
PEMBERLAKUAN SISTEM GANJIL 
GENAP DI BOGOR

Anggota Polresta Bogor Kota bersama Dishub 
Kota Bogor mengatur arus lalu lintas saat 
pemberlakuan sistem ganjil genap di Simpang 
Baranangsiang, Kota Bogor, Jawa Barat, 
Sabtu (15/1). Sebanyak 2.032 kendaraan roda 
dua dan 1.439 kendaraan roda empat diputar 
balik arah sebagai upaya membatasi mobilitas 
masyarakat untuk mencegah penyebaran 
COVID-19 varian Omicron.
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Kota Bogor Masih Berlakukan Ganjil Genap,
7.000 Lebih Kendaraan Diputar Balik Polisi

BOGOR (IM) - Kota 
Bogor masih memberlakukan 
aturan ganjil genap untuk 
kenderaan roda dua atau pun 
roda empat. Akibatnya, pada 
Sabtu (15/1) lebih dari 7.000 
kendaraan baik roda dua mau-
pun roda empat disuruh putar  
balik oleh petugas gabungan.

“Pada Sabtu kemarin lebih 
7 ribu kendaraan roda dua dan 
empat yang diputarbalikkan. 
Kita juga bekerja bersama den-
gan aparat TNI, dengan Satpol 
PP, Dishub, Pemkot Bogor,” 
kata Kasatlantas Polresta Bo-
gor Kota Kompol Galih Apria, 
Minggu (16/1).

Sejauh ini, efektifi tas dari 
penerapan ganjil genap cukup 
baik. Dimana, hasil evaluasi 
arus kendaraan yang masuk 
ke Kota Bogor mengalami 
penurunan.“Hasil sosialisasi 
kita cukup menurun baik exit 
Tol maupun yang jalur arteri 
khususnya roda dua. Jadi san-
gat efektif  untuk menekan, 
bayangkan saja kita sehari bisa 
membalikan 7.000 lebih,,” 
ungkap Galih.

Dengan begitu, diharap-
kan sistem ganjil genap di 

Kota Bogor ini tetap berjalan 
maksimal untuk membatasi 
mobilitas masyarakat. Hal ini 
sebagai salah satu upaya pence-
gahan penularan Covid-19.

 “Konsep ganjil genap 
yang awalnya dimulai dari 
Bogor Kota, sesuai dengan 
petunjuk Kapolresta Bogor 
Kota adalah gerakan disiplin 
untuk menahan diri satu hari, 
sehingga penyebaran Covid-19 
khususnya varian Omicron 
agar bisa dikendalikan,” kata 
Galih.

Diketahui, akhir pekan ini 
Satgas Covid-19 Kota Bogor 
memberlakukan sistem ganjil 
genap di beberapa titik pusat 
kota. Hal ini sebagai upaya 
mengurangi mobilitas yang 
bisa memicu kerumunan dan 
penularan Covid-19 khususnya 
Omicron.

Adapun 6 titik check point 
yang telah disediakan yakni 
Bundangan Air Mancur, RM 
Bumi Aki Pajajaran, Simpang 
Baranangsiang, Simpang Irama 
Nusantara, Veteran dan Sim-
pang Batu Tulis. Aturan main 
ganjil genap ini sedianya sama 
dengan yang sebelumnya. ● lus

Polres Malang Selidiki Penyebab
Kebakaran Pasar Bululawang Malang

AKP Donny Kristian Bara’langi 
mengungkapkan, dari hasil ket-
erangan saksi - saksi awal dan 
identifi kasi di lokasi kejadian, 
kebakaran disebabkan karena 
adanya percikan api dari ledakan 
trafo milik PLN.

“Informasi awal dugaan 
sumber api diketahui saksi dari 
salah satu kios ruko bagian 
luar sebelah selatan yang pada 
atapnya mengeluarkan percikan 
api, bersamaan dengan percikan 
api tersebut, terjadi ledakan 
trafo PLN di tiang depan yang 
memicu api lebih membesar 
mengikuti kabel yang terpa-
sang,” ucap Donny Kristian, 
saat dikonfi rmasi pada Minggu 
(16/1).

Donny mengatakan bahwa 
penyelidikan masih dilakukan 
dengan memintai keterangan pe-
milik kios dari titik awal dugaan 
api muncul. Selain itu kepolisian 
juga berkoordinasi dengan tim 
Laboratorium Forensik (Labfor) 
Polda Jawa Timur.

