
PENGAWASAN PROKES PTM TERBATAS 
DI PALANGKARAYA

Anggota Satgas COVID-19 memberikan  sosialisasi 
penerapan protokol  kesehatan (prokes) 
 kepada siswa saat  pembelajaran  tatap muka 
(PTM) t erbatas di SD  Nahdlatul Ulama (NU) 
Palangkaraya, Kalimantan  Tengah, Jumat (21/1). 
Pengawasan  rutin  tersebut dilakukan  untuk 
 menekankan  pentingnya prokes yang  ketat pada 
 pelaksanaan PTM guna  mencegah terjadinya 
klaster  penyebaran  COVID-19  khususnya  varian 
Omicron di  lingkungan  sekolah.
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PENYELUNDUPAN ROKOK PRODUK VIETNAMPENYELUNDUPAN ROKOK PRODUK VIETNAM
Dirpolairud Polda Aceh Kombes Pol. Risnanto (tengah), Kepala Bea Cukai Lhokseumawe Mochammad Munif (kedua kiri) bersama Dirpolairud Polda Aceh Kombes Pol. Risnanto (tengah), Kepala Bea Cukai Lhokseumawe Mochammad Munif (kedua kiri) bersama 
jajaran menunjukkan barang bukti kasus penyeludupan rokok ilegal di kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Aceh, Jumat (21/1). Tim jajaran menunjukkan barang bukti kasus penyeludupan rokok ilegal di kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Aceh, Jumat (21/1). Tim 
gabungan Bea Cukai, Bareskrim Polri, Polairud Polda Aceh berhasil mengagalkan penyelundupan rokok illegal merek “Nikken” gabungan Bea Cukai, Bareskrim Polri, Polairud Polda Aceh berhasil mengagalkan penyelundupan rokok illegal merek “Nikken” 
yaitu produk Vietnam sebanyak 3,3 juta batang atau senilai Rp6,6 miliar dengan taksiran kerugian negara sebesar Rp3.5 miliar yaitu produk Vietnam sebanyak 3,3 juta batang atau senilai Rp6,6 miliar dengan taksiran kerugian negara sebesar Rp3.5 miliar 
dan menangkap tiga orang tersangka berinisial R (48), SB (50) dan S (42) di perairan Kuala Cangkoi, Aceh Utara. dan menangkap tiga orang tersangka berinisial R (48), SB (50) dan S (42) di perairan Kuala Cangkoi, Aceh Utara. 

Korlantas Polri akan Kirim Tim TAA untuk
Investigasi Kecelakaan Maut di Balikpapan

JAKARTA (IM) - Korps 
Lalu Lintas (Korlantas) Polri 
akan mengirimkan tim traffi c 
accident analysis (TAA) untuk 
mengusut kecelakaan maut 
beruntun yang terjadi di lampu 
merah Muara Rapak, Balik-
papan, Kalimantan Timur 
(Kaltim).

“Mabes Polri akan turunk-
an tim TAA (traffi c accident 
analisis) Korlantas Polri ke 
TKP,” kata Kepala Divisi Hu-
mas Polri Irjen Dedi Prasetyo 
kepada wartawan, Jakarta, 
Jumat (21/1).

Dedi menjelaskan, tim itu 
akan mencari tahu penyebab 
utama dari terjadinya peristiwa 
kecelakaan yang mengakibat-
kan 5 orang meninggal dunia, 
empat orang alami luka berat 
dan 17 orang mengalami luka 
ringan.

“Untuk back up proses 
pembuktian secara ilmiah pe-
nyebab kecelakaan menonjol 
tersebut yang mengakibatkan 
saat ini 5 orang meninggal 
dunia dan 14 orang luka-luka,” 
ujar Dedi.

Dedi mengatakan, ber-
dasarkan keterangan semen-
tara, kecelakaan terjadi diduga 

akibat truk mengalami rem 
blong saat melintas di lampu 
merah Muara Rapak.

“Keterangan supir truk 
tronton pompa angin rem 
tidak berfungsi sehingga me-
nyebabkan terjadinya rem 
blong,” ucap Dedi.

