
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
Kapolres Blitar Kota AKBP  Argowiyono 
 melakukan pemindaian kode batang  aplikasi 
PeduliLindungi di salah satu pusat  perbelanjaan 
di Kota Blitar, Jawa Timur, Senin (10/1). 
Polres  Blitar Kota melakukan pengecekan 
dan  pengetatan pengawasan penggunaan 
 instrumen protokol kesehatan (Prokes) di 
s ejumlah  tempat wisata dan fasilitas umum 
guna  mencegah  penyebaran COVID-19.
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KASUS NARKOTIKA PENYANYI DANGDUTKASUS NARKOTIKA PENYANYI DANGDUT
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan (kanan) bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes. Pol. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan (kanan) bersama Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes. Pol. 
Budhi Herdi Susianto (kiri) memberi keterangan pers terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dengan tersangka Budhi Herdi Susianto (kiri) memberi keterangan pers terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dengan tersangka 
penyanyi dangdut Velline Chu (kedua kanan belakang) dan suaminya Budi Harianto (kanan belakang) di Polres Metro penyanyi dangdut Velline Chu (kedua kanan belakang) dan suaminya Budi Harianto (kanan belakang) di Polres Metro 
Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (10/1). Satresnarkoba Polres Jakarta Selatan menetapkan Velline Chu bersama suaminya Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (10/1). Satresnarkoba Polres Jakarta Selatan menetapkan Velline Chu bersama suaminya 
Budi Harianto sebagai tersangka terkait kasus penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti satu klip sabu-sabu dengan Budi Harianto sebagai tersangka terkait kasus penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti satu klip sabu-sabu dengan 
berat bruto 0,08 gram, pipet kaca, bong kaca, bong plastik dan telepon genggam.berat bruto 0,08 gram, pipet kaca, bong kaca, bong plastik dan telepon genggam.

Ganjil-Genap Diterapkan di 13 Ruas
Jalan DKI Jakarta sampai Pukul 21.00 WIB

JAKARTA (IM) - Dit-
lantas Polda Metro Jaya 
memberlakukan Ganjil Ge-
nap (Gage) di 13 titik ruas 
jalan DKI Jakarta. Aturan 
itu diberlakukan mulai Senin 
sampai Jumat, terhitung dari 
4-17 Januari 2022.

Kebijakan Gage ini se-
jalan dengan ditetapkan-
nya Pemberlakukan Pem-
batasan Kegiatan Masyara-
kat (PPKM) Level 2 di 
Ibu Kota. Gage diterapkan 
dalam rangka mengurai 
kemacetan di DKI Jakarta 
yang intensitasnya cukup 
tinggi setiap hari, dan juga 
untuk menekan potensi me-
ningkatnya lonjakan kasus 
Covid-19 karena mening-

katnya mobilitas masyara-
kat.

Jam berlaku Gage DKI 
Jakarta dimulai pukul 06.00 
WIB sampai pukul 10.00 
WIB, serta dilanjutkan kem-
bali pada pukul 16.00-21.00 
WIB.

Berikut 13 titik lokasi 
Ganjil Genap di Jakarta : 
Jalan MH Thamrin, Jalan 
HR Rasuna Said, Jalan Jen-
dral Sudirman, Jalan MT. 
Haryono, Jalan Panglima Po-
lim, Jalan Sisingamangaraja, 
Jalan Gunung Sahari, Jalan 
Gatot Subroto, Jalan Fat-
mawati, Jalan Tomang Raya, 
Jalan Ahmad Yani, Jalan DI. 
Panjaitan, dan Jalan S. Par-
man. ● lus

Pelajar SMP Tewas Mengenaskan
Setelah Dihujani Bacokan saat Tawuran

P menjelaskan, adiknya 
mengalami luka bacok di ba-
gian leher, pundak dan pung-
gung diduga kena tebasan 
senjata tajam.

“Kami sudah melaporkan 
kejadian ke Polresta Padang, 
kami berharap pelaku ditang-
kap,” katanya.

Kasat Reskrim Polresta 
Padang, Kompol Rico Fer-
nanda mengatakan, pihaknya 
telah menerima laporan dari 
keluarga korban. Polisi pun  su-
dah mengantongi nama pelaku 
dan kini sedang diburu polisi.

“Kita sudah menerima lapo-
ran dan saat ini tim kita sedang 
memburu pelakunya,” katanya.

