
UNGKAP KASUS PEMALSUAN SURAT TANAH
A n g g o t a  S a t r e s k r i m  P o l r e s  B o g o r 
 menunjukkan barang bukti surat tanah palsu 
saat pengungkapan kasus pemalsuan surat 
 tanah di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat, Kamis (13/1). Satreskrim Polres Bogor 
mengamankan enam pelaku kasus  pemalsuan 
surat dokumen dan sertifi kat tanah berinisial, 
AS, D, R, IS, MS, dan A, yang menjual tanah 
aset milik Kementerian  Keuangan seluas 2000 
meter persegi di  daerah Babakan Madang, 
Kabupaten Bogor.
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PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI BALIPROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI BALI
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango (kedua kiri) bersama Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango (kedua kiri) bersama Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan 
Danu Putra (kedua kanan) menyampaikan keterangan usai rapat koordinasi program pemberantasan korupsi  terintegrasi Danu Putra (kedua kanan) menyampaikan keterangan usai rapat koordinasi program pemberantasan korupsi  terintegrasi 
di Mapolda Bali, Denpasar, Bali, Kamis (13/1). Kegiatan tersebut untuk berkoordinasi berkenaan dengan kebijakan-kebijakan di Mapolda Bali, Denpasar, Bali, Kamis (13/1). Kegiatan tersebut untuk berkoordinasi berkenaan dengan kebijakan-kebijakan 
strategi dalam pemberantasan korupsi di Bali.strategi dalam pemberantasan korupsi di Bali.

 Gara-gara Di-bully, Pria Ini Nekat
 Bakar Balita 2 Tahun di Tambora

JA K A RTA  ( I M )  - 
Seorang pria berinisial R 
(31) nekat membakar seorang 
balita berinisial DRA (2) 
di Tambora Jakarta Barat. 
Pelaku menyulutkan korek 
api ke sejumlah anggota 
tubuh korban lantaran kesal 
terhadap orang tuanya

“Alasannya adalah karena 
orangtua laki-laki dari balita 
itu suka bully pelaku karena 
pekerjaan,” kata Kapolsek 
Tambora Kompol M Faruk 
Rozi kepada wartawan, Ka-
mis (13/1).

Akibatnya, korban men-
galami luka bakar di sejumlah 
anggota tubuhnya mulai dari 
pipi, leher, paha, perut hingga 
kaki. 

Korban pun langsung 
mendapat pertolongan un-
tuk mengobati luka bakar 
yang dideritanya. Peristiwa 
tersebut terjadi pada Minggu, 
9 Januari 2022 sekira pukul 

20.30 WIB. Orangtua korban 
melaporkan kejadian itu ke 
Polsek Tambora pada Rabu, 
12 Januari 2022.

“Polsek tambora telah 
menerima laporan dari ma-
syarakat yaitu orangtua ko-
rban dari anak inisial DRA 
umur 2 tahun 6 bulan ter-
kait kekerasan pada anak di 
bawah umur,” katanya.

Setelah mendapat lapo-
ran, polisi langsung bergerak 
cepat dan menangkap pelaku 
berinisial R (31) di kedia-
mannya di daerah Tambora, 
Jakarta Barat. Saat ini pelaku 
telah diamankan di Mapolsek 
Tambora.

 Atas perbuatannya, 
pelaku terancam dijerat den-
gan pasal 80 ayat 2 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan 
Anak dengan ancaman 
pidana penjara lima tahun 
dan denda Rp100 juta. ● lus

Setiap Polres di Polda Metro Jaya akan
Fasilitasi Tempat Latihan untuk Balap Liar  

sudah tidak diperbolehkan lagi 
para pembalap liar melakukan 
aksi balapan di luar lokasi yang 
sudah ditentukan.

“Sehingga mudah-muda-
han mereka tidak menyebar 
apalagi menutup jalan tapi 
laksanakan kegiatan di tempat-
tempat yang kami fasilitasi,” 
katanya.

 Polda Metro Jaya sudah 
berkoordinasi dengan masing-
masing Polres.

“Beberapa polres para 
Kasatlantas sudah lapor ke 
saya lokasi-lokasi yang layak 
jadi arena balapan,” katanya.