Saat ini, pihak kepolisian 
masih melakukan evakuasi ter-
hadap para korban, berkoordi-
nasi dengan BNPB dan dinas 
terkait, melakukan evakuasi 
kendaraan, olah tempat ke-
jadian perkara (TKP), dan pen-
dataan korban di rumah sakit.

Adapun kecelakaan berun-
tun yang terjadi di turunan 
simpang Muara Rapak, Balik-
papan, Kalimantan Timur, me-
newaskan sedikitnya 5 orang, 
Jumat (21/1) sekitar pukul 
06.15 WITA.

Dirlantas Polda Kaltim 
Kombes Sony Irawan men-
gatakan, saat ini timnya masih 
mencari informasi korban 
luka-luka yang dilarikan ke 
rumah sakit.

“Data sementara, korban 
meninggal di TKP ada lima 
orang,” ungkap Sony kepada 
awak media di Balikpapan, 
Jumat (21/1). ● lus

Polda Metro  Ancam Tak Perpanjang Pelat
Khusus RF Jika Lakukan Pelanggaran Berulang

 “Sejak hari Senin kemarin, 
dalam tiga hari, sudah ada 124 
kendaraan berpelat STNK khu-
sus atau rahasia yang kami tindak 
dengan tilang,” kata Sambodo di 
Mapolda Metro Jaya, Rabu (19/1).

Para pengendara mobil terse-
but ditilang karena melanggar 
aturan ganjil genap, berhenti di 
bahu jalan, hingga menggunakan 
rotator dan sirene. Padahal, kata 
Sambodo, pengendara kendaraan 
berpelat khusus tetap harus mengi-
kuti aturan lalu lintas yang berlaku.

“Para pengguna atau pemilik 
kendaraan yang menggunakan 
STNK khusus atau rahasia bahwa 
kendaraan tersebut wajib hukum-
nya untuk mengikuti aturan lalu lin-
tas yang berlaku,” kata Sambodo.

Sambodo menyebutkan, 
mayoritas pengendara kendaraan 
berpelat khusus melakukan pelang-
garan karena merasa kebal hukum 
dan terbebas dari aturan.

“Sebagian besar alasannya 
menyatakan kepada anggota saya 
bahwa mereka merasa kendaraan 
itu bebas ganjil genap,” kata Sam-
bodo. ● lus

JAKARTA (IM) - Polda 
Metro Jaya mengancam tidak akan 
menerbitkan perpanjangan pelat 
kendaraan khusus dengan nomor 
polisi belakang RF jika melakukan 
pelanggaran berulang.

Hal tersebut disampaikan 
oleh Dirlantas Polda Metro Jaya 
Kombes Sambodo Purnomo 
Yogo. Seperti diketahui banyak 
mobil berpelat nomor khusus 
melakukan pelanggaran lalu lintas 
di Jakarta.

“Tentu ini akan menjadi 
catatan kami, termasuk apabila 
kendaraan tersebut melanggar leb-
ih dari sekali kami akan record dan 
kami tidak akan perpanjang STNK 
rahasia,” ujar Sambodo dalam ket-
erangannya, Jumat (21/1).

Mmobil dengan nomor polisi 
belakang RF merupakan kendara-
an pejabat negara, eselon II ke atas, 
hingga menteri. Pelat ini digunakan 
sebagai pengganti pelat merah. 
Sambodo sebelumnya mengung-
kapkan, terdapat 124 pelanggaran 
yang dilakukan kendaraan berpelat 
khusus sejak Senin (17/1) hingga 
Rabu (19/1).

Peringatan Bagi Penimbun Minyak Goreng,
Ancamannya Bayar Denda Rp 50 Miliar

monitoring atau pemantauan ke 
wilayah untuk melakukan penga-
wasan kegiatan produksi, distribusi, 
dan penjualan minyak goreng.

Sebagaimana diketahui, 
pemerintah resmi memutuskan 
harga minyak goreng menjadi 
satu harga yakni Rp 14.000 per 
liter di seluruh Indonesia mulai 19 
Januari 2022.

Menteri Perdagangan Mu-
hammad Lutfi  mengatakan, den-
gan adanya kebijakan tersebut 
maka seluruh minyak goreng, baik 
kemasan premium maupun kema-
san sederhana, akan dijual dengan 
harga setara Rp 14.000 per liter. Hal 
ini  untuk pemenuhan kebutuhan 
rumah tangga serta usaha mikro 
dan kecil.

