
PERCEPATAN VAKSINASI ANAK DI PALEMBANG
Petugas kesehatan dari Polrestabes  Palembang 
memeriksa kondisi kesehatan siswa calon 
penerima vaksin COVID-19 saat pelaksanaan 
vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun 
di SD Negeri 2 Palembang, Sumatera Selatan, 
Jumat (14/1). Vaksinasi yang digelar oleh 
 Polrestabes Palembang tersebut sebagai upaya 
percepatan vaksinasi anak usia 6-11 tahun di 
Palembang yang baru mencapai 8,68 persen 
atau 14.896 orang anak dari jumlah total sasaran 
sebanyak 171.215 orang anak. 
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KOMIKA FICO FACHRIZA TERSANGKA KASUS NARKOBAKOMIKA FICO FACHRIZA TERSANGKA KASUS NARKOBA
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan (kiri) didampingi Wadir Resnarkoba AKBP Dony Alexander (kanan) Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan (kiri) didampingi Wadir Resnarkoba AKBP Dony Alexander (kanan) 
menyampaikan keterangan pers dalam rilis kasus narkotika dengan tersangka Fico Fachriza (tengah atas) di Polda Metro menyampaikan keterangan pers dalam rilis kasus narkotika dengan tersangka Fico Fachriza (tengah atas) di Polda Metro 
Jaya, Jakarta, Jumat (14/1). Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menetapkan komika Fico Fachriza sebagai tersangka dalam Jaya, Jakarta, Jumat (14/1). Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menetapkan komika Fico Fachriza sebagai tersangka dalam 
kasus penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti yang diamankan berupa 1,45 gram tembakau sintetis. kasus penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti yang diamankan berupa 1,45 gram tembakau sintetis. 

Satu Pelaku Video 
Mesum di Jakut Ditangkap

JAKARTA (IM) - Video 
asusila dua remaja di Wilayah 
Sunter Jakarta Utara beredar 
dan bikin heboh. Polres Metro 
Jakarta Utara telah menangkap 
1 orang pelaku dalam kasus 
tersebut.

Pemeran viedo tersebut 
adalah tersangka MH (18) dan 
juga korban TA (16). Peristi-
wanya terjadi pada  2 Desem-
ber 2021 sekira pukul 14.30 
WIB dan langsung membuat  
heboh  jagat  media sosial.

Kombes Pol Wibowo se-
laku Kapolres Metro Jakarta 
Utara saat dikonfi rmasi, Jumat 
(14/1), menjelaskan pasangan 
tersebut melakukan tinda-
kan asusila di depan umum 
dalam kondisi hubungan su-
dah putus.“Mereka dulu ada 
hubungan pacar, jadi hubun-
ganya putus nyambung putus 
nyambung dan saat melakukan 
tindakan asusila tersebut dalam 
status putus atau sudah tidak 
pacaran” ucapnya.

Selain itu tindakan asusila 
tersebut tidak hanya sekali 
mereka lakukan. Dari hasil 

pemeriksaan saat mereka ma-
sih menjalani status pacaran 
sudah beberapa kali melaku-
kan tindakan seperti itu.

“Dari hasil pemeriksaan 
tidak ada motif  apapun, jadi 
tindakan tersebut karena dasar 
nafsu yang dilakukan secara 
spontan,” ungkapnya.

Dalam kasus tersebut 
telah diamankan barang bukti 
berupa 1 buah sweater warna 
pink, 1 buah celana training 
warna biru, 1 buah kerudung 
warna coklat, 1 buah celana 
jeans warna hitam dan juga 1 
buah baju koko warna coklat.

Saat ini tersangka MH 
telah diamankan oleh pihak ke-
polisian serta di kenakan pasal 
82 UU RI No. 17 tahun 2016 
tentang penerapan peraturan 
pemerintah pengganti UU RI 
No. 1 Tahun 2016 mengani 
Perlindungan Anak. (CR 11)
ideo asusila dua remaja di 
Wilayah Sunter Jakarta Utara, 
pihak Polres Metro Jakarta 
Utara telah menetapkan 1 
orang pelaku dalam kasus 
tersebut. ● lus

Bripda Rio, Korban Pengeroyokan
di Tanjung Priok Sudah Baik

ketika bersembunyi di Kabupaten 
Subang, Jawa Barat. Keenamnya 
berinisial WSK , DA , RAP , YA 
, MAD, dan HMF. “Dari enam 
pelaku utama, dua di antaranya, 
yaitu MAD dan HMF, masih di 
bawah umur dan kami lakukan 
penahanan,” kata Wibowo.