“Langkah yang sudah di-
ambil, amankan sekitar lokasi 
yang terbakar dengan pema-
sangan police line, selanjutnya 
diupayakan koordinasi dengan 
labfor polda untuk pemeriksaan 
titik awal api dan sebab - sebab 
kebakaran. Sementara masih 
dilakukan koordinasi dengan 
para korban pemilik kios terkait 
pemeriksaan,” ujar Donny. ● lus

MALANG (IM) - Pas-
ar Bululawang di Kabupaten 
Malang kebakaran pada Minggu 
(16/1) dini hari pukul 00.30 
WIB. Akibat kejadian itu, pulu-
han ludes terbakar.

 Pihak Pemadam Kebakaran 
Kabupaten Malang menerima 
laporan kurang lebih pada pukul 
01.00 WIB dan langsung terjun 
ke loksi untuk melakukan pema-
daman kobaran api.Setidaknya  
10 unit mobil pemadam keba-
karan yang diterjunkan untuk 
memadamkan api. Rinciannya, 
6 kendaraan pemadam berasal 
dari PMK Kabupaten Malang, 
tiga unit berasal dari PMK Kota 
Malang dan satu unit dari Peru-
sahaan Gula Krebet.

Api berhasil dipadamkan 
kurang lebih pada pukul 06.00 
WIB. Berdasarkan laporan pi-
hak pemadam kebakaran, tidak 
ada korban meninggal dunia 
akibat kejadian kebakaran yang 
melanda pasar yang baru dire-
vitalisasi pada 2018 tersebut. 
Tercatat ada setidaknya 51 kios 
lapak pedagang di Pasar Bulu-
lawang Malang ludes terbakar. 
Perkiraan kerugian mencapai 
lebih dari Rp3 miliar.

Polres Malang langsung 
diterjunkan tim  untuk menga-
mankan lokasi kejadian dengan 
memasang garis polisi. Penyebab 
kebakaran masih dselidiki.

Kasatreskrim Polres Malang 

omo Yogo berharap, dengan 
adanya doorprize, maka dapat 
mengurangi praktik perjudian 
di antara peserta street race 
Ancol.

“Mudah-mudahan tidak 
ada (praktik perjudian), kan 
sudah ada doorprize,” ucap-
nya pada awak media, Minggu 
(16/1). Sambodo mengung-
kapkan, doorprize yang dise-
diakan panitia kepada joki yang 
beruntung mulai dari televisi 
hingga motor.

“Mudah-mudahan den-
gan adanya doorprize, motor, 
televisi, segala macem, bisa 

JAKARTA (IM) - Ka-
polda Metro Jaya Irjen Pol M 
Fadil Imran resmi membuka 
Street Race di Ancol, Jakarta 
Utara, Minggu (16/1). Untuk 
mengantisipasi ajang balap 
sepeda motor itu dijadikan 

perjudian, Polda Metro Jaya 
pun menyiapkan doorprize 
bagi pesertanya. Street Race 
tersebut difasilitasi oleh Polda 
Metro Jaya.

Dirlantas Polda Metro Jaya 
Kombes Pol Sambodo Purn-

mengurangi taruhannya,” kata 
Sambodo.

AKP Rudi Wiransyah dari 
Ditlantas Polda Metro Jaya, 
sekaligus panitia Street Race, 
sebelumnya mengatakan,ajang 
Street Race ini diikuti oleh 350 
pebalap. Teknis balapannya, 
kata Rudy, para joki motor 
yang terbagi atas delapan kelas 
akan bertanding satu lawan 
satu alias head to head dari 
kelas yang sama. Setelah satu 
kelas selesai, dilanjut balapan 
dari kelas yang lainnya.

“Kita gilir masing-masing 
kelas. Habis (selesai) satu ke-
las, kelas berikutnya, kelas 
berikutnya. Balapannya satu 
lawan satu, head to head,” ujar 
Rudi,Minggu (15/1).

Polres Siapkan Lintasan
Kapolda Metro Jaya Irjen 

Pol M Fadil Imran meminta jaja-
ran Polres di wilayah hukumnya 
agar menyiapkan lintasan balap 
Street Race selain di kawasan 
Inspeksi Kali Ancol, Jakarta 
Utara. Hal itu disampaikan usai 
secara resmi membuka balapan 
tersebut di Ancol.

