
VAKSINASI BOOSTER COVID-19 ANGGOTA POLISI
Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin 
 COVID-19 dosis ketiga kepada anggota polisi 
saat vaksinasi booster COVID-19 di Polres 
Metro Tangerang Kota, Tangerang, Banten, 
Kamis (20/1). Sebanyak 850 anggota polisi dan 
ASN di lingkungan Polres Metro Tangerang 
Kota mengikuti vaksinasi booster atau dosis 
ketiga. 
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LOKASI TREK BALAP JALANAN DI BEKASILOKASI TREK BALAP JALANAN DI BEKASI
Dirlantas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo (kedua kiri) bersama Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hengki (kedua Dirlantas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo (kedua kiri) bersama Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Hengki (kedua 
kanan) meninjau jalur trek balap motor di perumahan Vida Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/1). Polda Metro Jaya akan men-kanan) meninjau jalur trek balap motor di perumahan Vida Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/1). Polda Metro Jaya akan men-
jadikan kawasan tersebut arena trek balap jalanan yang bertujuan untuk memfasilitasi olahraga otomotif.jadikan kawasan tersebut arena trek balap jalanan yang bertujuan untuk memfasilitasi olahraga otomotif.

BNN Sita 115 Ton Ganja, 3,3 Ton Sabu
dan 191.575 Butir Ekstasi Sepanjang 2021

JAKARTA (IM) - Ket-
ua Badan Narkotika Nasional 
(BNN) Komjen Pol. Petrus 
Reinhard Golose melaporkan 
tingkat capaian kinerja lembaga 
yang dipimpinya dalam agenda 
pemberantasan narkotika di 
Tanah Air selama tahun 2021.

Laporan tersebut disampai-
kan dalam rapat kerja (Raker) 
bersama Komisi III DPR, Kamis 
(20/1). Petrus menyampaikan 
bahwa salah satu capaiannya dari 
aspek penyitaan barang haram 
tersebut. 

Dia menyebut, sejumlah 
jenis narkotika berhasil dia-
mankan oleh BNN seperti ganja, 
sabu, heroin, kokain, hingga 
ekstasi.

“BNN RI telah menyita 
barang bukti sebanyak 115,1 ton 
ganja dan 50,5 hektare lahan gan-
ja. Metavetamin atau sabu 3,316 
ton dan ekstasi 191.575 butir,” 
kata Petrus dalam paparannya.

Tak hanya menyita barang 
bukti, jenderal polisi bintang tiga 
itu juga menyampaikan bahwa 
BNN turut berhasil mengamank-
an aset dari para pelaku narkotika 
ini. Terhitung, ratusan miliar 
rupiah yang berhasil diamankan 
selama tahun 2021.

“Yang disita dari 14 kasus 
dan 16 orang tersangka TPPU 
senilai Rp108,3 miliar yang ter-
diri dari uang tunai, uang dalam 
rekening dan aset dan barang 
berharga lainnya,” ujarnya. ● lus

Bareskrim Serahkan Barang Bukti Bersama
Tersangka Kasus Korupsi Bank Jateng Blora

2019 BPD Jateng Cabang Blora 
telah meyalur kredit rekening 
koran Ubaydiah dkk, sebesar 
Rp13.200.000.000.

Dalam proses pengajuan 
kredit terdapat PMH dan pen-
cairan kredit yaitu pengajuan 
kredit dengan sengaja di buat 
oleh tersangka Rudatin bersama-
sama dengan Ubaydillah dengan 
tujuan untuk menutupi lolos 
termin Kredit Proyek PT. BGJ.

Status Kredit Coll 5 (macet) 
debitur tidak dapat membayar 
popok dan bunga kredit. Sejak 
bulan Oktober 2018 sampai 
dengan April 2019 BPD Jateng 
Cabang Blora telah meyalurkan 
KPR kepada 140 Nasabah. 
Dalam proses pengajuan ter-
dapat PMH rekayasa dokumen 
nasabah oleh pengembang PT. 
GMP.