Sementara itu, delapan lainnya 
dinyatakan membantu keenam 
tersangka utama, melarikan diri. 
Delapan orang itu masing-masing 
berinisial SP, KG, KJ, ARS, AS, PY, 
AH, dan RP. Kepada keenam ter-
sangka utama, menurut Wibowo, 
polisi mengenakan pasal 170 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana 
tentang pengeroyokan serta Pasal 
363 KUHP tentang Pencurian 
dengan Pemberatan.

Pasal pencurian diterapkan 
karena para tersangka ternyata 
juga menggasak ponsel milik Rio 
setelah melakukan pengeroyokan. 
“Sementara terhadap delapan 
orang lainnya kami kenakan pasal 
221 KUHP karena menyem-
bunyikan pelaku. Mereka tidak 
ditahan,” kata Wibowo.

Adapun kasus itu masih terus 
diproses pihak kepolisian, se-
bab masih ada 14 orang lainnya 
yang juga ikut mengeroyok ko-
rban dan sampai saat ini masih 
buron. ●  lus

JAKARTA (IM) - Kepala 
Polres Metro Jakarta Utara (Ka-
polrestro Jakut), Komisaris Besar 
(Kombes) Wibowo mengatakan, 
Brigadir Polisi Dua (Bripda) Rio 
Novemberyanto Rajagukguk yang 
dikeroyok 14 orang, kondisinya 
saat ini sudah membaik. Dia pun 
sudah mulai berdinas kembali.

“Kondisinya sudah membaik. 
Sudah kami monitor agar tidak 
berdampak pada kesehatan ang-
gota tersebut,” kata Wibowo saat 
konferensi pers di Markas Pol-
restro Jakut, Jumat (14/1).

Bripda Rio bertugas di Sub-
direktorat Patroli Direktorat Polisi 
Air Korps Polisi Air dan Udara 
Badan Pemelihara Keamanan 
(Polairud Baharkam) Polri.

Satuan Reserse Kriminal (Sa-
treskrim) Polrestro Jakut ber-
sama dengan Subdirektorat Ke-
jahatan dan Kekerasan  (Subdit 
Jatanras) Polda Metro Jaya ke-
mudian menangkap para pelaku 
pengeroyokan, setelah melakukan 
penyelidikan dan mengumpulkan 
barang bukti. “Alhamdulillah kami 
telah menangkap 14 orang pelaku,” 
kata Wibowo.

Dari 14 orang yang ditang-
kap, sambung dia, enam di anta-
ranya merupakan tersangka utama 
pengeroyokan. Mereka ditangkap 

Polda Metro Jaya Pastikan Tim
Satgas Karantina Bekerja Sesuai SOP

negeri, tahapan-tahapan yang 
mereka lalui di bandara, screening 
dan sebagainya, sehingga keluar 
dari bandara menuju hotel yang 
ditetapkan sudah ada barcode 
khusus. Sehingga kita mengetahui 
apakah mereka benar sampai ke 
hotel tujuan,” jelas Zulpan, Jumat 
(14/1).

Polri bekerja sama dengan 
TNI dan Satgas Covid-19 dalam 
melakukan penegakan hukum 
terhadap pelanggaran prokes Co-
vid-19 dan SOP kekarantinaan. 

Ia mengungkapkan bahwa 
kecenderungan pada masa libur 
Natal dan Tahun Baru beberapa 
waktu lalu memang ada kenaikan 
kedatangan jumlah penumpang 
perjalanan dari luar negeri. “Kalau 
jumlah pastinya saya kurang pa-
ham, tapi kedatangan setiap hari 
bervariasi. Setelah libur panjang 
Tahun Baru itu sempat 7 ribu 
angka tertinggi baik WNA dan 
WNI. Rata-rata 3 ribu,” tutup 
Zulpan. ● lus

JAKARTA (IM) - Kabid 
Humas Polda Metro Jaya, Kombes 
Pol Endra Zulpan menyebutkan 
Tim Satgas Karantina Covid-19 
yang sudah dibentuk beberapa 
waktu lalu bekerja dengan baik 
dan sesuai standar operasional 
prosedur (SOP).

Tim Satgas Karantina Co-
vid-19 ini dibentuk oleh kepolisian 
untuk meminimalisir terjadinya 
pelanggaran prosedur kekarantin-
aan bagi WNI ataupun WNA yang 
baru tiba di Indonesia dari luar neg-
eri. Mereka akan dipastikan telah 
menjalani proses karantina di lokasi 
yang sudah ditentukan. Zulpan 
mengatakan, Tim Satgas Karantina 
bentukan Kapolri ini terdiri atas 
tiga tim. Tim bekerja melaku-
kan monitoring dan memastikan 
proses karantina berjalan dengan 
baik dan tidak ada pelanggaran 
prosedur, seperti yang terjadi pada 
kasus selebgram Rachel Vennya.