Aksi tawuran sering terjadi 
Kota Padang umumnya malam 
dan dini hari ini, tawuran ke-
marin ini telah memakan ko-
rban. Umumnya yang terlibat 
anak remaja dan membentuk 
geng. ● lus

PADANG (IM) - Seorang 
pelajar SMP tewas mengenas-
kan setelah dihujani bacokan 
saat tawuran di kawasan Jalan 
Juanda, Kelurahan Rimbo 
Kaluang, Kecamatan Padang 
Barat, Kota Padang, Minggu 
(9/1) sekitar pukul 05.00 WIB.

Korban berinisial E (17) 
sempat mendapat perawatan 
di RSUP M. Djamil Padang. 
Korban diketahui masih duduk 
dibangku SMP dan merupakan 
warga Purus, Kecamatan Padang 
Barat, meninggal pada Minggu 
siang, sekitar pukul 15.00 WIB.

Menurut keterangan dari 
kakak korban berinisial P, 
adiknya itu sempat dilarikan ke 
Rumah Sakit Umum Provinsi 
(RSUP) M Djamil Padang.

“Pihak rumah sakit sudah 
memberikan pengobatan maksi-
mal tapi adik saya meninggal 
dunia sekira pukul 15.00 WIB 
kemarin,” katanya, Senin (10/1).

Kelabui Polisi, Pria Ini Sisipkan
Narkoba Jenis Sabu di Sepeda Anak

Kotobangon.
Berkat informasi tersebut, 

anggota polisi pun langsung 
bergerak cepat dan mencegat 
kiriman tersebut kemudian 
memeriksa ternyata di dalam 
pipa besi sepeda anak ditemu-
kan dua paket sabu selanjutnya 
menghubungi pemilik yang 
ternyata adalah JL.

Dari hasil interogasi petugas, 
JL mengakui kepemilikan dua 
paket sabu seberat 2,92 gram 
yang dipesan dari seseorang di 
Palu.“Pelaku dikenakan pasal 
112 (1) UU No.35 tahun 2009 
tentang narkotika dengan anca-
man pidana kurungan paling 
singkat 4 tahun dan paling lama 
12 tahun dan denda paling se-
dikit Rp800 juta, paling banyak 
Rp8 miliar,” ujar Kapolres Kota-
mobagu AKBP Irham Halid 
dalam konferensi pers, Jumat 
(7/1) lalu. ● lus

KOTAMOBAGU (IM) 
- Seorang warga Modayag Bol-
tim, JL (40) yang berprofesi 
sebagai penambang ditangkap 
Satuan Reserse Narkoba Polres 
Kotamobagu. JL ditangkap atas 
kepemilikan narkotika golongan 
satu bukan tanaman Methafeta-
min (sabu) tanpa hak.

“JL ditangkap pada Rabu 
(3/1) saat menjemput paket 
kiriman sabu dari Kota Palu 
dengan modus menyisipkan 
benda haram tersebut di dalam 
pipa besi sepeda anak yang 
dikirim melalui mobil rental,” 
kata Kapolres Kotamobagu 
AKBP Irham Halid.

Kasus ini terungkap karena 
adanya informasi pengiriman 
sepeda anak yang dicurigai di 
dalamnya terdapat narkoba je-
nis sabu dari Kota Palu menuju 
Kotamobagu dan akan dijem-
put pemiliknya di lampu merah 

Ditemukan Sabu dan Ganja
di Lapas Kelas IIB Sigli

mukan didalamnya barang terla-
rang diduga Jenis ganja sebanyak 
kurang lebih 1/2 (setengah) kilo-
gram,” kata Halim, Senin (10/1).

Petugas Pos Atas Belakang 
dari Regu Jaga Pengamanan 
saat melakukan pengawasan 
terhadap area beranggang 
menemukan benda aneh 
yang tersangkut di atas kawat 
berduri tembok beranggang 
bungkusan kantong plastik 
berwarna putih dan setelah di-
lakukan pemeriksaan terdapat 
1 (satu) sak sabu dengan berat 
4,58 gram hasil timbangan.

“Kami sudah melakukan 
koordinasi dengan Satres Nar-
koba Pidie dan melakukan 
serah terima barang terlarang 
tersebut,” ujarnya. ● lus

PIDIE (IM) - Petugas 
kembali menemukan narkotika 
jenis ganja dan sabu di dalam 
lembaga pemasyarakatan (LP) 
kelas II B Sigli, pada Kamis 
(6/1), sekira pukul 15.50 WIB, 
di area blok kamar hunian 
beranggang rumah tahanan 
negara kelas IIB Sigli.