Sampai saat ini masih ter-
dapat KPR yang belum 100 
%, status Kredit Coll 5 (macet) 
debitur tidak dapat membayar 
popok dan bunga kredit. Sejak 
bulan Desember 2018 dan Janu-
ari 2019 BPD Jateng Cabang 
Blora telah meyalurkan Kredit 
proyek kepada tersangka Teguh 
sebesar Rp17.500.000.000.

Dalam proses pengajuan 
kredit dan pencairan Kredit 
terdapat PMH yaitu berupa 
SPMK palsu sehingga sampai 
dengan batas Akhir Kredit tidak 
teralisai pekerjaan (proyek Flfi k-
tif), status Kredit Coll 5 (macet) 
debitur tidak dapat membayar 
popok dan bunga kredit.

Atas perbuatannya, ter-
sangka disangka melanggar 
Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 
3 Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pember-
antasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1999 tentang Pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi Jo 
Pasal 65, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHPidana. ● lus

JAKARTA (IM) - Direk-
torat Tindak Pidana Korupsi 
(Dit Tipidkor) Bareskrim Polri 
menyerahkan barang bukti ber-
sama tersangka kasus dugaan 
korupsi penyaluran kredit rek-
ening koran, kredit pemilikan 
rumah (KPR) dan kredit proyek 
pada BPD Jateng cabang Blora, 
ke pihak Kejaksaan.

Dengan pelimpahan tahap 
II tersebut, tiga orang tersangka 
dalam perkara tersebut akan 
segera disidang. Penyerahan itu 
dilakukan di Kejari Blora.

“Kami sampaikan tanggal 
18 januari 2022 telah dilakukan 
penyerahan tersangka dan ba-
rang bukti ke Kejari Blora. Ter-
sangkanya adalah RP, UR dan 
EK,” kata Karo Penmas Divisi 
Humas Polri Brigjen Ahmad 
Ramadhan kepada awak media, 
Jakarta, Kamis (20/1).

Bareskrim Polri sebelumnya 
menetapkan tiga orang ter-
sangka dalam kasus dugaan ko-
rupsi penyaluran kredit rekening 
koran, kredit pemilikan rumah 
(KPR) dan kredit proyek pada 
BPD Jateng cabang Blora. Mer-
eka adalah, Rudatin Pamungkas 
selaku eks Kepala BPD Jateng 
cabang Blora, Ubaydillah Rouf  
selaku ASN Pemkab Blora dan 
Direktur PT. Gading Mas Prop-
erti Blora serta Teguh Kristiono 
selaku Direktur PT. Lentera 
Emas Raya Blora.

Perkara ini bermula ketika, 
pada bulan November 2018 
BPD Jateng Cabang Blora, 
meyalur Kredit Rekening Koran 
(RC) kepada tersangka Ubaydil-
lah sebesar Rp4.000.000.000. 
Dalam proses pengajuan kredit 
terdapat PMH dan penggunaan 
kreditnya tidak sesuai dengan 
peruntukannya, pencairan kredit 
dipergunakan untuk membayar 
pinjaman pada perbankan lain.

Sehingga, sampai saat ini 
status Kredit Coll 5 (macet) 
debitur tidak dapat membayar 
popok dan bunga kredit. 

Lalu, pada bulan Januari 

Vellfire warna hitam, Nissan 
X-Trail warna putih, dan Mit-
subishi Pajero warna hitam.

Pada salah satu mobil yakni 
Toyota Vellfi re, terlihat stiker 
bertuliskan www.arteriadah-
lancenter.com. Diketahui, 
Arteria Dahlan merupakan 
anggota Komisi III DPR dari 
Fraksi PDI Perjuangan. Na-
mun, saat dikonfi rmasi terkait 
hal ini, Arteria tak merespons.

Secara terpisah, Kepala 
Biro (Karo) Penerangan Ma-
syarakat (Penmas) Divisi Hu-
mas Polri, Brigjen Ahmad 
Ramadhan mengonfirmasi. 
Berdasar hasil pendataan Bag 
Invent Biro Pal Slog Polri, mo-
bil Mitsubishi Pajero Sport Da-
kar bernopol 4196-07 adalah 
milik Arteria Dahlan.