“Nanti saya akan minta 
masing-masing polres mencari 
tempat di wilayahnya masing-
masing untuk memfasilitasi 
adik-adik yang berbakat dalam 
dunia motor sport,” ucap Fadil 
dalam sambutannya, Minggu 
(16/1).

Fadil juga membocorkan 
lokasi selanjutnya, yang saat 
ini tengah dipersiapkan beber-
apa Polres diantaranya Polres 
Tangerang Selatan, Polres 
Bekasi yang menyatakan siap 
mengakomodir gelaran Street 
Race di kota penyangga.

“Saya sudah minta Kas-
atlantas Bekasi, Kasatlantas 
Tangerang untuk mencari 

lokasi. Dan alhamdulilah di 
Tangsel, di serpong sudah 
siap nanti kita akan akomodir, 
fasilitasi, kanalisasi, adek-adek 
ini untuk wilayah daerah Pe-
nyangga Tangerang,” ujarnya.

Fadil menegaskan bahwa 
balapan perdana ini bukanlah 
sekedar seremonial, melain-
kan ajang balapan yang akan 
berkelanjutan secara tiga bulan 
sekali.

“Jangan dilihat hari ini 
saja, ini sebuah awalan dari 
ikhtiar transformasi. Kegiatan 
ini adalah sebuah dan metode 
yang sudah dikembangkan 
oleh Polda Metro Jaya,” tu-
turnya.

“Mudah-mudahan dengan 
kolaborasi yang terus kita 
gaungkan dengan mitra-mitra 
yang sudah ada, akan melahir-
kan prestasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Ika-
tan Motor Indonesia (IMI) 
Pusat sekaligus Ketua MPR RI 
Bambang Soesatyo menyebut, 
Street Race Polda Metro Jaya 
keren. Ia berharap agar dapat 
menemukan bibit pembalap 
Indonesia.

“Hanya satu kata keren. 
Harapannya dapat menemu-
kan bibit pembalap di Indo-
nesia,” kata Bamsoet sapaan 
akrabnya.

Bamsoet juga mengatakan 
ini merupakan tugas IMI untuk 
mengedukasi para pembalap 
yang perlu diperhatikan kes-
elamatan.

Fadil menyebut bahwa 
balap Street Race bukanlah 
ajang balap liar. Sebab itu oia 
tak ingin ajang tersebut disebut  
balap liar yang tidak diwadahi. 
Sementara Street Race sudah 
diwadahi.

“Jadi ini transformasi balap 
Street Race,” kata Fadil. ● lus
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Jibom Brimob Amankan Penemuan
Koper Hitam di Masjid Al Markaz Makassar

MAKASSAR (IM) - 
Warga dihebohkan dengan 
temuan koper berwarna hitam 
di Masjid Al Markaz Al-Islami, 
Jalan Sunu, Makassar, Sulawesi 
Selatan, Minggu (16/1). Tim 
Penjinak Bahan Peledak (Ji-
handak) Brimob Polda Sulawe-
si Selatan langsung bertindak 
cepat dengan memasang pe-
rimeter di bagian utara Masjid 
Al Markaz Al-Islami.

K apo l sek  Bontoa l a 
Makassar Kompol Syamsuardi 
mengatakan, jika informasi 
mengenai adanya koper ber-
warna hitam yang ditinggalkan 
oleh seseorang dekat Masjid Al 
Markaz terjadi sekitar pukul 
04.30 WITA.

“Kejadiannya itu subuh 
tadi. Ada warga yang melapor-
kan kalau ada koper berwarna 
hitam tidak jauh dari masjid, di 
pinggir jalan itu kopernya. Ke-
mudian kami koordinasi den-
gan Brimob untuk dilakukan 
sterilisasi serta mengamankan 
koper tersebut,” ujarnya.

K o m p o l  S y a m s u -
ardi menjelaskan, setelah 
mendapat laporan itu ang-
gotanya mengecek kebenaran 
informasi tersebut kemudian 

melakukan sterilisasi dengan 
memasang perimeter untuk 
menghindari kemungkinan-
kemungkinan yang tidak di-
inginkan.

Setelah membuat garis 
perimeter, pihaknya kemudian 
berkoordinasi dengan Detase-
men Gegana Brimob Polda 
Sulsel dan meneruskan in-
formasi warga tersebut untuk 
ditindaklanjuti dan diidentifi -
kasi isi dari kopernya.

