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Biadab! Suami di Asahan Tega Siram
Istri dan Anaknya dengan Air Keras
SUMUT (IM) - Tindakan NS (37) terhadap istri
dan anaknya terbilang biadab.
Ia tega menyiram air keras
kepada istrinya dan anaknya
hingga mengalami luka bakar di wajah dan mata serta
tubuh.
Akibatnya, Sukesi, istri
pelaku, dirawat di Rumah
Sakit Umum Haji Abdul
Manan Simatupang, Kisaran,
Kamis (6/1). Sukesi mengalami luka bakar di bagian
wajah dan mata dan nyaris
buta akibat disiram air keras
oleh suaminya, NS.
Sedangkan anaknya mengakami luka bakar di bagian
luka di bagian bahunya akibat
air keras yang disiram ayah
kandungnya.
Kejadian tersebut tepatnya terjadi di Jalan Pelita,

12 PoliceLine

Binjai Serbangan, Air Joman,
Asahan, Sumatera Utara.
Kanit Reskrim Polsek
Air Joman, Ipda Adis Abeba
mengatakan, Sukesdi dan
anaknya serta kakak iparnya
saat mengendarai sepeda
motor, tiba-tiba NS memepet
motor mereka dan langsung
menyiram air keras ke korban. Setelah itu, NS langsung
pergi meninggal istri dan
anaknya yang kesakitan.
Belum diketahui pasti
motif pelaku menyiram korban. Namun, kuat dugaan
pelaku kesal karena istrinya
sudah sudah satu bulan tak
pulang kerumah. Istrinya
bekerja di Lubuk Pakam.
Polisi hingga kini masih
memburu pelaku yang kabur setelah melukai istri dan
anaknya. ● lus

Kapolda Jateng: Harus Berani
Divaksin, Biar Sehat …
SEMARANG (IM) Polda Jateng terus melaksanakan program Vaksinasi
Merdeka dengan menyasar
anak usia 6 – 11 tahun. Kegiatan vaksinasi dilakukan di
sejumlah lokasi dengan cara
jemput bola.
Polda Jateng melakukan
kegiatan vaksinasi di SD Supriyadi, Kec. Pedurungan,
Kota Semarang, Jumat (7/1).
Hadir dalam giat tersebut
Kapolda Jawa Tengah Irjen
Pol Ahmad Luthfi didampingi
sejumlah PJU Polda Jateng.
Sebanyak 354 siswa SD Supriyadi menerima suntikan vaksin
dosis pertama.
Berdasarkan pantauan di
lokasi, Kapolda Jateng, Irjen
Pol Ahmad Luthfi, terlihat
menyemangati anak-anak agar
tidak takut divaksin.
“Sakit nggak? Nggak sakit
kan? Biar sehat, ayo tangannya
gini (mengepal), saya berani
(disuntik vaksin), dan saya sehat. Semangat!” canda Ahmad

Luthfi pada salah seorang
anak.
Siswa tersebut tampak tersipu dan mengangguk kepadfa
jenderal bintang dua ini. Irjen
Ahmad Luthfi juga sempat
memberikan semangat pada
siswa yang sedang menunggu
giliran menerima suntikan vaksin. Beliau kemudian menunjuk salah seorang anak yang
sedang menerima vaksin.
“Kenapa nggak berani?
Itu aja (temannya) nggak sakit
koq, ya kan? Harus berani,
biar ‘pede’, dan (berangkat)
sekolah ketemu sama temanteman,” ucap Kapolda sambil
tersenyum.
Kegiatan Vaksinasi Anak
yang pelaksanaannya dipimpin
oleh Kapolri melalui virtual
tersebut bertujuan untuk menciptakan herd immunity bagi
anak usia 6-11 tahun. Dengan
dilakukan vaksinasi terhadap
anak diharapkan dapat meningkatkan kekebalan tubuh mereka
terhadap virus Covid-19. ● lus
IDN/ANTARA

PEMUSNAHAN BARANG SITAAN LAPAS
Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi
Gorontalo, Hantor Situmorang (kiri) bersama
Kadiv Pemasyarakatan Bagus Kurniawan
(kanan) memeriksa barang sitaan milik Warga
Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Kabupaten
Bone Bolango, Gorontalo, Jumat (7/1). Kanwil
Kemenkumham memusnahkan ratusan
barang sitaan hasil penindakan tahun 2021
dari kamar WBP seluruh Lapas di Provinsi
Gorontalo.