Kepala Rutan Kelas IIB Si-
gli, A. Halim Faisal menyebut-
kan, penemuan itu terjadi saat 
petugas regu jaga pengamanan 
melakukan trolling pada area 
blok dan kamar hunian WBP, 
dan menemukan bungkusan 
kantong plastik putih disamp-
ing kamar hunian WBP.

“Didalamnya terdapat 1 
(satu) paket yang telah diisolasi 
dengan warna kuning, dan dite-

percakapan pikiran dengan 
hati. Jadi, saya bawa riwayat 
kesehatan saya yang memang 
mengkhawatirkan,” kata Fer-
dinand.

Ia mengakui, kicauannya 
di media sosial yang beru-
jung pelaporan ditulis dalam 
keadaan sadar. Namun, dia 
berdalih tindakan itu bisa juga 
diakibatkan penyakitnya yang 
sedang kambuh.

“Kalau dibilang enggak 
sadar ya enggak juga. Tapi ma-
salah pribadi saya buat pikiran 
saya dan hati jadi perdebatan. 
Pikiran saya katakan udahlah 
saya itu akan mati kira-kira 
begitu,” ujarnya.

Dia memastikan, cuitan 
yang membawa-bawa Allah 
SWT ditujukan untuk dirinya 
pribadi. Menurut dia, tak ada 
niatan bagi dirinya untuk me-
nyudutkan satupun kelompok.

“Saya jelaskan realitas ses-
ungguhnya jadi cuitan itu un-
tuk diri saya sendiri. Jadi bukan 
serang pihak manapun tapi itu 
adalah percakapan antara hati 
dan diri saya. Mu dan Ku itu 
adalah pikiran dan hati saya 
jadi enggak untuk pihak lain,” 
tuturnya.

Sebelumnya, dalam ung-
gahannya di twitter Ferdinand 

JAKARTA (IM)  
- Mantan politikus Partai De-
mokrat Ferdinand Hutahaean 
memenuhi panggilan untuk 
diminta keterangannya oleh 
penyidik Direktorat Reserse 
Tindak Pidana Siber Badan 
Reserse Kriminal (Bareskrim) 
Polri terkait ujaran kebencian, 
Senin (10/1).

Ferdinand tiba di Lobby 
Gedung Bareskrim, Jakarta 
Selatan,  sekitar pukul 10.25 
WIB. Dengan mengenakan 
kemeja warna putih. Ia datang 
Bersama tiga pengacaranya.

Ferdianan mengatakan, 
kedatangannya untuk meng-
hadiri undangan penyidik guna 
meluruskan kesalahpahaman 
terkait kasusnya.

“Saya Ferdinand Hu-
tahaean datang memenuhi 
panggilan dari teman-teman 
penyidik Bareskrim Tim Siber 
membantu kepolisian untuk 
segera menuntaskan masalah 
ini supaya menjadi terang 

benderang, menjadi jernih, dan 
tidak ada kesalahpahaman,” 
kata Ferdinand, Senin (10/1).

Kesalahpahaman yang di-
maksud dalam kasus ini lan-
taran orang berbicara dengan 
persepsinya sendiri. Hal itu 
pun tanpa dilandasi fakta-fakta 
yang ada sesungguhnya.

“Semua ini hanya kes-
alahpahaman. Salah paham 
karena orang berbicara dengan 
persepsi tanpa mengetahui 
fakta-fakta yang sesungguh-
nya,” ucapnya.

Ferdinand mengaku mem-
bawa riwayat kesehatannya 
yang akan ditunjukkan kepada 
penyidik sebagai bukti bah-
wasanya ia memiliki penyakit 
yang memengaruhi hati dan 
pikirannya. Namun, ia tak 
menjelaskan lebih lanjut soal 
penyakitnya itu.

