 
melakukan dialog virtual dengan 
beberapa daerah yang menjadi 
pintu masuk wilayah Indonesia. 
Ia memastikan penguatan pen-
gawasan penegakan prokes dan 
masa wajib karantina PPLN.

Launching ini juga dihadiri 
oleh Menteri Koordinator Bi-
dang Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Panjaitan, Men-
ko Perekonomian Airlangga 
Hartarto, Menteri Kesehatan 
Budi Gunadi Sadikin, Kepala 
BIN Jenderal (Purn) Budi Gu-
nawan, Kasum TNI Letjen 
Eko Margiyono, pihak BNPB, 
Kemehub, Bea dan Cukai, 
Kemenkumham. ● lus

Kapolri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina,Kapolri Luncurkan Aplikasi Monitoring Karantina,
Perketat Pengawasan Cegah Penyebaran OmicronPerketat Pengawasan Cegah Penyebaran Omicron

Seorang Remaja Tewas Dibacok,
9 Orang Diamankan Polisi

JAKARTA (IM) - Seban-
yak sembilan orang diamankan 
polisi buntut tewasnya pemuda 
berinisial RC (15) di dekat Taman 
Kencana, Cengkareng, Jakarta 
Barat, Rabu (6/1).RC tewas men-
genaskan dengan banyak luka 
bacok di tubuhnya. Tragisnya 
lagi, celurit pun masih menancap 
di kepalanya.

“Enam dari gerombolan 
pelaku, 3 orang yang dari saksi 
korban, jadi 9 orang (diamank-
an),” kata Kapolsek Cengkareng 
Kompol Endah Pusaparini saat 
dikonfi rmasi wartawan, Kamis 
(6/1).

Endah mengatakan, kesem-
bilan orang yang mayoritas pela-
jar Sekolah Menengah Pertama 
(SMP) tersebut saat ini tengah 
diperiksa oleh Unit Reskrim Pol-
sek Cengkareng. Adapun keenam 
orang yang diduga melakukan 
penyerangan merupakan warga 
Tegal Alur, Kalideres.

“Korban ini warga kita 
Cengkareng, pelaku adalah warga 
Kalideres sekolah SMP-nya 
sudah kita ketahui semua,” un-
gkapnya.

Lebih lanjut, kata Endah, 
para pelaku diketahui salah sa-
saran saat menyerang korban. 
Saat itu, korban dan teman-
temannya tidak ada niatan saat 
tengah melintas di dekat Taman 

Kencana.
“Jadi dia (korban) dan 5 

orang teman nya melewati lokasi 
itu mau ke tempat PlayStation 
(PS), Mau main game. Jadi kaya 
salah sasaran,” katanya.

Kepala Diberitakan sebe-
lumnya, remaja berinisial RC 
(15) tewas setelah sebilah celurit 
menancap di kepalanya. RC di-
duga menjadi korban penyeran-
gan di dekat Taman Kencana, 
Cengkareng, Jakarta Barat pada 
Rabu (5/1) sore.

Kanit Reskrim Polsek Ceng-
kareng Iptu Tri Bintang Baskoro 
mengatakan, kejadian tersebut 
terjadi pada pukul 14.30 WIB.

Awalnya, korban dan teman-
temannya melintas di jalanan 
tersebut berboncengan dua mo-
tor. Tiba-tiba, mereka dikejar 
oleh sekelompok pemuda yang 
berada di sekitar lokasi.

“Yang satu (motor) berhasil 
lolos, yang satu ditengah jalan 
bonceng tiga kena dibagian ten-
gah (korban RC) itu kepalanya,” 
kata Bintang.

Usai kejadian tersebut kor-
ban kemudian di bawa ke Rumah 
Sakit terdekat untuk dilakukan 
perawatan intensif. Namun, 
karena celurit yang menancap 
di kepala korban sudah terlalu 
parah, nyawa korban pun tak 
tertolong. ● lus

Habib Bahar Kembali Terjerat Kasus
Ujaran Kebencian ke Pejabat Negara

BANDUNG (IM) - Belum 
tuntas perkara kabar bohong atau 
hoaks yang tengah dihadapinya, 
Habib Bahar bin Smith kem-
bali terjerat kasus tindak pidana. 
Habib Bahar yang kini ditahan di 
sel Mapolda JaWa Barat (Jabar), 
pascaditetapkan sebagai ter-
sangka penyebaran hoaks terjerat 
kasus ujaran kebencian terhadap 
pejabat negara.

Kabid Humas Polda Jabar, 
Kombes Ibrahim Tompo me-
nyatakan, pihaknya kembali 
menerima pelimpahan berkas 
laporan polisi dengan nomor 
LP/B/6146/XII/2021/SPKT 
Polda Metro Jaya tanggal 6 De-
sember 2021 dengan pelapor 
saudara HS.

“Laporan polisi tersebut 
berkaitan dengan dugaan tin-
dak pidana ujaran kebencian 
terhadap pejabat negara diduga 
dilakukan oleh saudara BS (Ba-
har bin Smith), yang saat ini 
dalam penahanan penyidik 
Polda Jabar dalam perkara lain 
sebagaimana yang rekan-rekan 
ketahui bersama,” tutur Tompo 
di Mapolda Jabar, Jalan Soek-
arno Hatta, Kota Bandung, 
Kamis (6/1).

Menurut Tompo, berkas 
perkara ini diterima oleh Polda 
Jabar, Kamis (6/1). Dijelaskan 
bahwa pertimbangan alasan yuri-
dis pelimpahan perkara tersebut 
dikarenakan tempat kejadian 

perkara (TKP) berada di wilayah 
hukum Polda Jabar.