 “Berdasarkan hasil pen-
dataan di Bag Invent Biro Pal 
Slog Polri untuk No.Pol 4196-

JAKARTA (IM) - Pemi-
lik lima mobil mewah yang 
berjejer di parkiran Gedung 
Nusantara II Kompleks Parle-
men, Senayan, Jakarta, Rabu 
(19/1) masih menjadi misteri. 
Pasalnya, pelat nomor yang di-
gunakan kelima mobil tersebut 
mirip dengan pelat kendaraan 
dinas polisi.

Kelima mobil menggu-
nakan pelat warna hitam dan 
kuning dengan nomor yang 
sama persis yakni 4196-07. Di 
samping angka, terdapat logo 

Polri. Kemudian di atas logo 
Polri, ada logo berwarna emas 
lambang DPR.

Pertanyaannya, siapakah 
pemilik mobil-mobil berpelat 
khusus Polri itu? Besar dugaan 
mobil-mobil ini milik anggota 
dewan. Sebab, menurut petugas 
keamanan di lingkungan DPR, 
hanya anggota DPR yang boleh 
parkir di area tersebut. Merek 
dan warna kelima mobil itu 
berbeda-beda, yakni Mitsubishi 
Grandis warna hitam, Toyota 
Fortuner warna putih, Toyota 

07 diperuntukkan Mitsubishi 
Pajero Sport Dakar dengan 
atas nama pemilik Arteria 
Dahlan,” kata Ramadhan saat 
dikonfi rmasi, Rabu (19/1).

Kendati demikian, Rama-
dhan tidak menjelaskan lebih 
lanjut terkait empat mobil 
lainnya dengan nomor polisi 
yang sama.   Lantas, jika me-
mang mobil-mobil itu punya 
anggota dewan, memang bisa 
menggunakan pelat seperti 
kendaraan polisi?

Pelat khusus anggota DPR 
Sebenarnya, anggota DPR 
sudah mendapat pelat nomor 
mobil khusus yang diberikan 
kepolisan. Pelat khusus itu 
mirip milik Polri, tetapi logo-
nya berupa logo DPR dengan 
angka dan huruf  romawi yang 
menandakan komisi ataupun 
urutan keanggotaan dalam alat 
kelengkapan dewan.

Sementara, pada pelat 
khusus Polri, logonya berupa 
logo Polri di samping dan 
angka serta huruf  romawi 
yang menandakan jabatan dan 
asal Polda. Pelat nomor atau 
indentitas khusus kendaraan 
yang dipakai anggota DPR 
disosialisasikan untuk jajaran 
Polri dalam Surat Telegram 
Kapolri Nomor STR 164/
III/YAN.1.2./2021. Telegram 
itu diterbitkan pada 15 Maret 

2021, diteken oleh Kepala Ko-
rps Lalu Lintas (Kakorlantas) 
Polri Irjen (Pol) Istiono atas 
nama Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo.

Analis Kebijakan Madya 
Bidang Dikmas Korlantas Polri 
yang pada tahun 2017 diemban 
oleh Kombes Pol Unggul 
Sedyantoro mengatakan, warga 
sipil tidak boleh menggunakan 
pelat khusus Polri

Selain pelat nomor untuk 
pejabat polisi, warga sipil juga 
tidak boleh menggunakan 
nopol seperti inisial RF, karena 
merupakan kendaraan peja-
bat negara, eselon II ke atas, 
hingga menteri. Tak hanya 
itu, kode RFD, RFL, RFU, 
dan RFP diperuntukkan bagi 
pejabat TNI dan Polri. Akhiran 
D untuk Angkatan Darat, RFL 
untuk Angkatan Laut, RFU 
untuk Angkatan Udara, dan 
RFP untuk polisi.