Kini Bareskrim Polri Usut Dugaan Suap
di Kasus Karantina Artis Rachel Vennya
JAKARTA (IM) - Kepala
Biro Penerangan Masyarakat
(Karo Penmas) Divisi Humas
Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menegaskan, Polri
akan mengusut laporan kasus
suap/pungutan liar (pungli)
karantina Covid-19 yang dilakukan Rachel Vennya melalui
aplikasi Dumas Presisi.
“Terkait dengan adanya
laporan kasus suap karantina
yang diterima oleh Bareskrim
Polri melalui aplikasi dumas
presisi. Kami sampaikan bahwa kasus tersebut dilaporkan
melalui aplikasi Dumas Presisi terkait dengan kasus suap
karantina,” ujar Ahmad Ramadhan, kepada awak media di
lobby Gedung Divisi Humas
Polri, Kamis (7/1).
Ramadhan mengatakan
bahwa saat ini pihaknya masih
melakukan pendalaman dan
sudah memeriksa tiga orang
saksi terkait laporan tersebut.
“Dan tentu setelah menerima laporan ditindaklanjuti
oleh Bareskrim saat ini masih
dilakukan pendalaman dan
penyelidikan. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap
tiga orang saksi. Tentu kasus
ini masih berproses mohon
teman-teman sabar. Bila nanti
perkembangan ada akan kami
sampaikan kembali,” katanya.
Sampai saat ini setidaknya
sudah 3 orang telah telah dimintai keterangannya terkait
digaan suap di kasus karantina
Rachel Venya.
“Karantina ini merupakan
laporan pungli laporan Rachel
Vennya. Yang bersangkutan
dan tiga orang belum kita

panggil. Ini masih ada kaitannya dengan kasus laporan di
Polda Metro Jaya. Namun,
obyek yang dilaporkan adalah
orang lain,” ujar Ramadhan.
Sejauh ini belum diketahui
Direktorat mana yang akan
menangani kasus suap tersebut. Pihaknya akan melihat
apakah ada unsur gratifikasi
atau unsur Tipikor ini masih
dalam penyelidikan.
“Belum ada terlapor. tetapi dugaan suap, tentu kalau
dugaan suap adalah mungkin
petugas, tapi ini petugas apa
masih dalam proses pendalaman. Mohon teman-teman
bersabar, ini terkait dengan
petugas yang disuap, namun
petugas apa kami belum
mendapatkan info sejauh ini.
Masih dilakukan pemeriksaan
dan baru 3 orang. Tiga orang
ini siapa saja sementara belum
berkenan untuk disampaikan,”
kata Ramadhan.
Meskipun Rachel Vennya
belum diperiksa, Ramadhan
meyakini nanti pasti akan
dilakukan juga pemeriksaan
kepada yang bersangkutan.
Kasus yang dilaporkan melalui
aplikasi Dumas Presisi kata dia
berbeda dengan laporan yang
ada di Polda Metro Jaya.
“Kalau penjelasan Polda
Metro berbeda ya. Karena ini
kalau kasus suap, yang disuap
itu adalah seorang pejabat atau
pegawai atau ASN atau siapapun juga yang terkait petugas
pemerintah. Jadi berbeda yang
ditangani polda dan yang dilaporkan kepada aplikasi dumas
presisi. Mohon tunggu saja,”
ujarnya. ● lus

KAPOLRI HADIRI KEGIATAN AKSELERASI VAKSINASI SERENTAK

IM/FRANS

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan akselerasi vaksinasi serentak di Gedung Dome Bale Rame,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/1). Percepatan tersebut juga digelar seluruh wilayah Indonesia.