“Saya imbau masyarakat untuk 
tidak perlu panic buying atau mem-
beli berlebihan karena pemerintah 
menjamin pasokan dan stok min-
yak goreng dengan harga 14.000 
per liter, pasti dapat mencukupi ke-
butuhan masyarakat,” ujar Mendag 
Lutfi dalam jumpa pers secara 
virtual, Selasa (18/1) lalu.

Lutfi juga menegaskan, 
pemerintah tidak akan segan mem-
berikan sanksi kepada produsen 
atau perusahaan minyak goreng 
yang menjual produknya di atas 
Rp 14.000 per liter. ● lus

JAKARTA (IM) - Polisi akan 
menindak tegas oknum yang 
melakukan penimbunan minyak 
goreng satu harga Rp 14.000 
per liter. Para penimpun minyak 
goreng satu harga ini, diancam 
pidana penjara 5 tahun atau denda 
Rp50 miliar.

Sanksi akan diberikan sesuai 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 
2014 Tentang Perdagangan, khu-
susnya Pasal 107 yang menuliskan 
adanya ancaman 5 tahun atau 
denda 50 miliar kepada para pen-
imbun barang kebutuhan pokok.

“Melakukan penindakan bila 
ada upaya aksi borong dan penim-
bunan, khususnya minyak goreng 
kemasan premium,” kata Kepala 
Biro Penerangan Masyarakat (Karo 
Penmas) Divisi Humas Polri, 
Brigjen Ahmad Ramadhan, dalam 
keterangan tertulis, Jumat (21/1).

Polri akan mengawal kebi-
jakan satu harga Minyak Goreng 
Rp 14.000 per liter yang ditetap-
kan pemerintah. Polri juga akan 
berkoordinasi dengan Kement-
erian Perdagangan (Kemendag) 
terkait implementasi kebijakan 
satu harga ini.

“Guna antisipasi adanya aksi 
borong dan penimbunan,” kata Ra-
madhan.Ramadhan mengatakan, 
pihaknya akan membentuk tim 

“Nomor RFV ini saya 
gunakan sebagai nomor al-
ternatif  yang diberikan oleh 
kepolisian atas nomor RI yang 
melekat pada mobil dinas saya 
karena jabatan pimpinan lem-
baga negara, yakni wakil ketua 
MPR,” kata Arsul.

Ia menuturkan, nomor RI 
tersebut hanya digunakan saat 
menghadiri acara resmi ken-
egaraan atau bertugas sebagai 
wakil ketua MPR.

Diberitakan sebelumnya, 
Mabes Polri mengonfirmasi 
pelat polisi nomor 4196-07 
yang terpajang di lima mobil 
yang terparkir di Kompleks 
Parlemen, Jakarta, terdafar atas 
nama Arteria Dahlan.

Hal ini berdasar hasil pen-
dataan Bag Invent Biro Pal 
Slog Polri. Ini disampaikan Ke-
pala Biro (Karo) Penerangan 
Masyarakat (Penmas) Divisi 
Humas Polri, Brigjen Ahmad 
Ramadhan.

“Berdasarkan hasil pen-

JAKARTA (IM) - Ang-
gota Komisi III DPR Arsul 
Sani mendorong Polri untuk 
memberikan penjelasan men-
genai pelat mirip polisi yang 
terpasang di sejumlah mobil 
milik anggota Komisi III DPR 
Arteria Dahlan.

Arsul mengatakan, ang-
gota DPR memang memiliki 
sejumlah kekhususan tetapi ti-
dak boleh disalahgunakan dan 
diberikan dengan berlebihan.

“Komisi III mempersi-
lakan Polri untuk menjelaskan 
soal ini kepada masyarakat, 
yang jelas anggota DPR se-
bagai pejabat negara bisa di-
berikan kekhususan namun 
tidak boleh disalahgunakan 

dan diberikan dengan berlebi-
han,” kata Arsul saat dihubungi 
wartawan, Jumat (21/1).

 Politikus Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) itu men-
gaku tidak tahu apakah ada 
anggota Komisi III lainnya 
yang turut mendapatkan pelat 
polisi serupa yang didapat oleh 
Arteria.“Yang bisa saya tegas-
kan bahwa saya tidak punya 
nomor kendaraan ‘pinjaman’ 
kepolisian,” ujar Arsul.