“Kita di situ memantau ke-
giatan WNA dan WNI dari luar 

sesmas Kecamatan Taman-
sari,” kata Fadil saat ditemui 
di Jalan Kejayaan Belakang, 
Krukut, Jakarta Barat, Jumat 
(14/1).

Fadil menganggap keg-
iatan tracing dan penerapan 
karantina mikro atau micro 
lockdown di RW 02 Kelura-
han Krukut cukup baik dalam 
upaya memutus penyebaran 
Covid-19.

“Mereka begitu luar biasa 
melakukan langkah-langkah 
untuk memutus mata rantai, 
menutup pintu keluar masuk, 
menutup pasar yang jadi lokasi 
interaksi,” lanjut dia.

Fadil menilai, hal ini mem-
buktikan bahwa tiga pilar 
bersama masyarakat sudah 
memiliki ketangguhan untuk 
mengolah diri dan lingkun-

JAKARTA (IM) - Ka-
polda Metro Jaya, Irjen Fadil 
Imran mengapresiasi penan-
ganan Covid-19 di Kelurahan 
Krukut, Kecamatan Taman-

sari, Jakarta Barat.
“Saya mengapresiasi 3 pilar 

Kecamatan Tamansari, kemu-
dian Kelurahan, Babinsa dan 
Babin Kamtibmas, serta Puk-

gannya untuk dapat memutus 
penularan Covid-19. “Seman-
gat gotong-royong dan kasih 
sayang saling membantu masih 
hidup di Jakarta. Ahamdulil-
lah, warga bahu-membahu,” 
kata Fadil.

Adapun temuan kasus ter-
konfi rmasi positif  Covid-19 di 
Kelurahan Krukut, Kecamatan 
Tamansari, Jakarta Barat, ada 
67 kasus, per Kamis (13/1). 
Bertambah 15 kasus dari data 
sehari sebelumnya.

Camat Tamansari, Agus 
Sulaeman menyebutkan, se-
banyak 52 pasien Covid-19 
telah diisolasi di Wisma Atlet 
Kemayoran. “67 terkonfi rmasi 
positif  Covid-19 hasil tes PCR, 
berdasarkan data dari puske-
mas,” kata Agus saat dikonfi r-
masi, Kamis.

Hasil tersebut berdasarkan 
pemeriksaan PCR terhadap 
lebih dari 660 warga Krukut 
selama sepekan terakhir.

Dari awal pertama sudah 
lebih dari 660 orang (dites 
PCR). Namun, (pemeriksaan) 
hari ini belum terhitung,” kata 
Agus.

Agus menyebutkan, se-
banyak 52 pasien Covid-19 
telah diisiolasi di Wisma Atlet 
Kemayoran. 

Adapun dari 52 kasus ter-
konfi rmasi positif  Covid-19 
per kemarin, satu di antaranya 
merupakan pasien positif  
Omicron.

Pas i en  pos i t i f  Omi-
cron mengalami gejala de-
mam setelah berpergian dari 
Anyer, Banten, dan Puncak, 
Bogor. ● lus

Kapolda Puji Gerak CepatKapolda Puji Gerak Cepat
Penanganan Klaster KrukutPenanganan Klaster Krukut

Kasus Covid-19 di Jakarta Meningkat,
Polisi Perketat Pengawasan Kerumunan

JAKARTA (IM) - Kepala 
Bidang Humas Polda Metro 
Jaya, Kombes Endra Zul-
pan menyebutkan pihaknya 
akan semakin memperketat 
pengawasan Covid-19 terha-
dap pelanggaran kerumunan 
masyarakat, dan penggunaan 
masker seiring dengan me-
ningkatnya kasus Covid-19 di 
DKI Jakarta. “Kasus Covid-19 
khususnya Omicron ini sema-
kin tinggi, tentunya kita sudah 
melakukan langkah-langkah 
antisipasi,” ujar Endra Zulpan.

Ia pemerintah telah me-
naikkan status level PPKM 
di DKI Jakarta dari Level 1 
ke Level 2. Hal ini kata Endra 
Zulpan harus dipahami oleh 
semua pihak untuk semakin 
memperketat protokol kes-
ehatan Covid-19 dan meng-
hindari kerumunan.