“Setelah anggota Jibom 
Brimob datang kemudian di-
lakukan deteksi menggunakan 
detektor dan setelah dipastikan 
di dalamnya tidak ada rang-
kaian bom kemudian dibawa 
ke Mapolsek untuk pemerik-
saan lebih lanjut,” katanya.

Kabid Humas Polda Sul-
sel Kombes Pol Komang 
Suartana yang dikonfirmasi 
membenarkan jika sterilisasi 
telah dilakukan oleh anggota 
Brimob dan isi dari koper hi-
tam tersebut hanyalah pakaian.

“Sudah diperiksa tadi dan 
isinya ternyata hanya pakaian 
gamis. Mungkin saja itu koper 
warga yang ketinggalan karena 
berada di pinggir jalan dekat 
masjid,” ujarnya. ● lus

Polsek Matraman Beri Uang untuk
Tarik Minat Anak-anak Divaksin Covid-19

JAKARTA (IM) - Pro-
gram Vaksinasi Merdeka yang 
diperuntukkan anak-anak 
berusia 6-11 tahun tengah 
digalakkan saat ini. Berbagai 
upaya dilakukan agar anak-
anak dapat menerima vaksin. 
Salah satu cara agar menarik 
minat anak-anak untuk di vak-
sin adalah dengan memberikan 
sejumlah uang tunai.

Langkah tersebut dilaku-
kan oleh Polsek Matraman 
Jakarta Timur pada program 
Vaksinasi Merdeka di Gelang-
gang Olahraga (GOR) Matra-
man.

“Maksud kita berbagi 
atau memberi santunan ke-
pada anak-anak dan juga biar 
semangat,” kata Kapolsek 
Matraman Kompol Tedjo 
Asmoro dalam keterangannya, 
Minggu (16/1).

Trik memberi hadiah uang 
yang dilakukan Polsek Matra-
man ternyata berhasil. Anak-
anak terlihat antusias antusias 
dan senang ikut disuntik vaksin 
Covid-19.

“Jadi terlihat antusias. 
Adek-adek ini ada yang se-

dang libur sekolah, yang dari 
pesantren, atau dari panti asu-
han yatim piatu,” kata Tedjo.

Menurut Tedjo program 
vaksinasi merdeka ini menar-
getkan sekitar 500 anak yang 
hadir untuk dapat menerima 
vaksin.

“Target 500 atau lebih. 
Berapapun kita laksanakan 
yang bisa atau syarat divak-
sinnya terpenuhi, kita akan 
laksanakan,” tutur Tedjo.

Target dari program vak-
sinasi merdeka untuk anak ini 
mencakup anak-anak berusia 
6 sampai dengan 11 tahun. 
Terkait dengan dilaksanakan-
nya program vaksinasi di hari 
Sabtu dan Minggu, Tedjo 
mengatakan hal tersebut atas 
dasar arahan Kapolda Metro 
Jaya Irjen Pol. Muhammad 
Fadil Imran.

“Dilaksanakan di GOR 
Matraman atau mobile di 
wilayah Matraman. Arahan 
Pak Kapolda hari Sabtu 
dan Minggu kita tetap lak-
sanakan sampai 19 Janu-
ari guna mencapai target,” 
ungkapnya. ● lus
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RAZIA VAKSINASI COVID-19
Polisi memeriksa kartu vaksinasi COVID-19 pengendara sepeda motor 
yang melintas di jalan poros Desa Baliase, Kabupaten Sigi, Sulawesi 
Tengah, Sabtu (15/1). Petugas memberikan vaksinasi di tempat tersebut 
apabila ada warga yang ditemukan belum divaksin atau vaksinasinya 
belum lengkap untuk memperluas cakupan kekebalan komunal.

Viral, Polwan Sosialisasi Vaksin Covid-19
dengan Bahasa Tionghoa di Singkawang

orang tua dari kalangan Tiong-
hoa) sangat antusias mengikuti 
vaksinasi yang digelar Polres 
Singkawang dalam empat hari 
ini. Saya berharap capaian 
vaksinasi bisa meningkat di 
Singkawang,” tuturnya.

Menur utnya ,  cukup 
banyak orang tua dari kalan-
gan Tionghoa yang kurang 
mengerti dengan bahasa Indo-
nesia, justru mereka mengerti 
dengan bahasa Kek yang dis-
ampaikan.