“Bawa riwayat kesehatan 
saya. Inilah penyebabnya bah-
wa saya kemarin menderita 
sebuah penyakit hingga timbul 

menyatakan “Allahmu ternyata 
lemah harus dibela. aku sih 
Allahku luar biasa , maha 

segalanya. Dialah pembelaku 
selalu dan Allahku tak perlu 
dibela.” ● lus

Penuhi Panggilan Bareskrim Polri,Penuhi Panggilan Bareskrim Polri,
Ferdinand Hutahaean Bawa Riwayat KesehatanFerdinand Hutahaean Bawa Riwayat Kesehatan

Polda Jatim Bentuk Tim Khusus untuk
Buru Penendang Sesajen di Semeru

SURABAYA (IM)  - 
Polda Jawa Timur (Jatim) 
membentuk tim khusus (tim-
sus) untuk memburu pria 
yang diduga menendang 
berupa makanan di lokasi 
bencana erupsi Gunung Se-
meru, Lumajang. Aksi pria itu 
terekam dalam sebuah video 
dan viral di media sosial.

Kabid Humas Polda 
Jatim Kombes Pol Gatot 
Repli Handoko mengatakan, 
menurut informasi yang 
beredar di lokasi kejadian, 
aksi perusakan diduga dilaku-
kan salah satu relawan.

“Kami masih melakukan 
pencarian juga monitoring 
media sosialnya yang naik-
kan (videonya) itu. Kita juga 
sudah bentuk tim untuk 
melakukan pencarian ter-
hadap pelaku tersebut,” kata 
Gatot, Senin (10/1).

Lebih jauh Gatot me-
nambahkan, pihaknya masih 
belum dapat memastikan, 
apakah relawan itu meru-
pakan relawan pendatang 
ataukah warga lokal. Hal itu 
akan diketahui secara pasti 
ketika pelaku sudah berhasil 
ditangkap dan dimintai ket-
erangan.

“Selama ini Lumajang su-

dah mulai damai, mulai aman, 
mulai bagus. Jangan sampai 
dirusak dengan adanya video-
video yang mengandung 
SARA dan kita harus meng-
hormati kearifan lokal daerah 
situ,” pinta Gatot.

Sebelumnya ketahui, se-
buah video berdurasi sekitar 
30 detik terjadi pada Jumat 
(7/1) viral di media sosial. 
Peristiwa itu terjadi di tepi 
sungai aliran lahar dingin Gu-
nung Semeru, Desa Supitu-
rang, Kecamatan Pronojiwo, 
Kabupaten Lumajang.

Video itu memperlihat-
kan seorang pria dengan 
mengenakan tutup kepala 
hitam dan rompi hitam 
mendekat ke sebuah sesajen 
yang diletakkan di atas tanah. 
Terdapat dua sesajen, yakni 
buah dan nasi yang masing-
masing berada di wadahnya. 
Tak lama kemudian, pria 
tersebut membuang sesajen 
itu dengan cara di lempar dan 
ditendang.

“Inilah yang justru men-
gundang murka Allah, hingga 
Allah menurunkan azabnya. 
Allahu Akbar,” ucap pria 
tersebut dan langsung me-
lempar dan menendang sesa-
jen. ● lus

9 Pemuda di Padang Pariaman Ditangkap
karena Teror Warga Sambil Bawa Samurai

PADANG PARIAMAN 
(IM) - Setelah menyerang 
pemuda memakai samurai 
di Ulakan dan Sungai La-
ban, Kabupaten Padang 
Pariaman, Sumatera Barat,  
akhirnya sejumlah pemuda 
ditangkap polisi.

Setidaknya ada 9 pemuda 
yang dijuluki sebagai anak-
anak petarung itu ditangkap 
di waktu yang berbeda.

“Jumlah OTK yang dia-
mankan ada sembilan orang. 
Aksi mereka sempat viral 
di media sosial pada awal 
tahun baru, sekira tanggal 
1 Januari 2022, “ katanya 
Kasatreskrim Polres Padang 
Pariaman AKP Ardiansyah 
Rolindo di Mapolres Padang 
Pariaman, Senin (10/1).

Rolindo menjelaskan 
bahwa penangkapan 9 pelaku 
berawal dari ditangkapnya 
dua orang pelaku pada Selasa 
4 Januari 2022.

“Yang ditangkap pertama 
kali itu RG (16) dan RAL (17) 
di Lubuk Alung. Kemudian 
kita lakukan pengemban-
gan, hasil kita amankan 7 

orang lain pada Sabtu (8/1),” 
terangnya.