Kapolri Ingatkan Syarat Wajib
Laksanakan PTM 100 Persen
Menerapkan PTM harus ada jaminan
kesehatan dan imunitas terhadap anak
dari bahaya paparan virus corona. Salah
satunya adalah dengan memberikan
suntikan vaksin.
BANDUNG (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo saat menghadiri kegiatan akselerasi vaksinasi
serentak se-Indonesia di Gedung Dome Bale Rame, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
Jumat (7/1) menekankan soal
syarat wajib untuk mendukung
kebijakan Pemerintah Indonesia soal Pembelajaran Tatap
Muka (PTM) bagi anak-anak.
Menurut Listyo, ada dua

yang harus dipenuhi untuk
mengimplementasikan kebijakan itu, yakni target vaksinasi
masyarakat umum harus 70
persen dan kelompok lanjut
usia (lansia) wajib 60 persen.
“Pemerintah saat ini telah
memberikan kebijakan PTM
100 persen, di mana tentunya
untuk melaksanakan PTM 100
persen dan vaksinasi anak,
maka target pencapaian vaksinasi masyarakat umum 70

persen dan lansia 60 persen
harus terpenuhi,” katanya.
Proses belajar mengajar
anak secara tatap muka langsung, kata Listyo, merupakan hal yang sangat penting.
Mengingat, hampir dua tahun
semenjak Pandemi Covid-19,
generasi bangsa kehilangan
momentum tersebut.
Di sisi lain, mantan Kapolda Benten itu menjelaskan, untuk mewujudkan pembelajaran
secara tatap muka langsung,
harus ada jaminan kesehatan
dan imunitas terhadap anak
dari bahaya paparan virus
corona. Salah satunya adalah
dengan memberikan suntikan
vaksin.
Penguatan imunitas terhadap anak, kata Listyo, juga
akan memberikan jaminan

Bareskrim Menetapkan 4 Orang
Tersangka Mafia Tanah di Depok
J A K A R TA ( I M ) Bareskrim Polri telah menetapkan sebanyak empat tersangka kasus pemalsuan surat
tanah di Depok, Jawa Barat.
Keempatnya adalah berinisial
BUR, H, NA, dan EH (mantan camat sawangan).
“Empat orang tersebut
ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Karo Penmas Divisi
Humas Polri Brigjen Ahmad
Ramadhan di Gedung Divisi
Humas Mabes Polri, Jakarta
Selatan, Jumat (7/1) siang.
Ahmad Ramadhan
menjelaskan, penanganan
kasus mafia tanah tersebut
terdaftar dalam LP/B nomor
0372/VII 2020 Bareskrim
tertanggal 8 Juli 2020 dengan pelapor atas nama Rudi
Ringardi SH, dan korban
atas nama haji Ema Sajili
dan terlapornya adalah atas
nama BA.
Menurut Ahmad Ramadhan, perkara tersebut terkait
dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan
keterangan palsu dalam akta
otentik, penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP,
266 KUHP, 378 KUHP, dan
atau Pasal 372 KUHP juncto
Pasal 55, Pasal 56. Kasus ini

saat ini ditangani oleh Subdit
IV Direktorat Tindak Pidana
Umum Bareskrim Polri.
“Kami jelaskan bahwa
dugaan pemalsuan surat
pernyataan pelepasan hak
untuk kepentingan swasta
ini dibuat oleh saudara H dan
saudara MA yang dibantu
oleh saudara EH. Di mana,
saudara EH saat itu jabatannya adalah Camat Sawangan.
Jadi saya ulangi saat itu, jadi
saat ini beliau bukan camat
lagi,” ujarnya.
Ahmad Ramadhan menegaskan bahwa penyidik telah
mempunyai cukup bukti
untuk meningkatkan kasus
tersebut dan menetapkan
tersangka.
“Terhadap surat pernyataan pelepasan hak yang
diduga palsu atau dipalsukan
tersebut telah digunakan
oleh tersangka atas nama
BUR sebagai dokumen yang
dilampirkan dalam permohonan penyerahan sebidang
tanah milik saudara Ema
Sajili kepada Pemerintah
Kota Depok yang peruntukannya adalah untuk tempat
pemakaman umum. Padahal,
faktanya tanah milik saudara
Ema tersebut tidak pernah
dijual atau dipindahtangank-