Arsul mengaku hanya  me-
miliki satu pelat nomor ang-
gota DPR seperti yang dimiliki 
oleh anggota DPR lain serta 
satu pelat nomor RFV karena 
ia menjabat sebagai wakil ketua 
MPR.

dataan di Bag Invent Biro Pal 
Slog Polri untuk No.Pol 4196-
07 diperuntukkan Mitsubishi 
Pajero Sport Dakar dengan 
atas nama pemilik Arteria 
Dahlan,” kata Ramadhan saat 
dikonfi rmasi, Rabu (19/1).

Hanya saja Ramadhan 
menjelaskan lebih lanjut soal 
pengadaan pelat polisi yang 
dimiliki Arteria, serta apakah 
boleh satu pelat yang sama digu-
nakan lima kendaraan berbeda. 
Sementara itu, Arteria mengakui 
bahwa lima mobil tersebut 
adalah miliknya. Namun, ia 
mengeklaim benda mirip pelat 
tersebut hanyalah tatakan atau 
dudukan untuk pelat nomor.

“Iya kan kalau pelat nomor 
itu kan saya sudah katakan 
itukan tatakan. Tatakan itu 
nanti kita slot bisa pakai nomor 
aslinya, nomor mobil yang bi-

asa itu, bisa pakai nomor DPR, 
itu tatakan itu,” kata Arteria, 
Kamis (20/1).

Ketua Indonesia Police 
Watch  (IPW) Sugeng Teguh 
meminta Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Polri) 
tidak tinggal diam terkait 
polemik lima mobil mewah 
berpelat mobil polisi milik 
Anggota DPR RI dari Fraksi 
PDI-P, Arteria Dahlan. Ia 
mendorong Polri tidak takut 
mengusut isu ini.

“Polisi tidak boleh diam 
harus diusut untuk pelanggaran 
hukum ini. Tidak boleh takut 
mengusut hal ini,” kata Sugeng 
kepada wartawan, Kamis (20/1).
Selain itu, ia juga menegaskan, 
asas persamaan di hadapan hu-
kum atau equality before the law 
harus ditegakan dalam kejadian 
ini. ● lus

Anggota DPR Minta Polri Menjelaskan SoalAnggota DPR Minta Polri Menjelaskan Soal
Pelat Nopol Arteria Dahlan Mirip Mobil Polisi  Pelat Nopol Arteria Dahlan Mirip Mobil Polisi  

Polda Metro Sebut Belum Ada Wacana
Penghentian Sementara Aturan Ganjil Genap

JAKARTA (IM) - Direktur 
Lalu Lintas (Dirlantas) Polda 
Metro Jaya Kombes Sambodo 
Purnomo Yogo mengatakan, 
belum ada wacana untuk meng-
hentikan sementara aturan ganjil 
genap di sejumlah ruas jalan.

Menurut Sambodo, pi-
haknya belum menerima infor-
masi apa pun dari Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta terkait 
kebijakan tersebut.

“Belum ada wacananya,” 
kata Sambodo, saat dikonfi rmasi, 
Jumat (21/1).

Sambodo pun menegaskan, 
Polda Metro Jaya juga belum me-
miliki rencana untuk meniadakan 
ganjil genap di 13 ruas jalan.

“Belum ada wacananya un-
tuk melakukan langkah tersebut,” 
kata Sambodo.

Sebelumnya, Wakil Guber-
nur DKI Jakarta Ahmad Riza 
Partria mengatakan, pihaknya 
akan mempertimbangkan usu-
lan untuk menghentikan se-
mentara aturan ganjil genap 
selama kenaikan kasus Covid-19.
Menurutnya,setiap masyarakat 
berhak untuk memberikan masu-
kan kepada Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) DKI Jakarta.

“Nanti itu (usul hentikan 
aturan ganjil genap) akan jadi per-
timbangan. Silakan masyarakat 
semua boleh memberikan masu-
kan untuk kami pertimbangkan,” 
kata Riza, di Balai Kota DKI 
Jakarta, Rabu (19/1).

