
KEBAKARAN RUANGAN KANTOR DPRD 
KOTA BATAM

Petugas pemadam kebakaran berusaha 
mendinginkan Salah satu ruangan Fraksi yang 
hangus terbakar di Gedung DPRD Kota Batam, 
Batam, Kepulauan Riau, Selasa (11/1). Kebakaran 
yang diduga akibat korsleting arus listrik itu 
berhasil dipadamkan.
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Brio Tabrak 3 Motor dan 2 Mobil,
Sopirnya Dua Kali Mencoba Kabur

JAKARTA (IM) - Mobil 
Honda Brio berpelat B 2402 
UKK menabrak tiga sepeda 
motor dan dua mobil di tiga 
lokasi di wilayah Jakarta Barat 
dan Jakarta Selatan. Peristiwa 
tersebut terjadi pada Senin 
(10/1) malam sekitar pukul 
21.30 WIB.

Kanit Laka Lantas Polres 
Metro Jakarta Barat AKP 
Hartono menjelaskan, ke-
celakaan tersebut bermula 
ketika Honda Brio yang dik-
endarai DN menabrak dua 
pemotor.

“Iya tabrak lari, kejadian 
jam 21.30 WIB,” kata Har-
tono saat dikonfi rmasi, Selasa 
(11/1).

DN menabrak seorang 
pengendara motor berinisial 
MN saat melintas di Jalan 
Kemanggisan Raya. Pemo-
tor tersebut terluka dan ha-
rus dilarikan ke rumah sakit.  
Setelah menambrak, penge-
mudi Honda Brio bukannya 
berhenti. DN justru tancap 
gas melarikan diri ke arah 
Jalan Panjang, Jakarta Barat.

Sesampainya di depan 
Rumah Sakit Permata Hijau, 
DN Kembali menabrak satu 
pemotor lagi. “Pas di dekat 
pom bensin menabrak bodi 
belakang motor yang dik-
endarai MN, kemudian mobil 
itu tetap melaju ke Jalan Pan-
jang,” kata Hartono

“Di dekat RS Permata 

hijau menabrak sepeda mo-
tor saudara AD,” terang Har-
tono.

Meski sudah menabrak 
dua pengendara motor,  DN 
tetap melanjutkan pelarian-
nya. DN lalu menabrak satu 
sepeda motor dan dua mobil 
lain di simpang Permata Hi-
jau, Jakarta Selatan.

“Di lampu merah Per-
mata Hijau menabrak sepeda 
motor, Mobil Nissan Datsun, 
kemudian Honda Mobilio 
B-2719-TFM. Ketiga kenda-
raan mengalami kerusakan 
materi,” ungkap Hartono.

Aksi pelarian DN ter-
henti karena terjebak seusai 
menabrak tiga kendaraan di 
simpang Permata Hijau.

Polisi menduga bahwa 
DN melarikan diri seusai 
menabrak pemotor dan 
berujung kecelakaan dengan 
kendaraan lain karena panik.

“Dia panik, kemudian 
nabrak lagi, terus terhentilah 
ketika terakhir menabrak. Is-
tilahnya adu banteng terhenti 
karena rusaknya itu,” kata 
Hartono.

Hartono menambahkan, 
saat ini DN sudah berada di 
Mapolres Metro Jakarta Barat 
untuk dimintai keterangan 
mengenai peristiwa tabrak 
lari tersebut.

“Iya lagi diperiksa nih, 
masih diperiksa. Mohon 
waktu,” ujarnya. ● lus

aaa

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).

aaa

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 

baik, gunakan masker, jaga 
jarak, dan kemudian mulai 
lakukan kegiatan tracing dan 
testing yang baik manakala 
di satu wilayah, ditemukan 
terjadinya klaster. Karena ini 
memang betul-betul harus 
kita laksanakan. Sekali lagi 
percepat vaksin, tetap pakai 
masker dan betul-betul lak-
sanakan prokes dengan baik,” 
kata  Jenderal Polisi bintan 
empat itu.

Dalam kesempatan terse-
but, Kapolri juga melakukan 
dialog interaktif  secara virtual 
pelaksanaan vaksinasi serentak 

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
meninjau kegiatan percepatan akselerasi vaksinasi serentak 
seluruh Indonesia di Gedung Graha Wangsa, Lampung. Ia 
meminta jajarannya di wilayah bersinergi seluruh stakeholder 
terkait untuk mengejar target vaksinasi Presiden Joko Widodo 
(Jokowi), khususunya di wilayah yang masih di bawah 70 persen.

“Ini secara nasional dilaksanakan vaksinasi serentak dengan 

ini di wilayah, Papua, Sulawesi 
Barat, Sumatera Barat, Jawa 
Tengah, Jawa Timur dan DKI 
Jakarta.

Saat memberikan pen-
garahan, ia berharap beberapa 
wilayah yang sudah mencapai 
target 70 persen, untuk segera 
bergerak untuk menuju ke 
capaian 100 persen. 