Pihak kepolisian memas-
tikan di setiap lokasi latihan 
balap liar yang sudah ditentu-
kan lokasi dan waktunya oleh 
pihak kepolisian mendapatkan 
pengamanan oleh aparat.

 “Ada maka kami cari jalan 
yang ada jalur alternatif  dan 
ditutup polisi jadi ada legalitas 
penutupan jalan supaya kita 
siapkan jalur alternatif,” ujar 
Sambodo. ● lus.

JAKARTA (IM) - Dirlan-
tas Polda Metro Jaya, Kombes 
Pol Sambodo Purnomo Yogo 
menjelaskan,  nantinya di se-
tiap wilayah Polres yang ada di 
bawah Polda Metro Jaya akan 
menyiapkan tempat latihan 
balap liar agar lebih teratur.

Sambodo menyampaikan 
hal ini usai kegiatan peresmian 
Tim Patroli Perintis Presisi 
Polda Metro Jaya pada Kamis 
(13/1).

“Komunitas motor latihan 
dan tidak hanya di Ancol, tapi 
juga bisa di tempat-tempat 
lain yang kami survei. Se-
luruh polres nanti siapkan 
satu lokasi misal komunitas 
balap Tangerang Selatan di 
BSD, Jakarta Timur di mana, 
Jakarta Barat di mana,” ujar 
Sambodo Purnomo Yogo 
kepada wartawan.

Sambodo menegaskan, 
setelah difasilitasi tempat lati-
han untuk balap lair di Setiap 
polres yang ada di wilayah 
hukum Polda Metro Jaya, maka 

Polri Pastikan Seluruh Tahanan Sehat,
Termasuk Tersangka Ferdinan Hutahaean

sangkutan dalam kondisi se-
hat,” ujar Ramadhan.

Sebagaimana diketahui, 
saat menjalani pemeriksaan 
di Bareskrim Polri, Ferdinand 
menyatakan membawa riwayat 
penyakit yang dideritanya. Ia 
mengklaim memiliki penyakit 
yang mengkhawatirkan.

D i r e k t o r a t  T i n d a k 
Pidana Siber (Dit Tipidsiber) 
Bareskrim Polri resmi mene-
tapkan Ferdinand Hutahaean 
sebagai tersangka ujaran ke-
bencian. Ia juga telah ditahan 
di Rutan Bareskrim Polri.

Atas perbuatannya Fer-
dinand dijerat dengan Pasal 
14 ayat (1) dan (2) KUHP 
dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 
28 ayat (2) Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi Ele-
ktronik (ITE). 

Pasal itu berkaitan den-
gan pelanggaran tersangka 
yang diduga bermuatan ujaran 
kebencian yang berpotensi 
menimbulkan keonaran. ● lus

JAKARTA (IM) - Polri 
memastikan seluruh tahanan 
dalam keadaan sehat. Sebab, 
penyidik Direktorat Tindak 
Pidana Siber Bareskrim se-
lalu rutin dan berkelanjutan 
memeriksa kesehatan setiap 
tahanan, termasuk Ferdinand 
Hutahaean yang merupakan 
tersangka dugaan ujaran ke-
bencian.

“Penyidik selalu perhatikan 
kesehatan setiap tahanan. Pe-
nyidik juga melakukan pemer-
iksaan terhadap FH secara 
kontinuitas,” kata Kepala Biro 
Penerangan Masyarakat (Karo 
Penmas) Divisi Humas Polri 
Brigjen Ahmad Ramadhan 
dalam jumpa pers di kan-
tornya, Jakarta Selatan, Kamis 
(13/1).

Sampa i  pemer ik saan 
terakhir, Polri memastikan 
Ferdinand Hutahaean dalam 
keadaan sehat sehingga dapat 
dilakukan proses penahanan.

“Sampai hari ini yang ber-

Kamis (13/1).
Dijelaskan, sepanjang ta-

hun 2021, sebanyak 79 persen 
kejahatan yang terjadi adalah 
kejahatan konvensional dan 
35 persennya merupakan ke-
jahatan jalanan. Oleh karena 
itu, ia meminta kehadiran tim 
patroli ini dapat memberikan 
rasa aman pada saat masyara-
kat melaksanakan kegiatan.