an. Artinya, dalam hal ini ada
pemalsuan,” ujarnya.
Pembuatan surat Pernyataan Pelepasan Hak palu
merupakan modus yang dilakukan pelaku BUR untuk
menerbitkan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) ke Pemerintah Kota Depok.
“Kemudian penyerahan
tanah makam tersebut dilakukan oleh tersangka BUR
sebagai persyaratan penerbitan IMB. Jadi dokumen
yang diduga palsu tersebut
digunakan sebagai lampiran
untuk penerbitan IMB pada
PT Abdi Luhur Kawulowalit.
Tentu ini untuk kepentingan
tersangka BUR. Dan atas
penyerahan tanah tersebut
telah diproses dan diterima
oleh Pemkot Depok,” ujar
Ramadhan.
Terkait kasus mafia tanah
ini, Polri akan berkoordinasi dengan pihak “Rencana
tindak lanjut penyidik akan
melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi ahli, tentu
dalam hal ini saksi ahli di bidang pertanahan. Melakukan
pemeriksaan tambahan terhadap tersangka. Kemudian
tentu berkoordinasi dengan
JPU, Jaksa Penuntut Umum,”
tandasnya. ● lus

POLISI EVAKUASI WARGA TERJEBAK BANJIR DI JAYAPURA

IDN/ANTARA

Petugas kepolisian mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Pasar
Youtefa Abepura, Jayapura, Papua, Jumat (7/1). Hujan deras dari malam
hingga pagi menyebabkan sejumlah wilayah di Jayapura terendam banjir.

kesehatan kepada orang tua
dan orang-orang yang ada di
dalam lingkungan keluarganya.
Sehingga, tidak perlu ada rasa
khawatir munculnya klaster keluarga ketika PTM 100 persen
diberlakukan.
“Kita ingin anak-anak kita
segera melakanakan tatap
muka. Namun disisi lain, kita
harus yakin anak-anak kita
sudah dibekali vaksinasi atau
imunisasi. Sehingga memiliki imunitas dan kekebalan.
Sehingga saat melaksanakan
aktivitas aman tidak menjadi
carrier karena saat kembali
biasanya bertemu orang tua,
nenek atau kakek. Dan juga
memiliki posisi rentan apabila
tidak diberikan imunisasi atau
vaksinasi,” ujarnya,
Mantan Kabareskrim Polri
itu menambahkan, vaksinasi
meningkatkan imunitas seseorang dan juga dapat mencegah atau mengurangi fatalitas
dari bahaya varian Covid-19,
seperti Delta dan Omicron.
Listyo menyebut, akselerasi
merupakan tantangan bagi seluruh stakeholder untuk terus
melakukan akselerasi vaksinasi.
“Karena dari pemeriksaan
terhadap masyarakat yang sudah
divaksin terkena varian baru
maka gejala yang kemudian
didapatkan rata-rata OTG atau
gejala ringan. Artinya vaksin
betul berikan perlindungan pada
masyarakat terhadap serangan
varian yang ada baik, Delta
ataupun Omicron,” ucap Listyo.
Sementara itu, Sigit menyampaikan, dengan terus
dilakukannya akselerasi vaksinasi, hal itu dapat mempertahankan tren positif laju
pertumbuhan Covid-19 di
Indonesia saat ini yang sudah
dapat dikendalikan dengan
baik.