Ia menyebut, beberapa 
daerah memiliki target waktu 
tersendiri guna meraih 100 
persen, mulai dari dua minggu, 
satu bulan hingga kurang dari 
10 hari.

“Karena itu saya minta 

kepada wilayah lain yang ca-
paiannya masih di bawah 70 
atau sudah 70 namun usia 
lansia belum sampai 60 persen 
apalagi anak-anak dan anak 
remaja. Tolong ditingkatkan. 
Kemudian, ingatkan kembali 
ke masyarakat terkait masalah 
prokes. Karena memang ini 
varian baru kecepatan penye-
barannya dalam waktu lima 
menit sudah bisa menular dan 
menyebar. Walaupun secara 
fatalitas risikonya rendah. Na-
mun, terhadap yang belum 
divaksin ini tentu berbeda,” 
katanya. ● lus

Kapolri Minta Percepatan AkselerasiKapolri Minta Percepatan Akselerasi
Vaksinasi Serentak Seluruh IndonesiaVaksinasi Serentak Seluruh Indonesia

Pihak Ferdinand Hutahaean Belum
Mengajukan Penangguhan Penahanan

JAKARTA (IM) - Polri 
menyatakan sampai den-
gan saat ini tersangka kasus 
dugaan ujaran kebencian 
Ferdinand Hutahaean mau-
pun pengacaranya belum 
mengajukan penangguhan 
penahanan.

“Belum ada (pengajuan 
penangguhan penahanan),” 
kata Juru Bicara Divisi Hu-
mas Polri, Kombes Hendra 
Rochmawan dalam jumpa 
pers dikantornya, Jakarta 
Selatan, Selasa (11/1).

Hendra menuturkan, jika 
nantinya akan ada pengajuan 
penangguhan penahanan, pi-
haknya tidak akan serta merta 
mengabulkan permohonan 
tersebut. 

Menurutnya, akan ada 
tim yang mendalami, meng-
kaji dan memutuskan terkait 
dengan permohonan pen-
angguhan penahanan.

“Kalau nanti ada penga-
juan, nanti akan kita konfi r-
masikan dan kita assessmen 
oleh yang bersangkutan. Ada 
tim sendiri yang akan meni-
lai,” ujar Hendra.

Untuk saat ini, Hendra 
menekankan, penyidik Di-
rektorat Tindak Pidana Siber 
Bareskrim Polri masih fokus 
untuk melakukan pemer-
iksaan lanjutan terhadap 
mantan politukus Partai De-
mokrat tersebut.

“Kami masih fokus pada 
pemeriksaan lanjutan yang 
tadi malam sempat tertunda,” 
ucap Hendra.

 Diketahui, Direktorat 
Tindak Pidana Siber (Dit 
Tipidsiber) Bareskrim Polri 
resmi menetapkan Ferdi-
nand Hutahaean sebagai 
tersangka ujaran kebencian. 
Ia juga telah ditahan di Ru-
tan Bareskrim Polri. Sejauh 
ini, polisi telah memeriksa 
saksi sebanyak 38 saksi ter-
kait kasus ujaran kebencian 
yang menjerat Ferdinand 
Hutahaean.

Jika dirincikan, saksi-sak-
si tersebut terdiri dari 17 saksi 
dan 21 saksi ahli. Atas per-
buatannya Ferdinand dijerat 
dengan Pasal 14 ayat (1) dan 
(2) KUHP dan Pasal 45 ayat 
(2) jo Pasal 28 ayat (2) Un-
dang-Undang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE). 
Pasal itu berkaitan dengan 
pelanggaran tersangka yang 
diduga bermuatan ujaran 
kebencian yang berpotensi 
menimbulkan keonaran.

Kembali Diperiksa
Sementara itu, Ferdinan 

Kembali diperiksa penyidik 
Direktorat Tindak Pidana 
Siber Bareskrim Polri.

“Tadi malam pada pu-
kul 10.30 sampai dengan 
21.30 saudara FH sudah 
diperiksa dan dijadwalkan 
untuk diperiksa kembali,” 
kata Hendra.

Ferdinand seharusnya 
masih dilakukan pemeriksaan 
pada kemarin malam. Na-
mun, penyidik memberikan 
kesempatan yang bersang-
kutan untuk waktu istirahat, 
sehingga hal itu dilanjutkan 
pada Selasa (11/1).

Dia menambahkan, pe-
nyidik masih membutuhkan 
keterangan dari Ferdinand 
Hutahaean terkait dengan 
perkara yang menjeratnya.

“Karena masih banyak 
pertanyaan-pertanyaan yang 
belum tersampaikan nanti 
malam dan yang bersangku-
tan untuk meminta istirahat 
terlebih dulu,” ujar Hendra.

Diketahui, Direktorat 
Tindak Pidana Siber (Dit 
Tipidsiber) Bareskrim Polri 
resmi menetapkan Ferdi-
nand Hutahaean sebagai 
tersangka ujaran kebencian. 
Ia juga telah ditahan di Rutan 
Bareskrim Polri.