Dia menyampaikan, tim 
patroli yang dibentuk sudah 
dibekali dengan kemampuan 
mulai dari teknis hingga taktis 
dalam melaksanakan tugas di 
lapangan nanti. Oleh karena 
itu, dia berharap bahwa tim pa-
troli ini dapat tampil humanis 
pada saat bertemu dan mem-
berikan pelayanan masyarakat.

Ia pun menekankan agar 
kegiatan preemtif  dan pre-

JAKARTA (IM) - Ka-
polri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo meresmikan tim 
patroli perintis Presisi untuk 
melaksanakan tugas pokok 
Polri, guna memberikan per-
lindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat

Menurut mantan Kaba-
reskrim ini, seiring dengan 
peningkatan aktivitas masyara-
kat tentunya berpotensi ad-
anya gangguan kejahatan yang 

meningkat. Ia pun meminta 
tim patroli ini untuk senantiasa 
selalu siap pada pagi hingga 
malam hari mengamankan 
segala aktivitas masyarakat.

“Tentunya seluruh kegiatan 
masyarakat bisa dilaksanakan 
dengan baik manakala rekan-
rekan bisa hadir dan memberi-
kan rasa aman di tengah kegiatan 
masyarakat,” kata Sigit usai 
meresmikan tim patroli perintis 
Presisi di Mapolda Metro Jaya, 

ventif  dikedepankan dalam 
melaksanakan tugas. Adapun 
langkah-langkah tersebut yakni 
dengan memberikan edukasi 
ke masyarakat tentang potensi 
kejahatan, memberikan pesan-
pesan kamtibmas sehingga 
masyarakat bisa lebih berhati-
hati dan tidak menjadi potensi 
sasaran kejahatan.

“Tentunya harapan kita 
dengan langkah-langkah pre-
emtif  dan preventif, langkah 
pencegahan lebih kuat maka 
kejahatan yang terjadi akan 
jauh berkurang. Ini tentunya 
menjadi harapan kita semua,” 
ujar Sigit.

Mantan Kapolda Banten 
ini juga menyampaikan tim 
patroli ini terus melakukan 
hal-hal kecil yang dirasakan 
langsung masyarakat seperti 
membantu orang menye-
berang. Karena itu, Sigit me-

minta tim patroli ini nantinya 
diintegrasikan dengan layanan 
kepolisian 110 dan command 
center. Hal ini dimaksudkan 
agar keberadaan tim patroli 
ini dapat termonitor sehingga 
pada saat ada laporan kejahatan 
bisa bergerak cepat.

Dia juga menekankan, ke-
pada tim patroli perintis presisi 
untuk menjaga kewibawaan, 
menghindari pelanggaran dan 
selalu hadir di tengah-tengah 
masyarakat untuk mewujudkan 
Polri yang Presisi.

“Jaga terus kemampuan 
rekan-rekan, tingkatkan bila 
perlu kembangkan sehingga 
polisi bisa berada dan hadir di 
seluruh ruang-ruang kosong 
dimana masyarakat merasakan 
kehadiran rekan-rekan. Den-
gan kehadiran rekan-rekan 
rasa aman bisa diwujudkan,” 
tandasnya. ● lus

Resmikan Tim Patroli Perintis Presisi,Resmikan Tim Patroli Perintis Presisi,
Kapolri: Beri Rasa Aman MasyarakatKapolri: Beri Rasa Aman Masyarakat

Mirip Polisi, Seragam Satpam
Bakal Diganti Warna Krem

JAKARTA (IM) - Warna 
seragam satpam bakal kem-
bali diganti dari cokelat muda 
menjadi krem. Saat ini Polri 
sebagai pembinaan profesi 
itu sedang mengkaji terkait 
perubahan tersebut.

Seperti diketahui bahwa 
seragam yang saat ini, warna 
seragam coklat muda, se-
benarnya belum terlalu lama 
diterapkan. 

Pasalnya, Perubahan se-
ragam Satpam itu diatur 
dalam Peraturan Kepala Ke-
polisian Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 Tahun 
2020 tentang Pengamanan 
Swakarsa.

Kapolri Jenderal Idham 
Azis kala itu, menginstruksi-
kan perubahan seragam Satu-
an Pengamanan atau Satpam 
menjadi warna cokelat muda. 

Seraga baru satpam ini 
serupa dengan seragam ke-
polisian lengkap dengan pan-
gkatnya di pundak.