Selanjutnya kode RFO, 
RFH, RFQ, dan sejenisnya un-
tuk pejabat di bawah eselon II. 
Adapun kendaraan diplomatik, 
seperti untuk kedutaan besar 
(kedubes), berkode CD (corps 
diplomatique) atau CC (corps 
consulaire). Masyarakat biasa 
tetap bisa menggunakan pelat 
nomor pilihan, tetapi tidak 
termasuk yang disebutkan di 
atas. ● lus

Pelat Nomor Mirip Mobil Dinas PolisiPelat Nomor Mirip Mobil Dinas Polisi
yang Dipakai Anggota DPR Masih Misteriusyang Dipakai Anggota DPR Masih Misterius

Polda Metro Masih Tunggu Asesmen BNN
Terkait Permohonan Rehabilitasi Fico Fachriza

JAKARTA (IM) - Polda 
Metro Jaya menyebutkan kome-
dian Fico Fachriza telah resmi 
mengajukan permohonan reha-
bilitasi terkait penyalahgunaan 
narkoba.Kepolisian pun kini ten-
gah menunggu hasil asemen dari 
pihak Badan Narkotika Nasional 
(BNN) untuk menindaklanjuti 
permohonan tersebut.

“Kami saat ini masih 
menunggu keputusan dari Tim 
Asesmen Terpadu (TAT) BNN 
dulu. Apakah permohonan bisa 
diterima atau tidak pengajuan-
nya,” ujar Dirresnarkoba Polda 
Metro Jaya Kombes Mukti Ju-
harsa, Kamis (20/1).

Saat ini, kata Mukti, Fico 
Fachriza sudah dipindahkan ke 
Rumah Sakit Ketergantungan 
Obat (RSKO) Jakarta, Cibubur, 
Jakarta Timur, sambil menunggu 
hasil asesmen BNN.

“Dia di RSKO, udah dititip 
di RSKO. Sementara masih tung-
gu TAT dulu dari BNN,” kata 
Mukti.Sebelumnya, Polda Metro 
Jaya menyebutkan bahwa pihak 
keluarga komedian Fico Fachriza 
ingin Fico direhabilitasi terkait 
penyalahgunaan narkotika.

Kabid Humas Polda Metro 
Jaya Kombes Endra Zulpan 
menjelaskan, pihak keluarga 
sudah menyampaikan keinginan 
tersebut setelah Fico ditetapkan 
sebagai tersangka.

“Kemarin kan kakaknya 
secara lisan bilang minta direhab 
tuh. Sudah menyampaikan juga,” 

kata Zulpan, Senin (17/1).
Fico Fachrizal ditangka 

penyidik Ditresnakorba Polda 
Metro Jaya di kediamannya di 
kawasan Rangkepan Jaya, Pan-
coran Mas, Depok, Kamis (13/1) 
lalu. Dari penangkapan tersebut, 
polisi menyita barang bukti nar-
kotika jenis ganja seberat 1,45 
gram yang disimpan Fico di 
kediamannya.

“Barang bukti yang dia-
mankan penyidik adalah satu 
bungkus rokok dengan merek 
Jazy Bold berisi tembakau sintetis 
seberat 1,45 gram,” ujar Zulpan.

Dari hasil pemeriksaan yang 
dilakukan, kata Zulpan, penyidik 
telah mendapatkan dua alat bukti 
yang cukup, sehinga penyidik 
langsung menetapkan Fico Fa-
chriza sebagai tersangka. Ada-
pun alat bukti pertama adalah 
tembakau gorila yang ditemu-
kan penyidik saat penangkapan. 
Kedua adalah hasil tes urine yang 
menyatakan bahwa Fico Fachriza 
positif  narkoba.

“Menetapkan yang bersang-
kutan sebagai tersangka den-
gan berbagai pertimbangan ada 
barang bukti, tes urine,” kata 
Zulpan.

Zulpan menambahkan, Fico 
Fachriza dijerat Pasal 112 ayat 1 
subsider Pasal 27 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkoba. “Ancaman 
hukuman penjara paling singkat 4 
tahun dan paling lama 12 tahun,” 
tandasnya. ● lus

Dua Tersangka Jaringan Penyelundup
PMI Ilegal ke Malaysia Ditangkap

JAKARTA (IM) - Polda 
Kepulauan Riau (Kepri) menang-
kap dua tersangka I dan R yang 
merupakan anggota jaringan 
penyelundup Pekerja Migran 
Indonesia (PMI) ke Malaysia.