“Kita terus mengimbau 
masyarakat untuk mematuhi 
protokol kesehatan dengan 
mematuhi ketentuan pember-
lakuan PPKM Level 2 oleh 
pemerintah,” ungkap Endra 
Zulpan.

Pihaknya, sambung dia, 
akan melakukan pengawasan 
dan pemantauan terhadap se-

jumlah tempat yang melanggar 
protokol kesehatan termasuk 
menimbulkan kerumunan. 
Beberapa kali pihak Polda 
Metro Jaya masih menemukan 
tempat hiburan malam yang 
melanggar protokol kesehatan.

“Kita mengimbau pada 
masyarakat tidak boleh ada 
kerumunan, pembatasan tem-
pat keramaian, baik mal, cafe 
dan lainnya,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui 
sebelumnya, Wakil Gubernur 
DKI Jakarta, Ahmad Riza Pa-
tria menyebutkan, hingga saat 
ini terdapat 498 orang yang 
terpapar varian baru Covid-19 
dengan kode B.1.1.529 atau 
Omicron. 498 orang tersebut 
saat ini dirawat di Wisma Atlet 
dan RSPI Sulianti Saroso.

“Omicron ini kan tera-
khir 498 orang, yang dirawat 
di Wisma Atlet dan RSPI 
Soelianti Saroso. Yang dari 
transmisi lokal 89 kasus, 17,9 
persen, yang dari impor itu 
409 kasus atau 80,1 persen. 
Memang mungkin ada penam-
bahan lagi, nanti kita lihat 
data-datanya lagi,” kata Ah-
mad Riza Patria di Balai Kota 
Jakarta.● lus

Disergap Polisi, Bandar Sabu Tabrak
Sejumlah Kendaraan di Tangerang

JA K A RTA  ( I M )  - 
Seorang terduga bandar sabu-
sabu berusaha melarikan diri 
saat disergap polisi di kawasan 
Serdang Wetan, Legok, Kabu-
paten Tangerang, Banten. Dia 
menabrak sejumlah kendaraan, 
sebelum akhirnya berhasil 
diringkus.

Kejadian pada Selasa 
(11/1) itu viral di media sosial. 
“Kabarnya dia bandar kabur 
dari Jakarta. Dia lagi parkir 
di depan sebuah rumah, lalu 
panik karena diadang polisi di 
depan mobilnya dan mundur 
dengan kecepatan penuh sam-
pai menabrak rumah, sebagian 
pedagang dan motor yang 
terparkir,” kata saksi.

Kasat Reserse Narkoba 
Polres Metro Jakarta Barat, 
AKBP Danang Setiyo mem-
benarkan penangkapan bandar 
narkoba di kampung Serdang 
Wetan. “Ya benar anggota 
kami melakukan penangka-
pan terhadap bandar nar-
koba di daerah Kabupaten 
Tangerang,” jelasnya, Jumat 
(14/1).

Kepala Seksi Humas 
Polres Metro Jakarta Barat, 
Kompol Taufik Iksan me-
nambahkan, pelaku berusaha 
menabrakkan kendaraannya ke 

petugas yang berusaha men-
gadang. Pelaku kemudian me-
nabrak bangunan dan sepeda 
motor yang ada di pinggir jalan 
secara membabi-buta.

“Pelaku berusaha melawan 
petugas hingga nyaris me-
nabrak anggota di lapangan. 
Saat dilakukan penangkapan, 
pelaku melarikan diri hingga 
mobil yang dikendarainya 
hilang kontrol dan menabrak 
motor dan bangunan milik 
warga,” ucap Taufi k.

Karena aksi pengendara 
yang dianggap membahay-
akan, warga sekitar sempat 
akan menghakiminya. “Benar, 
tapi petugas langsung men-
gambil tindakan dan ma-
syarakat mengetahui bahwa 
di dalam mobil target kami,” 
sebutnya.

Taufi k menerangkan kalau 
pelaku yang diamankan dari 
mobil itu diketahui sebagai 
bandar narkoba. Sasaran itu 
telah lama diintai hingga akh-
irnya penangkapan dilakukan. 
Namun dia masih enggan 
menjelaskan detil informasi 
penangkapan itu.

“Saat ini kami masih 
melakukan proses pengem-
bangan dan penyidikan lebih 
lanjut,” jelas dia. ● lus

 IDN/ANTARA 

DAMPAK GEMPA DI BANTEN
Warga melihat kondisi rumah yang rusak akibat gempa di Kadu Agung 
Timur, Lebak, Banten, Jumat (14/1). Gempa berkekuatan 6,7 SR tersebut 
mengakibatkan sejumlah rumah rusak.

