
VAKSINASI DOSIS KETIGA BAGI ANGGOTA POLISI
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin 
 COVID-19 dosis ketiga (booster) kepada 
 anggota kepolisian di Polres Pelabuhan 
 Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Rabu 
(19/1). Polres Pelabuhan Tanjung Perak 
 Surabaya melakukan vaksinasi COVID-19 
booster kepada anggota-anggota polisi serta 
ASN di lingkungannya untuk meningkatkan 
kekebalan terhadap virus COVID-19.
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RILIS KASUS INVESTASI ILEGALRILIS KASUS INVESTASI ILEGAL
Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (kedua kanan) didampingi Dirtipideksus Bareskrim Polri Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan (kedua kanan) didampingi Dirtipideksus Bareskrim Polri   Brijen Brijen 
Pol Whisnu Hermawan (ketiga kiri) dan Kasubdit V IKNB Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Ma’mun (kanan) Pol Whisnu Hermawan (ketiga kiri) dan Kasubdit V IKNB Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Ma’mun (kanan) 
 menunjukkan barang bukti kasus investasi ilegal di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/1). Dittipideksus Bareskrim Polri  menunjukkan barang bukti kasus investasi ilegal di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (19/1). Dittipideksus Bareskrim Polri 
 berhasil mengungkap kasus investasi bodong alat kesehatan yang telah menelan 283 korban dengan total kerugian sekitar  berhasil mengungkap kasus investasi bodong alat kesehatan yang telah menelan 283 korban dengan total kerugian sekitar 
Rp503 miliar. Rp503 miliar. 

Polda Banten Tangkap Sindikat
Pengedar Sabu Antar-Provinsi

SERANG (IM) - Di-
tresnarkoba Polda Bant-
en berhasil mengamankan 
seorang pria berinisal FK 
(37), yang kedapatan me-
miliki narkotika jenis sabu 
sebanyak 23,27 gram. 

Pelaku ditangkap di ping-
gir jalan Kelurahan Cilaku, Ke-
camatan Curug, Kota Serang 
pada Rabu (12/1) lalu sekitar 
pukul 15.00 WIB. Direktur Re-
serse Narkoba Polda Banten, 
Kombes Pol Suhermanto 
mengatakan, penangkapan ter-
sangka berawal dari informasi 
masyarakat. 

“Kemudian informa-
si tersebut ditindak lanjuti 
oleh petugas yang kemu-
dian dilakukan penangka-
pan terhadap FK,” ungkap 
Suhermanto, Rabu (19/1). 
Suhermanto melanjutkan, 
pada saat dilakukan peng-
geledahan didapatkan barang 
bukti berupa satu paket Sabu 
dengan bruto 23,27 gram 
dan satu handphone. “Ren-

cananya sabu tersebut akan 
diedarkan FK di daerah De-
pok,” tambah Suhermanto.

Dijelaskannya bahwa 
FK sendiri disuruh oleh OJ 
(DPO) dengan mendapatkan 
upah sebesar satu juta rupiah 
untuk lakukan pengedaran 
tersebut. “Selanjutnya menu-
rut keterangan FK, barang 
haram tersebut akan dikemas 
kembali menjadi paketan ke-
cil, lalu dijual kembali untuk 
diedarkan di daerah Depok 
Jawa Barat dan sekitarnya,” 
terang Suhermanto.

Saat ini, FK diamankan di 
Polda Banten sedangkan OJ 
masih dalam pencarian polisi. 
Kini FK dikenakan pasal 
berlapis atas perbuatannya 
itu. “FK dikenakan Pasal 114 
ayat (2) dan atau pasal 112 
ayat (2) UU RI nomor 35 ta-
hun 2009 tentang Narkotika 
dengan ancaman hukuman 
penjara minimal 5 tahun dan 
maksimal 20 tahun,” tutup 
Suhermanto. ● lus

Kapolda Banten Tinjau Vaksinasi
Massal Pelajar Serentak

Bujanggadung telah disiapkan 
sebanyak 1.146 dosis vaksin 
bagi pejalar.  “Kami bekerja 
sama dengan TNI maupun 
Dinkes dan Instansi terkait 
telah menyiapkan sebanyak 
1.146 dosis vaksin baik dosis 
1 mapupun dosis 2 dan juga 
kami bagikan 40 paket perleng-
kapan alat sekolah bagi para 
pelajar yang ada di SD Negeri 
Bujanggadung Cilegon,” kata 
Kapolda. 