 Riza menuturkan, saat ini 
mobilitas masyarakat di Ibu Kota 
memang sudah tinggi. Ia pun 
mengingatkan agar warga terus 
menerapkan protokol kesehatan 
(prokes) dan tidak bereuforia 
meski capaian vaksinasi Covid-19 
di DKI Jakarta sudah 120 persen.

 “Kita minta masyarakat 
tetap waspada hati-hati dan juga 
laksanakan prokes secara disiplin 
dan ketat,” katanya.

Usulan penghentian se-
mentara aturan ganjil genap 
disampaikan Ketua Komisi A 
DPRD DKI Jakarta Mujiyono. 
Dia meminta Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan kembali 
menghentikan sementara aturan 
pembatasan kendaraan berdasar-
kan pelat ganjil genap seiring 
meluasnya penularan kasus Co-
vid-19 akibat varian Omicron.

Penghentian sementara gan-
jil genap, kata Mujiyono, penting 
dilakukan karena bisa mengu-
rangi kemungkinan penyebaran 
Covid-19 di ruang publik, khu-
susnya transportasi umum.

“Untuk menghadapi penye-
baran Covid-19 tersebut, apa-
lagi Omicron semakin tinggi di 
Provinsi DKI Jakarta, kami me-
minta Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta untuk mulai meniadakan 
ganjil genap sehingga diharapkan 
dapat mengurangi penggunaan 
transportasi massal,” ucap Mu-
jiyono, melalui pesan singkat, 
Selasa (18/1). ● lus

Proses Hukum Ardhito Pramono Tetap Lanjut
Meski Sudah Direhabilitasi di RSKO Cibubur

JAKARTA (IM) - Artis 
sekaligus musisi Ardhito Pra-
mono resmi menjalani reha-
bilitasi di Rumah Sakit Keter-
gantungan Obat (RSKO) 
Kecamatan Cibubur, Jakarta 
Timur, Jumat (21/1) hingga 
enam bulan ke depan.

Kepala Seksi (Kasie) Hu-
mas Polres Metro Jakarta Barat 
Kompol Mochammad Taufi k 
memastikan, proses hukum 
terkait kasus penyalahgunaan 
narkoba yang menimpanya 
tetap berjalan.“Untuk proses 
hukum sementara masih ke-
lengkapan berkas-berkas nanti 
akan disampaiakn lebih lanjut,” 
kata Taufi k kepada wartawan, 
Jumat (21/1).

Ardhito kali ini tampak 
tidak canggung ketika dilempar 
pertanyaan oleh awak media. 
Di hadapan wartawan, Ia me-
minta maaf  khusus kepada 
penggemarnya.  

“Kabar baik, sehat untuk 
masyarakat indonesia terutama 
anak-anak muda saya minta 
maaf  sebesar-besarnya,” un-
gkap Dhito.

Pelantun lagu “fi ne today” 

itu menyesali semua perbua-
tannya karena sudah meng-
gunakan narkoba jenis ganja. 
Lantas Ia meminta kepada 
para pemuda di Indonesia agar 
tidak mengonsumsi narkoba 
jenis apapun.

“Untuk para penggemar 
musik saya, untuk jauhi nar-
koba,” ujarnya.

Seperti diketahui, dalam 
kasus ini Ardhito telah 
ditetapakan sebagai tersangka 
kasus penyalahgunaan narkoti-
ka. Ia dinyatakan positif  men-
gonsumsi narkoba jenis ganja 
setelah dilakukan tes urin.

Saat diamankan pada 
Rabu (12/1) kemarin di ke-
diamanya kawasan Klender, 
Jakarta Timur, polisi menyita 
sejumlah barang bukti berupa 
ganja seberat 4,80 gram, 1 
bungkus kertas vapir, 21 butir 
pil Alprazolam dan satu buah 
handphone Iphone12.

Atas perbuatannya, dia ter-
ancam dijerat dengan pasal 127 
Undang-undang RI Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika 
dengan ancaman pidana pen-
jara empat tahun. ● lus
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KECELAKAAN TRUK TABRAK WARGA DI BALIKPAPAN
Warga mengamati sebuah mobil yang rusak akibat ditabrak truk tronton di 
Turunan Rapak, Balikpapan, Kaltim, Jumat (21/1). Kecelakaan yang diduga 
karena truk mengalami rem blong itu mengakibatkan lima orang tewas.