Sejauh ini, polisi telah 
memeriksa saksi sebanyak 
38 saksi terkait kasus ujaran 
kebencian yang menjerat 
Ferdinand Hutahaean. Jika 
dirincikan, saksi-saksi terse-
but terdiri dari 17 saksi dan 
21 saksi ahli. Atas perbuatan-
nya Ferdinand dijerat dengan 
Pasal 14 ayat (1) dan (2) 
KUHP dan Pasal 45 ayat (2) 
jo Pasal 28 ayat (2) Undang-
Undang Informasi dan Tran-
saksi Elektronik (ITE).

Pasal itu berkaitan den-
gan pelanggaran tersang-
ka yang diduga bermua-
tan ujaran kebencian yang 
berpotensi menimbulkan 
keonaran. ● lus

Kapolri Jenderal Listyo menegaskan 
bahwa percepatan vaksinasi meru-
pakan kunci untuk mengantisipasi dan 
meminimalisir risiko dari varian baru 
Covid-19, Omicron.
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target sasaran 1 juta lebih. Harapan kita, bisa 
terus mengejar pencapaian vaksinasi. Sehingga 
wilayah yang masih kurang atau di bawah 70 
persen untuk segera mengejar ketertinggalan-
nya,” katanya usai meninjau percepatan aksel-
erasi vaksinasi tersebut, Selasa (11/1).

Mantan Kapolda Banten itu menekankan, 
wilayah yang sudah mencapai atau melebihi 
target 70 persen, untuk segera mempercepat 
vaksinasi terhadap masyarakat lanjut usia (lansia) 
dan anak-anak.

“Kemudian yang sudah di atas 70 dan lansia 
juga sudah 60 persen, bisa segera mengejar target 
untuk anak-anak khususnya umur 6 sampai 11 
tahun. Itu bisa segera dilakukan percepatan. 
Kita berikan target beberapa wilayah untuk 
bisa menyelesaikan ini dalam waktu dua minggu 
untuk bisa mencapai 100 persen,” ujar mantan 
Kabareskrim Polri tersebut.

Menurut Listyo, percepatan vaksinasi terha-
dap lansia dan anak-anak menjadi penting. Hal 
itu mengingat saat ini telah dimulainya kebijakan 
pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. 

Dengan disegerakannya proses vaksinasi, 
hal itu akan meminimalkan risiko penyebaran 
Covid-19.

“Ini menjadi penting karena PTM sudah mu-
lai dibuka. Sehingga mau tidak mau ada potensi 
terjadinya kontak erat, potensi terjadinya carrier 
dan munculkan klaster baru apabila kita tidak 
antisipasi. Oleh karena itu, jalan satu-satunya 
bagaimana lakukan akselerasi vaksinasi,” ucap 
Listyo.

Menurut Listyo, percepatan vaksinasi, juga 
merupakan kunci untuk mengantisipasi dan 
meminimalisir risiko dari varian baru Covid-19, 
Omicron.

“Kenapa kita lakukan, karena kita tahu 
bahwa saat ini varian Omicron sudah masuk. 
Sebagian besar dari masyarakat pelaku perjalanan 
luar negeri yang kemudian, membawa varian 
baru. Karena memang di luar negeri, saat ini 
varian omicron sedang meningkat luar biasa,” 
katanya.

Ia memaparkan, varian Omicron bisa men-
jangkiti masyarakat yang sudah mendapatkan 
vaksin. Namun, tingkat fatalitas yang disebabkan 
menjadi rendah karena sudah mendapatkan sun-
tikan vaksin. Hal itu berbeda dengan masyarakat 
yang belum mendapatkan vaksinasi, tingkat 
risikonya jauh lebih tinggi.

“Kita jaga masyarakat yang rentan, usia 
lansia dan yang memiliki komorbid yang belum 
sempat divaksin. Ini tentunya akan berdampak. 
Yang kurang baik apabila ini sampai terjangkit. 
Karena itu dalam kesempatan ini saya imbau 
untuk masyarakat, yang belum vaksin segera 
datangi gerai yang ada, segera hubungi titik-titik 
vaksinasi yang sudah disiapkan baik oleh Pemda, 
Kapolda dengan bekerjasama dengan TNI, 
seluruh relawan, BINDA, BKKBN, supaya kita 
yakin keluarga kita betul-betul sudah divaksin. 
Karena ini sudah didepan mata. Kita sudah bisa 
menjaga dalam waktu 167 hari lebih angka stabil. 
Tapi kalau varian baru ini masuk maka tren mulai 
meningkat ini harus kita jaga,” ujar Listyo.

Karena itu, Kapolri tak lelah menghimbau 
dan mengedukasi masyarakat, untuk segera dan 
tidak takut melakukan vaksinasi serta menerap-
kan protokol kesehatan (prokes) dengan kuat 
dan disiplin.

“Karena itu kita dorong bagaimana kem-
bali ingatkan masyarakat untuk betul-betul 
melaksanakan protokol kesehatan dengan 