“Mengingat di Singkawang 
ini mayoritas orang Tionghoa, 
sehingga sewaktu sosialisasi 
saya coba menggunakan baha-
sa Kek dan tak disangka ban-
yak dari mereka yang datang 
ke Mapolres untuk mengikuti 
vaksinasi,” ungkapnya.

Melihat kondisi itu, dirinya 
berjanji akan terus melakukan 
sosialisasi dengan menggu-
nakan bahasa Kek khususnya 
kepada masyarakat Tionghoa 
yang berada di pinggiran kota.

“Mengenai pro kontra 
di media sosial biarkan saja, 
karena saya memang mengam-
bil dari sisi positifnya saja, den-
gan tujuan agar orang tua dari 
kalangan Tionghoa yang tidak 
mengerti bahasa Indonesia, 
bisa mengerti dengan bahasa 
yang kita sampaikan,” katanya.

Selama ini, sasaran sosia-
lisasi baru sebatas di tengah 
kota, seperti Pssar Turi, Jalan 
Sama-Sama dan Jalan Raya 
Sakok.

“Ke depan akan kita sasar 

ke daerah-daerah pelosok yang 
memang banyak warga Tiong-
hoanya,” jelasnya.

Kasat Binmas Polres Sing-
kawang Iptu Supiyanto men-
gatakan, bahwa masyarakat 
Singkawang heterogen yang 
secara kebetulan mayoritas 
masyarakat Tionghoa. Se-
hingga disampaikanlah dengan 
sosialisasi seperti itu di tempat-
tempat yang mayoritas di huni 
warga Tionghoa.

“Tujuannya untuk meng-
gugah orang-orang tua dari 
kalangan Tionghoa agar mau 
mengikuti vaksinasi secara ma-
sif. Karena vaksinasi ini sangat 
penting,” katanya.

Sehingga, dari Satbinmas 
Polres Singkawang mencoba 
melakukan terobosan baru 
memberikan sosialisasi dengan 
bahasa yang bisa dipahami 
orang Tionghoa yang tinggal 
di pasar.“Secara kebetulan, ada 
anggota kita yang bisa berba-
hasa Kek akhirnya kita lakukan 
sosialisasi dengan menggu-
nakan bahasa itu ke masyarakat 
Tionghoa,” ujarnya.

Hasilnya, memang ada 
peningkatan sewaktu dilaku-
kan vaksinasi. Bahkan, orang 
yang tidak bisa datang, pi-
haknya berikan layanan antar-
jemput secara gratis.

 “Mudah-mudahan apa 
yang kami lakukan dengan 
inovasi ini bisa mempercepat 
capaian target vaksinasi di 
Kota Singkawang,” katnya 
berharap. ● lus

PONTIANAK (IM) - 
Sosok Bripka Mernawati, poli-
si wanita (Polwan) yang ber-
tugas di Bagian Administrasi 
Satbinmas Polres Singkawang 
viral di media sosial karena 
mengedukasi masyarakat soal 
pentingnya vaksinasi Covid-19 
dengan menggunakan bahasa 
Kek, salah satu bahasa daerah 
di Tiongkok.

Wanita kelahiran tahun 
1985 ini sudah beberapa kali 
menggunakan bahasa Kek 
sewaktu memberikan sos-
ialisasi ke masyarakat Kota 
Singkawang, agar mau divak-
sin menyukseskan program 
pemerintah dalam rangka me-
mutus mata rantai penyebaran 
Covid-19.

“Saya sebenarnya dari kecil 
sudah tau bahasa Kek, karena 
memang ibu saya orang Tiong-
hoa dan bapak saya Jawa,” kata 
Bripka Mernawati, saat dite-
mui di Mapolres Singkawang, 
Sabtu (15/1).

Terlebih hari-hari dia ber-
sama ibunya selalu menggu-
nakan bahasa Kek di rumah, 
sehingga wajar kalau dirinya 
memang pandai berbahasa 
Kek. Dengan kepandaian 
itulah, Bripka Mernawati pun 
mencoba untuk mengedukasi 
masyarakat Kota Singkawang 
khususnya warga Tionghoa 
agar mereka (terutama yang 
sudah lanjut usia) mengerti dan 
paham dengan imbauan yang 
disampaikan.

“Hasilnya mereka (para 

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Fadil 
Imran meminta jajaran Polres di wilayah 
hukumnya agar menyiapkan  lintasan 
balap Street Race di wilayahnya 
 masing-masing.