Adapun kelengkapan berkas 
perkara yang dilimpahkan dari 
Polda Metro Jaya kepada Polda 
Jabar, lanjut Tompo, yakni barang 
bukti berupa satu unit fl ashdisk, 
berita acara pemeriksaan (BAP) 
saksi pelapor, dan BAP lima 
orang saksi ahli.

“Perkara ini masih dalam 
proses penyelidikan dan akan 
dilanjutkan dengan proses selan-
jutnya guna memenuhi alat bukti 
sesuai dengan unsur pasal yang 
dipersangkakan, yaitu minimal 
dua alat bukti sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 184 secara 
prosedural, profesional, transpar-
an, dan akuntabel, demikian,” 
kata Tompo.

Diketahui, Polda Jabar sebel-
umnya telah menetapkan pendiri 
sekaligus pimpinan Pondok 
Pesantren Tajul Alawiyyin itu 
sebagai tersangka penyebaran 
hoaks yang menimbulkan keon-
aran masyarakat, Senin (3/1) 
malam.

Dalam kasus tersebut, Bahar 
disangkakan 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

Polisi Sita Sabu 1 Kilogram Asal Tiongkok
dari Seorang Bandar di Kota Malang

yang dari pola-pola yang 
ada, dan ciri khas yang ada 
pada barang tersebut indikasi 
dari China. Setiap produsen 
punya karakteristik sendiri. 
Jadi itu kita jadikan bahwa 
barang itu berasal dari mana. 
Kalau, rekan - rekan bisa lihat 
tadi ada label - label ritel A, 
bungkusannya the, itu barang 
terindikasi dari pola-pola 
yang sudah kita ketahui dari 
China,” ujar Danang.

Menurutnya, terbong-
karnya peredaran narkotika 
asal Tiongkok tersebut berkat 
informasi dari masyarakat, 
yang menenggerai bahwa 
barang haram tersebut masuk 
ke Indonesia dengan meman-
faatkan momen pergantian 
tahun ke Kota Malang.

“Akhirnya anggota kita 
sebar lebar, Alhamdulillah 
kita dapat informasi tentang 
posisi barang, dan juga siapa 
yang membawa, menjadi 
kurirnya. Akhirnya, kita laku-
kan (pembuntutan) dari luar 
area Kota Malang, sampai 
akhirnya dia sudah masuk ke 
Kota Malang, kita lakukan 
penangkapan di timurnya 
Mal Matahari, Pasar Besar,” 
katanya.

Dari hasil pemeriksaan, 
tersangka MRD diketahui 
telah lima kali mengedarkan 
narkotika baik sabu maupun 
ganja di wilayah Kota Malang 

dan luar Malang. Dimana 
sekali mengedarkan nar-
kotika ia diberikan upah Rp 
2,5 juta oleh bandar besar, 
yang saat ini masih dalam 
pendalaman kepolisian.

“Tetapi yang kemarin - 
kemarin masih relatif  kecil. 
Kemudian yang ini agak 
besar. Dia lima kali diper-
intah oleh pengendalinya, 
ada beberapa lokasi di luar 
Malang juga, tetapi dia warga 
Malang,” tuturnya.

Polisi kini masih men-
dalami termasuk mencari pe-
masok utama alias sang bos 
dari MRD. Sebab terindikasi 
adanya jaringan peredaran 
narkotika yang begitu masif  
dari luar daerah.

“Kita dalami apakah dia 
mengendarakan ketika dia 
masih di luar Malang, atau 
ketika dia sudah diedarkan di 
kota malang. Sementara yang 
kita amankan satu pelaku. 
Mungkin dikembangkan di 
jaringan - jaringan di atasnya. 
Tinggal nunggu waktu saja, 
kita mapping, kita lakukan 
penyelidikan lagi,” ucapnya.

Akibat perbuatannya 
MRD, dijerat dengan Pasal 
111 ayat (2) dan Pasal 112 
ayat (2) Undang - Undang 
Nomor 35 tahun 2009 den-
gan ancaman hukuman 
maksimal penjara seumur 
hidup. ● lus

KOTA MALANG (IM) 
- Jajaran Polres Kota Malang, 
Jawa Timur, menyita barkoba 
jenis sabu asal Tiongkok se-
banyak 1 kilogram dan ganja 
kering dari seorang bandar 
berinisial MRD (24).

Kapolresta Malang Kota, 
Kombes Budi Hermanto 
mengatakan, MRD yang 
merupakan kurir narkotika 
ditangkap pada 2 Januari 2022 
sekitar pukul 21.00 WIB, di 
Jalan Kopral Usman, atau 
sekitar kawasan Pasar Besar, 
Kota Malang. Dari MRD polisi 
menyita sabu yang belum 
sempat diedarkan. Sedangkan 
dari pengakuan tersangka, 
sebelumnya ia sudah menge-
darkan ganja.

“Dengan barang bukti 
sabu seberat 1,04 kilogram 
yang kedua ganja dengan 
total dua kilogram di dalam 
perkara ini diamankan satu 
orang pelaku,” kata Budi 
Hermantodi Mapolresta 
Malang Kota, Kamis (6/1).

Sementara itu, Kasatna-
rkoba Polresta Malang Kota 
Kompol Danang Yudanto 
mengindikasikan, barang 
bukti sabu yang diamankan 
berasal dari Tiongkok. Hal ini 
terlihat dari kemasan barang 
yang dibungkus teh yang 
dalam bungkusnya tertulis 
huruf  mandarin.

“Barang dari kemasan 

Aplikasi Monitoring Karantina Presisi 
akan membantu petugas memantau 
statistik dan radius jarak pengguna 
 aplikasi dari lokasi karantina.