“Bahwa masih dalam 
proses pengkajian warna baju 
cokelat muda akan berubah 
menjadi warna krem,” kata 
Karo Penmas Divisi Humas 
Polri Brigjen Ahmad Rama-
dhan kepada awak media, 
Jakarta, Kamis (13/1).

Kebijakan pun bakal di-
ubah. Pasalnya, Ramadhan 
menyebut, perubahan warna 
seragam satpam tersebut 
karena adanya masukan dan 
keluhan dari masyarakat yang 
sulit membedakan antara sat-
pam dan personel kepolisian.

“Argumentasinya, sera-
gam sekarang terlalu mirip 
dengan seragam Polri. Se-
hingga menyebabkan kebin-
gungan dan kesulitan warga 
masyarakat untuk membeda-
kan polisi dan satpam,” ujar 
Ramadhan.

 Ramadhan lebih lanjut 
mengatakan, satpam meru-
pakan profesi baru sebagai 
pengemban fungsi kepolisian 
terbatas. Sehingga perlu me-
miliki identitas sendiri yang 
berbeda dengan Polri selaku 
pembinanya. Terkait seragam 
itu, kata Ramadhan, nantinya 
akan dipastikan pada mo-
mentum Hari Ulang Tahun 
(HUT) satpam.

“Pada HUT Satpam 
akan diperkenalkan warna 
seragam yang baru dan akan 
diberlakukan setelah selesai 
pengkajian dan diberikan 
waktu setahun setelah disah-
kan penggunaannya,” tutup 
Ramadhan. ● lus

Terungkap, Musisi Ardhito Pramono
Sudah Konsumsi Ganja sejak 2011

JAKARTA (IM) - Artis 
sekaligus musikus Ardhito 
Pramono telah ditetapkan 
sebagai tersangka kasus pe-
nyalahgunaan narkotika jenis 
ganja. Ardhito ternyata sudah 
mengonsumsi ganja sejak 
2011.

“Tersangka mengakui 
mengenal ganja 2011, sem-
pat berhenti dan mulai aktif  
lagi pada 2020,” kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Endra Zulpan saat 
konferensi pers di Mapolres 
Metro Jakarta Barat, Kamis 
(13/1).

Kepada polisi, Ardhito 
mengaku menggunakan gan-
ja agar tenang saat bekerja. Ia 
mengonsumsi ganja sendiri.

“Alasan mengonsumsi 
untuk memberikan rasa ten-
ang dan fokus dalam beker-
ja,” ucap Zulpan.

Penangkapan terhadap 
musikus berusia 26 tahun 
itu berawal dari laporan ma-
syarakat.

“Bermula dari suatu tem-
pat kejadian peristiwa (TKP) 
di daerah Jakarta Barat yaitu 

di wilayah Kebon Jeruk,” 
katanya.

Berkat informasi dari 
masyarakat itu, polisi melaku-
kan pengembangan. Polisi 
kemudian menangkap Ard-
hito di kediamannya kawasan 
Klender, Jakarta Timur, pada 
Rabu (12/1) dini hari.

“Tersangka saat dia-
mankan sedang gunakan nar-
kotika jenis ganja,” kata dia.

Ardhito mendapatkan 
barang tersebut melalui se-
seorang yang kini masuk 
dalam daftar pencarian orang 
(DPO).

“Sedang dalam pengeja-
ran,” ucapnya.

Dari tangan Ardhito, 
polisi menyita sejumlah ba-
rang bukti berupa ganja se-
berat 4,80 gram, 1 bungkus 
kertas vapir, 21 butir pil 
Alprazolam dan satu hand-
phone iPhone12. Atas per-
buatannya, Ardhito terancam 
dijerat Pasal 127 Undang-
Undang RI Nomor 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika den-
gan ancaman pidana penjara 
empat tahun. ● lus
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POLDA KALBAR UNGKAP PROSTITUSI DARING
Direktur Reskrimum Polda Kalbar Kombes Pol Aman Guntoro (kanan) 
 bersama Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Dirmanto (kiri) 
 memperlihatkan  barang bukti saat rilis ungkap kasus prostitusi daring di 
Pontianak,  Kalimantan Barat, Kamis (13/1). Dit Reskrimum Polda Kalbar 
 menangkap sembilan pelaku yang diduga bertindak sebagai mucikari dalam 
kasus prostitusi daring  menggunakan aplikasi Michat dan melibatkan tujuh 
anak di bawah umur dengan mematok tarif Rp300 ribu hingga Rp1 juta. 