Setelah Bantai Istrinya,  Pelaku Menangis
Pura-pura Tidak Tahu Apa yang Terjadi

Sawit menangkap M.
Insiden pembunuhan be-

rawal ketika SS, anak (AR), dan 
adiknya (AI) datang dari Kendal, 
Jawa Tengah, ke kontrakan W, 
Rabu (19/1) dini hari. Karena 
lama tidak bertemu, SS dan 
W melepas rindu dengan ber-
hubungan badan. Aktivitas itu 
dilakukan keduanya saat AR dan 
AI terlelap di kasur sebelahnya.

Saat bertemu itulah, SS men-
gutarakan niatnya kepada W 
bahwa dirinya ingin menikah lagi.

“Yang bersangkutan (W) 
sakit hati atau tersinggung karena 
korban minta izin untuk menikah 
kembali. Itu untuk sementara 
motif  yang disampaikan ter-
sangka,” ujar Budi.

W membekap mulut dan 
hidung korban yang sedang 
tertidur selama lebih kurang 20 
menit.

“W menduduki korban 
yang dalam keadaan terlentang 
dan membekap dengan tangan 
kurang lebih 10-20 menit sampai 
dipastikan korban meninggal,” 
kata Budi.

Pelaku kemudian membalik-
kan tubuh korban ke samping 
seakan-akan sedang tidur dan 
menutupi tubuh korban dengan 
kain. Setelah itu, pelaku ikut 

tidur di samping jasad istrinya. 
Paginya, W berangkat kerja dan 
mengantarkan anaknya ke tem-
pat penitipan.

SS pertama kali diketahui 
meninggal oleh adiknya sendiri 
pada Rabu siang.

“Kemudian adik korban 
mencurigai karena meninggalnya 
tidak wajar,” ujar Budi.

Pada pukul 16.00 WIB, jasad 
korban diperiksa petugas pusk-
esmas setempat dan ditemukan 
tanda-tanda kekerasan.

Kepala Unit Reserse Krimi-
nal Polsek Duren Sawit Iptu Joko 
Adi Wibowo mengatakan, uca-
pan ingin menikah itu diutarakan 
korban baru satu kali.

“Baru kali ini (ucapan ingin 
menikah lagi),” ujar Joko Adi, 
Jumat (21/1).

 Atas perbuatannya, W 
ditetapkan menjadi tersangka dan 
dijerat Pasal 44 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
dan Pasal 338 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) 
tentang pembunuhan dengan 
ancaman pidana di atas lima 
tahun penjara. W saat ini ditahan 
di Rumah Tahanan (Rutan) Ma-
polsek Duren Sawit. ● lus

JAKARTA (IM) - Pria 
berinisial W (42) menangis 
setelah membunuh istrinya, SS 
(29), di rumah kontrakannya di 
RT 009 RW 005 Pondok Kelapa, 
Duren Sawit, Jakarta Timur. 
Hebatnya lagi, ia pura-pura tidak 
tahu apa yang terjadi.

Kepala Kepolisian Resor 
Jakarta Timur Komisaris Besar 
Budi Sartono mengatakan, awal-
nya W sedang bekerja di tem-
pat potong rambut di kawasan 
Pondok Kelapa. W kemudian 
dihubungi oleh adik korban agar 
segera pulang karena SS mening-
gal di kontrakan tersebut, Rabu 
(19/1).

“Ini awalnya kami perin-
tahkan adik (korban) untuk 
telepon. Dia (W) datang ke 
rumahnya tersebut dengan pura-
pura menangis seakan-akan tidak 
tahu,” ujar Budi saat konferensi 
pers, Jumat (21/1).

Namun, setelah diinterogasi 
polisi, W kemudian mengaku 
bahwa dirinya yang membunuh 
sang istri.

“Kami interogasi, kami 
gabungkan dengan alat bukti, 
dia enggak bisa mengelak,” kata 
Budi.

Saat itu juga, jajaran Unit 
Reserse Kriminal Polsek Duren 

 IPW mendorong Polri mengusut terkait 
polemik lima mobil mewah berpelat 
nomor mobil dinas polisi milik Anggota 
DPR RI dari Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan.