Dalam vaksinasi massal 
serentak ini dilakukan dengan 
penerapan prokes secara ketat 
sehingga tidak terjadi kerumu-
nan yang dapat menyebabkan 
cluster covid-19.  “Penerapan 
Prokes dalam kegiatan vak-
sinasi massal ini mulai dari 
pendaftaran, screening, vaksi-
nasi, dan observasi sudah di-
lakukan dengan baik sehingga 
para pelajar dan orang tua yang 
mengantar dapat merasa aman 
dan nyaman,” tambahnya. 

Dalam kegiatan vaksinasi 
massal ini sebanyak 55 vaksina-
tor yang diterjunkan ke SD 
Negeri Bujanggadung Cilegon 
yang tergabung dari Dinas Ke-
sehatan Kota Cilegon, Polres 
Cilegon, Puskesmas Grogol, 
Kantor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP) Banten dan Klinik 
Swasta. 

Rudy berharap dengan 
dilaksanakannya vaksinasi 
massal ini dapat mencegah 
penyebaran dan memutus mata 
rantai covid-19. “Harapan-
nya melalui kegiatan vaksi-
nasi massal serentak ini dapat 
membentuk Herd Immunity 
Nasional dan mencegah ter-
jadinya cluster covid-19 baru,” 
tandasnya. ● lus

CILEGON (IM) - Kapol-
da Banten meninjau kegiatan 
vaksinasi massal serentak bagi 
anak-anak atau pelajar dalam 
rangka percepatan menuju 
Herd Immunity Nasional di 
SD Negeri Bujanggadung, di 
Jl. Grogol Rawaaum, Keca-
matan Grogol, Kota Cilegon, 
Rabu (19/1). 

Kegiatan vaksinasi missal 
serentak ini dipimpin oleh 
Kapolda Banten, Irjen Rudy 
Heriyanto didampingi para 
PJU Polda Banten dan Ka-
polres Cilegon, AKB Sigit 
Haryono serta dihadiri Wali 
Kota Cilegon, Heldy Agustian, 
Dandim 0623 Cilegon, Letkol 
Inf  Ari Widyo Prasetyo, dan 
Forkopimda Kota Cilegon. 

Rudy Her iyanto  me-
nyampaikan bahwa kegiatan 
vaksinasi massal serentak ini 
merupakan wujud nyata dalam 
akselerasi vaksinasi covid-19 
untuk mencapai target 70% 
warga guna terbentuknya Herd 
Immunity Nasional sebagai 
mana harapan dari Presiden 
RI Joko Widodo. 

Kapolda Banten menjelas-
kan bahwa kegiatan vaksinasi 
massal serentak ini dilaksakan 
juga oleh seluruh masing-
masing Polda jajaran yang dip-
impin langsung oleh Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

“Polda Banten menghad-
iri kegiatan vaksinasi massal 
serentak melalui Zoom Meet-
ing di SD Negeri Bujangga-
dung Cilegon yang dipimpin 
langsung oleh Bapak Kapolri,” 
ujar Rudy. 

Rudy menyampaikan bah-
wa kegiatan vaksinasi massal 
yang digelar di SD Negeri 

raan dinas Polri harus ada reko-
mendasi dari propam baik div 
propam atau bid propam. Untuk 
STNK khusus harus ada reko-
mendasi baik dari Baintelkam 
atau Ditintelkam Polda Metro 
Jaya. Sedangkan, untuk sipil ha-
rus ada surat permohonan juga 
ditandatangani minimal eselon 
satu di kementerian atau instansi 
pemohon STNK khusus atau 
STNK rahasia,” ujar Sambodo, 
Rabu (19/1).