 Kabid Humas Polda Kepri, 
Kombes Harry Goldenhardt 
menjelaskan, awal mula penang-
kapan itu, saat jajarannya meng-
gagalkan upaya penyelundupan 
PMI ke Malaysia secara ilegal.

“Terdapat 11 orang perem-
puan Pekerja Migran Indonesia 
yang akan di berangkatkan tanpa 
dilengkapi dokumen resmi pada 
sebuah rumah kosong di Pulau 
Juda Kecamatan Moro Kabu-
paten Karimun Provinsi Kepri,” 
kata Harry dalam keterangan 
tertulisnya kepada wartawan, 
Kamis (20/1).

Dari informasi itu, jajaran 
Polda Kepri melakukan pemer-
iksaan terhadap sebuah rumah 
milik tersangka Inisial I di Pulau 
Pasai, Moro, Karimun. Diduga 
rumah tersebut dijadikan sebagai 
tempat penampungan PMI.

“Di rumah tersebut tim tidak 
menemukan PMI dikarenakan 
telah melarikan diri sebelum 
Tim datang. Namun dari rumah 
tersebut Tim menemukan satu 
unit speedboat tanpa nama, 
berwarna biru bermesin tempel 
merk Yamaha 2 x 200 PK. Speed-
boat yang sandar tidak jauh dari 
rumah tersangka  R yang diduga 

digunakan untuk mengangkut 
PMI ke Negara Malaysia,” ujar 
Harry.

Pada Senin (17/1) tim kem-
bali mendapatkan informasi 
bahwa PMI yang berasal dari 
rumah penampungan milik ter-
sangka inisial R telah berangkat 
dari Pulau Pasai, Moro, Karimun 
menuju Batam dengan menump-
ang Speed Boat Pancung.

“Kemudian tim menga-
mankan empat orang PMI di 
Pelabuhan Sagulung Batam,” 
ucap Harry.

Di hari yang sama, polisi 
menangkap tersangka l R di 
Dusun Sulit Desa Rawajaya, 
Moro, Karimun dan juga men-
gamankan tujuh orang PMI yang 
diduga melarikan diri pada saat 
Tim melakukan pemeriksaan di 
rumah penampungan tersangka 
inisial I.

“Sebanyak 22 Pekerja Mi-
gran Indonesia yang akan di 
berangkatkan tanpa dilengkapi 
dokumen resmi berhasil disela-
matkan oleh Ditpolairud Polda 
Kepri. Terdiri dari 11 (sebelas) 
orang Perempuan dan 11 (sebe-
las) orang Laki-laki,” tutur Hary.

Atas perbuatannya, tersang-
ka dijerat dengan undang-undang 
Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia Pasal 81 dan Pasal 83 
dengan ancaman paling lama 
sepuluh tahun dan denda paling 
banyak Rp15.000.000.000. ● lus
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KASUS PENYELUNDUPAN PEKERJA MIGRAN ILEGAL
Kasubdit Gakkum Polair Polda Kepri AKBP Nanang (tengah depan) 
memberikan keterangan pers saat rilis kasus penyelundupan Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) di Mako Ditpolairud Polda Kepri Sekupang, 
Batam, Kepulauan Riau, kamis (20/1). Direktorat Polair Polda Kepri ber-
hasil menggagalkan upaya penyeludupan 22 PMI dan mengamankan 
dua tersangka yang diduga merupakan sindikat penyalur PMI ilegal di 
wilayah Kepulauan Riau. 

Majelis Adat Sunda Laporkan
Arteria Dahlan ke Polda Jabar

dak menutup kemungkinan 
dikemudian hari suku bangsa 
lain bakal dilakukan hal yang 
sama,” kata Ari.

Ari juga mengatakan, le-
wat pernyataannya yang di-
anggap rasis tersebut, Arteria 
Dahlan dinilai telah meng-
garap undang-undang terkait 
penggunaan bahasa daerah.