Jagoan Kampung di Kota Bitung 
Nekat Hantam Polisi Pakai Kursi

pukul 19:20 WITA. Ketika 
sedang memediasi persoalan 
tawuran pemuda tiba-tiba 
pelaku datang. 

Tanpa mengetahui po-
kok persoalan, pria tersebut 
langsung memotong pem-
bicaraan Lurah saat itu dan 
membuat keributan di kantor 
kelurahan.

“Aipda Handri Lahinda 
yang hadir saat itu kemu-
dian menegurnya untuk ti-
dak mengganggu jalannya 
mediasi,” kata Lisna Lihawa.

Tak mengindahkan tegu-
ran Bhabinkamtibmas Aipda 
Handri Lahinda, preman 
yang sudah dalam kondisi 
mabuk tersebut langsung 
menghantam Aipda Handri 
Lahinda dengan kursi plastik 
merek Napoli sehingga men-
galami luka dan bengkak di 
bagian tangan kanan, namun 
dirinya tidak membalas dan 
kemudian melaporkan JD ke 
Polsek Maesa.

Diketahui, kasus terse-
but menjadi atensi Kapolda 
Sulawesi Utara (Sulut) Irjen 
Pol Mulyatno. Dia memberi-
kan apresiasi atas kesabaran 

Bhabinkamtibmas Polres 
Bitung Aipda Hanry Lahinda 
dalam melaksanakan tugas. 
Atas tindakannya terse-
but, Aipda Hanry Lahinda 
mendapat apresiasi langsung 
dari Kapolda Sulut, yang 
diundang oleh Kapolda di 
ruang kerjanya, pada hari 
Rabu (12/1), didampingi Ka-
polres Bitung AKBP Alam 
Kusuma.

“Selaku Kapolda Sulut 
saya memberikan apresiasi 
dan berterima kasih atas 
sikap profesional yang ditun-
jukkan oleh Bhabinkamtib-
mas Aipda Hanry Lahinda, 
tetap sabar walau sudah dipu-
kul masyarakat,” ujar Irjen 
Pol Mulyatno.

Ia berpesan agar Bhabi-
nkamtibmas dapat men-
jadi contoh teladan, menjadi 
problem solving, profesional, 
tulus, ikhlas melayani dan 
menjaga kamtibmas tanpa 
kenal lelah serta penuh se-
mangat dalam melaksanakan 
tugas. Kasus tersebut saat ini 
sedang ditangani Sat Reskrim 
Polres Bitung untuk proses 
penyidikan lanjut. ● lus

BITUNG (IM) - Une 
(46) yang dineal jagoan 
kampung nekat menganiaya 
anggota Bhabinkamtibmas 
Kelurahan Kakenturan 2, 
Kecamatan Maesa, Aipda 
Handri Lahinda. Pelaku su-
dah ditangkap dan langsung 
ditahan.

“Untuk mempertang-
gung jawabkan perbuatan-
nya, JD alias Une, warga ke-
camatan Madidir, kota Bitung 
itu kita jerat dengan pasal 
berlapis yakni pasal 351 ayat 
1 KUHP dengan ancaman 
hukuman penjara 2 tahun 8 
bulan dan pasal 212 KUHP 
dengan ancaman hukuman 
penjara 1 tahun 4 bulan,” tu-
tur Kapolres Bitung, AKBP 
Alam Kusuma S. Irawan, 
Kamis (13/1).

Dengan adanya kejadian 
tersebut, Kapolres Bitung 
berharap, masyarakat lebih 
menghargai petugas dalam 
hal ini Bhabinkamtibmas di 
wilayah masing-masing.

Lurah Kakenturan 2, 
Lisna Lihawa menjelaskan 
kronologi kejadian berawal 
pada Minggu (9/1)  sekitar 

Kapolri berharap, Setiap anggota Tim 
Patroli Perintis Presisi dapat tampil 
humanis, terutama pada saat bertemu 
dan memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat.