Hal tersebut juga berlaku 
bagi perpanjangan. Bagi yang 
sudah mendapatkan pelat khu-
sus dan habis masa berlakunya 
maka perketatan juga berlaku. 
Pasalnya, pelat khusus hanya 
berlaku selama satu tahun. 
Apabila persyaratan tidak bisa 
dipenuhi maka tidak akan bisa 
digunakan kembali.

“Tidak ada to lerans i 
dan mereka yang tidak bisa 
memenuhi persyaratan maka 

JAKARTA (IM) - Ditlan-
tas Polda Metro Jaya memper-
ketat perizinan pelat nomor 
khusus atau rahasia mulai 
tahun ini. Sebab, pelat nomor 
khusus itu banyak disalahgu-
nakan oleh masyarakat yang 
tidak bertanggung jawab untuk 
bebas dari kebijakan lalu lintas 
di Ibu kota.

Dirlantas Polda Metro 

Jaya, Kombes Pol Sambodo 
Purnomo Yogo mengatakan, 
dalam rangka penertiban ter-
hadap pelat nomor khusus 
dan rahasia mulai minggu ini 
pihaknya sudah memperketat 
permohonan pelat khusus 
baik pembuatan baru maupun 
perpanjangan.

 “Kita akan ketatkan sesuai 
peraturan Kapolri untuk kenda-

silakan memakai nomor sipil 
kembali,” tegasnya.

Sejak Senin (17/1), polisi 
sudah menilang 124 kendaraan 
yang menggunakan pelat raha-
sia. Kebanyakan pelanggaran 
yang dilakukan yakni pelang-
garan ganjil genap, penyero-
botan bahu jalan dan juga 
penggunaan rotator.

Dia mengimbau pemilik 
pelat RF untuk tetap menaati 
aturan yang berlaku di jalan 
raya. Karena walaupun dengan 
menggunakan pelat RF maka 
tidak menjamin pemilik kenda-
raan kebal hukum. “Sudah ada 
perintah dari Kapolri untuk 
menertibkan pelat dewa yang 
melakukan pelanggaran dan 
penindakan juga tidak boleh 
pandang bulu,” kata Sambodo.

Menurutnya, para peng-
guna atau pemilik kendaraan 
yang menggunakan STNK 
khusus atau rahasia bahwa 
kendaraan itu wajib hukumnya 
mengikuti aturan lalu lintas 
yang berlaku. Sama dengan 
kendaraan lain jadi tidak ada 
keistimewaan di muka hukum 
terhadap kendaraan.

“Bahkan,  b i l a  da lam 
catatan kami kendaraan terse-
but melanggar lebih dari sekali 
kita akan record dan tidak akan 
perpanjang STNK rahasia,” 
ujarnya.

124 Kendaraan Pelat ‘Dewa’ 
Ditilang

Sebanyak 124 kendaraan 
dengan nomor pelat khusus 

atau ‘pelat dewa’ ditilang den-
gan beberapa pelanggaran lalu 
lintas. Penilangan menandakan 
tidak ada keistimewaan ter-
hadap kendaraan dengan pelat 
khusus tersebut. 

“Sejak hari Senin (17/1) 
kemarin atau dalam tiga hari, 
sudah ada 124 kendaraan ber-
pelat STNK khusus atau raha-
sia yang kami tindak dengan 
tilang,” kata Dirlantas Polda 
Metro Jaya, Kombes Pol Sam-
bodo Purnomo Yogo.

Dia menjelaskan ratusan 
kendaraan itu dikenai tilang 
dengan berbagai jenis pelang-
garan. Mulai dari pelanggaran 
ganjil genap, bahu jalan, hingga 
pelanggaran penggunaan rota-
tor atau sirine.