“Kami sengaja melapor, 
pada intinya adalah pelang-
garan konstitusi. Ada Pasal 32 
ayat 2 yang harus memelihara 
bahasa daerah, bukannya me-
larang bahasa daerah. Ini yang 
menjadi dasar kami melapor-
kan Arteria Dahlan ke Polda 
Jabar,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Arteria 
Dahlan juga dinilainya telah 
melanggar Undang Undang 
Nomor 5 tahun 2017.

“Lalu dari situ masuk tu-
runannya pada pidana mulai 
dari berbuat onar, lalu kere-
sahan dan perbuatan tidak 
menyenangkan, termasuk UU 
ITE,” bebernya.

Bahkan, Ari juga men-
ganggap telah melakukan 
penistaan terhadap masyarakat 
Sunda atas pernyataannya itu.

“Ini sudah menjadi peni-
staan terhadap suku bangsa 
yang ada di Indonesia. Tidak 
akan ada Indonesia jika tidak 
ada suku bangsa yang ada di 
Nusantara ini, termasuk di 

dalamnya ada Sunda dan lain 
sebagainya,” tegasnya.

Lebih lanjut Ari menilai, 
Arteria Dahlan juga telah 
menantang masyarakat Sunda 
lewat pernyataan lanjutannya. 
Diketahui, Arteria menanggapi 
polemiknya dengan memper-
silakan masyarakat, bahkan 
Gubernur Jabar, Ridwan Ka-
mil untuk melaporkan dirinya 
ke Mahkamah Kehormatan 
Dewan (MKD)

“Saya kira Arteria Dahlan 
sampai saat ini belum mem-
perlihatkan itikad baik untuk 
meminta maaf, yang bersang-
kutan malah menantang den-
gan mempersilakan melapor 
ke MKD dan lain sebagainya,” 
sesalnya.

Ari memastikan, pihaknya 
bakal terus mengawal laporan 
polisi yang telah dilayangkan. 
Dia berharap, polisi segera 
memproses hukum anggota 
Komisi III DPR RI dari Fraksi 
PDIP itu.

“Ini akan terus berlanjut 
sampai yang bersangkutan ini 
menyadari bahwa perbuatan-
nya salah,” tandasnya.

Diketahui, Arteria Dahlan 
membuat gaduh masyarakat 
dengan pernyataannya yang 
meminta Jaksa Agung men-
copot seorang Kajati hanya 
gara-gara menggunakan ba-
hasa Sunda dalam rapat. ● lus

BANDUNG (IM)  - 
Majelis Adat Sunda resmi 
melaporkan Anggota Komisi 
III DPR RI, Arteria Dahlan 
ke Polda Jawa Barat, Kamis 
(20/1).Dalam pelaporan terse-
but, Majelis Adat Sunda di 
Polda Jabar didampingi per-
wakilan adat Minangkabau 
dan sejumlah komunitas Adat 
kasundaan.

Pupuhu Agung Dewan 
Karatuan Majelis Adat Sunda, 
Ari Mulia Subagja Husein me-
nyatakan, laporan polisi yang 
dilayangkan pihaknya terkait 
pernyataan Arteria Dahlan 
yang dinilai telah menying-
gung dan melukai masyarakat 
Sunda.

“Kami hari ini melapor-
kan sudara Artaria Dahlan, 
anggota DPR RI yang telah 
menyatakan dalam berita yang 
viral di YouTube dan media 
sosial meminta mencopot 
Kepala Kejaksaan Tinggi yang 
berbicara dalam rapat meng-
gunakan bahasa Sunda,” ujar 
Ari di Mapolda Jabar, Jalan 
Soekarno Hatta, Kota Band-
ung.  

“Ini menyakiti perasaan 
orang Sunda, saudara-suda-
ra kita dari daerah lain juga 
merasa tersinggung, hari ini 
mungkin nasib jeleknya lagi 
menimpa orang Sunda, di-
perlakukan seperti itu. Ti-

Setidaknya ada lima unit mobil berpelat 
nomor mirip mobil dinas  kepolisian 
 terparkir di halaman Gedung DPR 
Senayan. Bukankah anggota DPR sudah 
punya plat nomor khusus?