SUDAH BERSTATUS DPO

Polisi Ancam Jemput Paksa
Tersangka Pencabulan di Jombang

pada tersangka MSA. Pada pang-
gilan pertama, MSA melalui kua-
sa hukumnya menyatakan tidak 
datang dengan alasan sakit. Pihak 
MSA pun melalui kuasa huk-
umnya, meminta waktu hingga 
10 Januari.“Setelah kita tunggu, 
ternyata yang bersangkutan juga 
tidak hadir. Kali ini tanpa alasan,” 
pungkasnya.

Selanjutnya, pada Kamis 
lalu penyidik sempat mendatangi 
kediaman dari MSA di sebuah 
pondok pesantren di Jombang. 
Namun kedatangan penyidik ini 
sempat mendapatkan penolakan 
dengan alasan MSA sedang tidak 
berada di tempat.

“Kemarin penyidik me-
mang menjalankan surat perintah 
membawa, karena tidak berada di 
tempat menurut penjaga di situ, 
kemudian kita sudah menerbit-
kan DPO untuk proses selanjut-
nya kita akan laksanakan upaya 
paksa,” tegasnya.

Dikonfirmasi batas waktu 
untuk tersangka menyerahkan 
diri atau dibawa paksa, Totok 
menyatakan berharap agar MSA 
bersikap kooperatif  dengan Ke-
polisian. “Harapan kita untuk ter-
sangka kooperatif, (upaya paksa) 

secepatnya akan kita laksanakan,” 
tuturnya.

MSA merupakan warga asal 
Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa 
Timur. Oktober 2019 lalu, MSA 
dilaporkan ke Polres Jombang 
atas dugaan pencabulan terhadap 
perempuan di bawah umur asal 
Jawa Tengah dengan Nomor LP: 
LPB/392/X/RES/1.24/2019/
JATIM/RESJBG. Korban meru-
pakan salah satu santri.

Selama disidik oleh Polres 
Jombang, MSA diketahui tak 
pernah sekalipun memenuhi 
panggilan penyidik. Kendati 
demikian ia telah ditetapkan se-
bagai tersangka pada Desember 
2019.Kasus ini kemudian ditarik 
ke Polda Jatim. Namun polisi 
ternyata belum bisa mengamank-
an MSA. Upaya jemput paksa 
pun sempat dihalang-halangi 
jemaah pesantren setempat.

MSA lalu menggugat Kapol-
da Jawa Timur (Jatim). Ia menilai 
penetapan dirinya sebagai tersang-
ka tidaklah sah. Ia pun mengajukan 
praperadilan dan menuntut ganti 
rugi senilai Rp100 juta dan me-
minta nama baiknya dipulihkan. 
Gugatan itu terdaftar dalam nomor 
35/Pid. ● Pra/2021/PN Sby

SURABAYA (IM) - Polisi 
mengancam akan melakukan 
upaya paksa terhadap MSA, 
putra seorang kiai di Jombang, 
Jawa Timur yang ditetapkan 
sebagai tersangka dalam kasus 
dugaan pencabulan terhadap 
salah seorang santriwati.

Ancaman ini dilakukan lan-
taran MSA sudah berstatus daf-
tar pencarian orang (DPO) dan 
beberapa kali mangkir dari upaya 
pemanggilan polisi.

Direskrimum Polda Jatim, 
Kombes Pol Totok Suharyanto 
mengatakan, secara fakta yuridis 
perkara tersangka MSA sudah 
dinyatakan P21 alias berkas leng-
kap oleh kejaksaan pada empat 
Januari lalu. Sehingga, dalam 
kasus tersebut, pihaknya tinggal 
berkewajiban untuk menyerah-
kan tersangka dan barang bukti 
pada kejaksaan.

“Secara fakta yuridis, perkara 
itu sudah P21 pada 4 Januari lalu. 
Sehingga, kita berkewajiban un-
tuk menyerahkan tersangka dan 
barang buktinya pada kejaksaan,” 
kata Totok kepada wartawan, 
Jumat (14/1).

Polisi sudah melayangkan 
panggilan pertama dan kedua 

Ini membuktikan bahwa tiga pilar 
bersama masyarakat sudah memiliki 
ketangguhan untuk mengolah diri dan 
lingkungannya untuk dapat  memutus 
penularan Covid-19. “Semangat 
 gotong-royong dan kasih sayang  saling 
membantu masih hidup di Jakarta. 
 Ahamdulillah, warga bahu-membahu,” 
kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil 
Imran.