Sambodo melanjutkan, 
pihaknya tidak akan mengis-
timewakan kendaraan dengan 
pelat khusus atau berpelat 
dewa sehingga bebas dari 
penindakan pelanggaran lalu 
lintas. “Pada kesempatan ini 
kami sampaikan bagi pengguna 
atau pemilik kendaraan yang 
menggunakan STNK khusus 
atau rahasia bahwa kendaraan 
itu wajib hukumnya mengikuti 
aturan lalu lintas yang berlaku. 
Tidak ada keistimewaan umum 
terhadap kendaraan tersebut,” 
tegasnya.

“Tidak ada pelat dewa, 
semua wajib mematuhi aturan 
baik itu ganjil genap, rota-
tor hingga lajur kiri di tol. 
Semuanya wajib patuh,” kata 
Sambodo. ● lus

Banyak Disalahgunakan, Polisi PerketatBanyak Disalahgunakan, Polisi Perketat
Perizinan Pelat Nomor KhususPerizinan Pelat Nomor Khusus

Polda Jabar: Jika Ada Laporan 
Terhadap Arteria Dahlan Tetap Diterima

BANDUNG (IM) - 
Polda Jawa Barat mengaku 
belum menerima laporan 
dari siapapun terkait ujaran 
anggota Komisi III DPR 
RI, Arteria Dahlan tentang 
Bahasa Sunda. Ke depan 
laporan yang dimohonkan 
oleh masyarakat tetap akan 
diakomodir.

“Belum (ada laporan),” 
ujar Kabid Humas Polda 
Jawa Barat Kombes Pol Ibra-
him Tompo, Rabu (19/1).

Ia menuturkan lokasi 
tempat peristiwa tersebut 
terjadi tidak di wilayah Jawa 
Barat. Namun pihaknya tetap 
akan mengakomodir apa-
bila terdapat masyarakat yang 
melakukan pelaporan terhadap 
masalah tersebut dan merasa 
keberatan. Pihaknya sejauh ini 
belum mengetahui perkem-
bangan permasalahan tersebut.

“Kalau melihat dari tem-
pat kejadian perkara atau 
lokasi kejadiannya enggak 
akan di Jawa Barat. Kalau 
misal di sini ada orang Jawa 
Barat yang merasa keberatan 
buat pengaduan kita akan 
akomodir,” katanya.

Sebelumnya, anggota 
Komisi III DPR, Arte-

ria Dahlan, melontarkan 
permintaan kontroversial 
setelah meminta Jaksa Agung 
mencopot salah satu Kajati 
karena menggunakan bahasa 
Sunda dalam rapat. Permin-
taan itu disampaikan Arteria 
dalam rapat kerja Komisi III 
DPR RI dengan Jaksa Agung 
(JA) ST Burhanuddin hari ini.

“Ada kritik sedikit Pak JA 
ada Kajati pak dalam rapat 
dalam raker itu ngomong 
pakai bahasa Sunda,” kata 
Arteria di Kompleks Parle-
men, Senayan, Jakarta, Senin 
(17/1).

Pelaksana tugas (Plt) Wali 
Kota Bandung, Yana Mu-
lyana menyayangkan sikap 
anggota DPR RI Arteria 
Dahlan yang mengeluarkan 
pernyataan meminta kepala 
kejaksaan tinggi (Kajati) di-
ganti karena memakai Bahasa 
Sunda. Ia meminta Arteria 
Dahlan menghargai perbe-
daan terkait Bahasa Sunda.

“Iya (menyayangkan), 
tolong dihargai bahwa kita 
punya bahasa daerah dan 
digunakan juga di daerah kita 
merupakan hal yang wajar,” 
ujarnya di Taman Tegalega 
Bandung, Rabu (19/1). ● lus

Gelar Street Race Setelah Ancol,
Polda Metro Survei Tiga Lokasi

JAKARTA (IM) - Polda 
Metro Jaya akan kembali 
menggelar street race ke dua 
setelah sebelumnya berhasil 
digelar di kawasan Ancol, 
Jakarta Utara. Street race 
akan digelar di bulan Februari 
2022 dengan konsep latihan 
untuk menyalurkan bakat 
dan hobi.