Kemudian menyusul 
penangkapan 7 orang ter-
sangka di Lubuk Alung. 
Ketujuhnya adalah IE (25), 
ZDT (19), NA (16), ZRP 
(16), ME (16), AAF (15) dan 
HZ (15).

“Total seluruh pelaku 
itu ada 20 orang dan 11 
orang lagi masih kita kejar,” 
katanya.

Berdasarkan informasi 
yang dirangkum MNC Portal 
Indonesia, segerombolan 
orang tidak dikenal dikabar-
kan menyerang anak-anak 
yang sedang nongkrong di 
Los Lambuang Ulakan, Ke-
camatan Ulakan Tapakis, 
Kabupaten Padang Pariaman 
viral di media media sosial 
Facebook. 

Beruntung, anak-anak 
yang sedang nongkrong di 
Los Lambuang tersebut 
segera menyelamatkan diri. 
Namun ada dua orang ko-
rban kena serang namun 
selamat meski tapi motornya 
menjadi korban. ● lus
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FERDINAND HUTAHAEAN DIPERIKSA BARESKRIM
Pegiat media sosial yang pernah menjadi politisi Partai Demokrat 
 Ferdinand Hutahaean (kedua kiri) memberikan keterangan kepada 
wartawan saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes 
Polri, Jakarta, Senin (10/1). Ferdinand diperiksa sebagai saksi dalam kasus 
unggahan di media sosial yang diduga bernada SARA. 

28 Anggota Gangster Ditangkap di Tangerang,
16 Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka

Polsek Cikupa dan ketiga Polsek 
Panongan,” ujarnya di Polresta 
Tangerang, Senin (10/1).

Dari 28 orang yang dia-
mankan, 16 ditetapkan sebagai 
tersangka. Rinciannya, 2 di an-
taranya orang dewasa, 12 anak 
di bawah umur, dan 2 Daftar 
Pencarian Orang (DPO) yang su-
dah ditetapkan sebagai tersangka.

“Dari 28 orang ini, kita tetap-
kan sebagai tersangka sebanyak 
16 orang, terdiri dari 2 dewasa, 
12 pelaku anak, 2 masih DPO,” 
ungkapnya.

Zain lebih lanjut menjelas-
kan, penangkapan terhadap ang-
gota gangster diulakukan setelah 
polisi melakukan pantauan ter-
hadap media sosial. Beberapa 
anggota ganster saat ditangkap 
beberapa di antaranya masih 
dalam pengaruh minuman keras 

(miras). Polisi pun akan melaku-
kan tes urine terhadap mereka.

“Ada juga yang terpengaruh 
miras. Dan ini juga kita perin-
tahkan untuk tes urin apakah 
mereka ada pengaruh narkoba 
atau tidak,” ujarnya.

Dari para anggota genster 
ini polisi menyita barang bukti 
berupa belasan senjata tajam di 
antaranya 8 celurit, 2 golok, 1 
bom molotov, 7 motor dan bela-
san handphone. Semua tersangka 
yang membawa dan menyimpan 
senjata tajam dikenakan pasal 2 
UU Darurat No 12 Tahun 1951 
dengan ancaman hukuman 10 
tahun penjara. Sedangkan ter-
sangka yang menyimpan bom 
molotov dikenakan pasal 187 
Bisa KUHPIDANA dengan 
ancaman hukuman 8 tahun 
penjara. ● lus

TANGERANG (IM)  - 
Polresta Tangerang menangkap 
28 anggota gangster dan  16 
orang ditetapkan sebagai ter-
sangka. Keenam belas tersangka 
ini ditangkap dalam pelaksanaan 
Operasi Cipta Kondisi dengan 
melakukan Patroli Skala Be-
sar di wilayah hukum Polresta 
Tangerang, Sabtu (8/1) - Minggu 
(9/1).

G o l o k  K a p o l r e s t a 
Tangerang, Kombes Zain Dwi 
Nugroho menjelaskan, ke-16 
orang yang sudah ditetapkan 
sebagai tersangka merupakan 
gabungan dari anggota gangster 
dari 3 wilayah di Kabupaten 
Tangerang.

“Terkait melaksanakan 
operasi cipta kondisi, penga-
manan di tiga lokasi yaitu satu di 
wilayah Polsek Balaraja, kedua 

Ferdinand akan menunjukkan riwayat 
kesehatannya kepada penyidik Polri 
 sebagai bukti ia mengidap penyakit 
yang memengaruhi hati dan pikirannya.