“Ini semua harus dilakukan
karena memang, Alhamdulillah hampir 167 hari kita bisa
pertahankan angka Covid-19,
bisa kita kendalikan berada di
angka positivity rate dibawah
1 kemudian BOR juga saat ini
masih terkendali di angka tiga.
Artinya angka ini semuanya
bisa terjadi karena memang
kerja keras seluruh elemen
stakeholder baik dari TNI,
Polri, Pemda, Dinkes, relawan
dan rekan-rekan yang tergabung. Sehingga akselerasi
vaksinasi dilaksanakan dengan
baik. Alhamdulillah hasilnya
167 hari angka Covid-19 bisa
dikendalikan,” paparnya.
Dengan terkendalinya angka Covid-19, menurut Listyo,
hal itu akan menjadi modal
penting terkait dengan aktivitas masyarakat. Selain itu,
Indonesia akan semakin siap
dalam menghadapi event nasional maupun internasional.
Sehingga, aktivitas pertumbuhan perekonomian Indonesia
akan terus membaik di tengah
Pandemi Covid-19.
“Saya tetap mengimbau untuk tetap melaksanakan protokol
kesehatan walaupun sudah vaksinasi. Karena dua hal tersebut
kunci utama. Disiplin terhadap
prokes meskipun sudah vaksinasi dan tetap waspada jangan
abai, jangan lengah. Karena
beberapa wilayah negara lain
peningkatan itu karena disiplin
prokes mulai berkurang. Terima
kasih kerja keras seluruh stakeholder,” ujarnya.
Dalam tinjauannya, Listyo
menyempatkan melakukan dialog interaktif dengan seluruh
Polda jajaran. Ia memberikan
instruksi soal akselerasi vaksinasi dan penegakan protokol
kesehatan untuk terus dilaksanakan. ● lus

Wanita Muda Disatroni Maling Bertopeng,
Pelaku Ternyata Suaminya Sendiri
PEKANBARU (IM) Rumah YS (29), wanita warga
Kabupaten Indragiri Hilir
(Inhil), Riau, distroni maling
bertopeng. Pelaku yang sudah
ditangkap polisi, ternyata RP
yang tak lain suami korban
sendiri. Kasus ini ditangani
Polsek Tembilahan Hulu, Inhil.
“EP sudah diamankan
di Polsek Tembilahan Hulu.
Tersangka tidak lain adalah
suami dari YS sendiri. Mereka
berdua sudah sekitar 8 bulan
yang lalu pisah rumah, namun
belum resmi bercerai,” kata
Paur Humas Polres Inhil, Ipda
Esra Jumat (7/1).
Berdasarkan keterangan
saksi, aksi perampokan itu
terrjadi YS sedang makan di
rumahnya, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan
Tembilahan Hulu Selasa (4/1).
Setelah selesai makan, korban
jalan ke dapur untuk meletakkan piring kotor. Namun,
tiba-tiba muncul seorang pria
bertopeng menarik YS. Saat
itulah pelaku mearik kalung
emas dari leher korban.
YS sempat melakukan
perlawanan sambil berteriak
minta tolong.
Mendengar teriakan itu,
tersangka berupaya menutup

mulut korban agar tidak berteriak, namun korban tetap
melakukan perlawanan dan
secara bersamaan pelaku menarik kalung emas yang sedang
dipakai korban.
Korban berusaha menarik
tubuh tersangka untuk memperoleh kembali kalung miliknya. Namun EP mendorong
tubuh korban hingga terjatuh
ke lantai rumah. Akibatnya,
korban mengalami luka memar
di kaki sebelah kiri, luka gores
pada kulit di bagian leher serta
luka memar pada bagian pinggang. Setelah itu pun melarikan
diri.
Atas kejadian itu, korban
YS akhirnya melaporkan apa
yang dialaminya kepada pihak
kepolisian. Pihak Polsek Tembilahan Hulu yang menerima
laporan langsung melakukan
penyelidikan. Polisipun akhirnya berhasil mencari siapa
pelaku setelah mengetahui ciri
ciri dan memintai keterangan
para saksi dan korban. Tak
lama kemudian EP sudah berhasil diringkus.
“Kepada tersangka dikenakan Pasal 365 ayat 2 ke-1, Jo
pasal 367 KUHPidana dengan
ancaman 12 tahun penjara,”
katanya. ● lus