Direktur Lalu Lintas 
Polda Metro Jaya, Kombes 
Pol Sambodo Purnomo 
Yogo mengatakan, setelah 
selesai melakukan street race 
pertama di Ancol pihaknya 
akan kembali menggelar di 
tempat lain. “Bulan depan 
rencanakan akan kami lak-
sanakan event sama di lokasi 
yang berbeda,” kata Sam-
bodo di Polda Metro Jaya, 
Rabu (19/1).

Dia menyebut setidaknya 
ada tiga lokasi yang akan 
disurvei untuk dijadikan lo-
kasi street race kedua. Keti-
ganya yakni di lintasan BSD 
Tangerang Selatan, Bekasi 
Kota, dan Kota Depok. Sur-
vei tempat akan dilakukan 

pada Kamis (20/1) ini.
“Kita akan survei tiga lo-

kasi itu untuk pelaksanaan race 
ke dua. Kalau dimungkinkan 
jumlah peserta akan lebih 
banyak dan dua hari,” jelasnya.

Rencananya event akan 
dilaksanakan secara regular 
untuk menyalurkan bakat 
dan hobi di kegiatan sehingga 
tidak melakukan balap liar 
dengan penutupan jalur se-
hingga lebih tertib dan kes-
elamatan lebih terjamin.

“Konsep masih drag race 
dan latihan bersama. Artinya 
kita tidak tentukan juara 1, 2, 
3. Yang penting bisa menyal-
urkan bakat,” jelasnya.

Dia menjelaskan, jika 
akan menggelar dengan kon-
sep lomba harus diperlukan 
sejumlah syarat yang ketat. 
Namun karena sifatnya un-
tuk ajang kumpul-kumpul 
para peserta sehingga aturan 
dilonggarkan.

“Kita bikin syarat start 
lebih longgar mudah-muda-
han ini bisa jaring pembalap 
lebih banyak,” jelasnya. ● lus
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BEGAL KENDARAAN BERMOTOR DITANGKAP POLISI
Kapolres Serang Kota AKBP Maruli Hutapea (tengah) didampingi Kasat 
Reskrim AKP David Kusuma (kiri) dan staff  memperlihatkan barang bukti 
senjata tajam milik tersangka pembegal kendaraan bermotor berinisial 
WH saat ekspos di Mapolres Serang, di Serang, Banten, Rabu (19/1). 
WH  ditangkap polisi setelah buron 6 bulan karena mencuri sejumlah 
 kendaraan bermotor roda dua dan roda empat serta melukai para 
 pemiliknya di sejumlah daerah di Banten.

Polisi Bantah Kabar Tahanan Narkoba
Polres Jaksel Tewas Dianiaya

menunggu hasil autopsi jenazah. 
Diperkirakan hasil autopsi keluar 
pada pekan depan.

Lebih lanjut Badar mengaku 
apa yang menimpa korban FNS 
merupakan bentuk kelalaian 
polisi. Dia menyebut ada dugaan 
pelanggaran HAM atas apa yang 
menimpa FNS.

“Kita akan lihat dan atas 
dasar dasar yang saya sampai-
kan itu polisi lalai dalam proses 
hukum sehingga dalam masa 
tahanan dia dapatkan kekerasan, 
ini ada pelanggaran HAM,” jelas 
Badar.

Penjelasan Polisi
Kasat Reskrim Polres Metro 

Jakarta Selatan, AKBP Ridwan 
Soplanit mengatakan pihaknya 
telah melakukan penyelidikan 
internal terkait kabar adanya 
penganiayaan yang menimpa tah-
anan FNS. Pemeriksaan CCTV 
di ruang tahanan korban pun 
telah dilakukan.

“Lidik (penyelidikan) inter-
nal CCTV sudah jelas tidak ada 
kegiatan begitu (penganiayaan) di 
CCTV,” ujar Ridwan.

Selain itu, polisi mengaku 
telah memeriksa tiga tahanan 
yang menjadi rekan satu sel kor-
ban. Ketiga tahanan itu memban-
tah pernah terjadi penganiayaan 
yang menimpa FNS.

“Tahanan di antara mereka 

dan sampai saat ini tidak ada hal 
itu. CCTV kita sudah lihat dan 
tidak ada kegiatan yang disebut-
kan,” katanya.

Terkait kasus tersebut polisi 
mengatakan tahanan itu mening-
gal usai dirawat di RS Polri akibat 
ada riwayat jantung dan sakit 
HIV.“Surat pengantar pertama 
dari RS Polri kan sudah ada itu 
karena sakit HIV dan jantung,” 
jelas Ridwan.

Polisi sebelumnya mem-
benarkan kematian korban. Tah-
anan FNS disebut meninggal 
karena sakit.“Benar, ada seorang 
tahanan Satresnarkoba yang 
sedang dirawat di RS Polri Kra-
mat Jati meninggal dunia,” kata 
Kapolres Metro Jakarta Selatan, 
Kombes Budhi Herdi Susianto 
saat dihubungi, Sabtu (15/1).

Budhi mengatakan korban 
dirawat di RS Polri sejak Rabu 
(12/1) sekitar pukul 09.00 WIB. 
Sehari berselang, tahanan itu 
dinyatakan meninggal dunia.

“Meninggal dunia pada 
tanggal 13 Januari sekitar pukul 
21.00 WIB,” jelas Budhi.

Hasil pemeriksaan kepada 
tahanan tersebut diketahui men-
derita sakit demam. Korban pun 
disebut tidak memiliki nafsu 
makan.

“Adapun sakitnya karena 
demam. Tidak nafsu makan dan 
lemas,” jelas Budhi. ● lus

JAKARTA (IM) - Seorang 
tahanan narkoba Polres Metro 
Jakarta Selatan berinisial FNS 
dinyatakan meninggal dunia 
karena sakit saat dirawat di RS 
Polri. Namun, pihak keluarga 
menyebut ada dugaan penganiay-
aan yang diterima korban.

Pengacara keluarga korban, 
Badar, mengatakan saat keluarga 
mendatangi RS Polri ditemukan 
sejumlah luka tidak wajar di 
tubuh korban. Luka itu diduga 
akibat tindakan penganiayaan.

“Memang kita lihat ada be-
berapa bekas luka yang tidak 
wajar seperti ada bekas kulit 
terkelupas dan kaki yang meng-
hitam ya di sebelah kiri. Terus ada 
bagian kuku yang agak terkelupas 
seperti baru diinjak sesuatu dan 
ada beberapa bekas luka yang 
baru mengering,” kata Badar saat 
dihubungi, Rabu (19/1).

Badar mengatakan korban 
sempat dirawat di RS Polri Rabu 
(13/1). Pihak RS Polri lalu men-
gatakan luka-luka di tubuh kor-
ban merupakan luka lama yang 
diperkirakan terjadi lebih dari 
tiga hari.

“Secara logika berarti luka-
luka itu baru terjadi sebelum ko-
rban masuk rumah sakit. Kan di 
rumah sakit itu dia dua hari dari 
tanggal 10 Januari. Jadi dia dapat 
itu di dalam tahanan,” jelas Badar.

Pihak keluarga kini masih 

Bagi yang sudah mendapatkan pelat 
 khusus dan habis masa berlakunya, 
 perketatan juga berlaku. Pelat khusus itu 
hanya berlaku selama satu tahun. Apabila 
persyaratan tidak bisa dipenuhi, tidak bisa 
digunakan kembali. Tidak ada toleransi, dan 
yang tidak bisa memenuhi persyaratan, 
silakan memakai nomor sipil kembali.


