
SIDAK MASKER DI BALI
Petugas memberikan hukuman push up 
 kepada warga yang terjaring sidak  masker di 
Denpasar, Bali, Senin (24/1). Petugas  gabungan 
di wilayah Denpasar terus  menggencarkan 
 sidak masker untuk  mendisiplinkan  penerapan 
protokol kesehatan oleh masyarakat guna 
mencegah penyebaran pandemi COVID-19 
khususnya varian Omicron.
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RAKER DPR DAN POLRIRAKER DPR DAN POLRI
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) berjalan saat akan mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (tengah) berjalan saat akan mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di 
kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1). Rapat membahas evaluasi kinerja dan capaian Polri sepanjang 2021 dan rencana kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1). Rapat membahas evaluasi kinerja dan capaian Polri sepanjang 2021 dan rencana 
program kerja pada 2022. program kerja pada 2022. 

Pria Ini Nekat Edarkan Sabu
untuk Biaya Kuliah Anak

PALEMBANG (IM) 
- Berencana untuk membi-
ayakan anak kuliah, seorang 
pria nekat mengedarkan nar-
koba jenis sabu. 

Aksi pelaku terhenti 
setelah unit narkoba Pol-
restabes Palembang berhasil 
mengamankan pelaku.

 Dengan wajah tertun-
duk pelaku, Alex Gunandi 
warga Karang Anyar, Keca-
matan Gandus Palembang, 
kini hanya bisa terdiam saat 
di amankan Anggota Sat-
uan Narkoba Polrestabes 
Palembang. Pelaku ditangkap 
karena kedapatan membawa 
sabu sebanyak 2 kg yang 
terbungkus dalam bungkusan 
teh china.

Kapolrestabes Palem-
bang, Kombes Mohammad 
Ngajib mengatakan, penang-
kapan pelaku ini dilakukan 

saat pelaku hendak melintas 
di kawasan Sukarame Palem-
bang dengan mengunakan 
bus AKAP dari Riau menuju 
Palembang.

“Saat dilakukan penge-
ledahan, di tangan pelaku 
didapati dua bungkus teh 
china yang berisikan sabu, 
dan rencananya akan di edar-
kan di Kota Palembang,” kata 
Ngajib, Senin (24/1).

Kata dia, barang haram 
tersebut di ambil oleh pelaku 
dari Provinsi Riau, pelaku 
juga diketahui telah men-
jalankan aksinya ini selama 
4 tahun.

Atas perbuatanya pelaku 
di jerat dengan Pasal 114 
junto 112 Undang Undang 
nomor 35 tahun 2009 den-
gan ancaman seumur hidup 
atau hukuman 20 tahun 
penjara. ● lus

Pelat Nomor Kendaraan Bakal Dipasang
Chip Khusus, Bisa Bayar Tol dan Parkir

masyarakat khususnya pemilik 
kendaraan.

“Pemberlakuan perubahan 
warna plat nomor kendaraan 
dan pemasangan chip ini akan 
dilakukan secara bertahap den-
gan diawali tahap sosialisasi,” 
ujar Yusri.

Menurut Yusri, perubahan 
warna pelat nomor kendaraan 
menjadi putih bertujuan agar 
kamera ETLE bisa menyorot 
angka pelat nomor secara lebih 
jelas.

“Perubahan pelat dasar 
hitam menjadi putih dengan 
tulisan hitam ini mengikuti 
Peraturan Kepolisian (Perpol) 
Nomor 7 Tahun 2021,” ucap 
Yusri.

Dalam Peraturan Kepoli-
sian Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Registrasi dan Iden-
tifi kasi Kendaraan Bermotor, 
pelat nomor kendaraan sudah 
dipastikan berubah warna. Hal 
tersebut tertulis dalam Pasal 
45, yakni:

(1) TNKB sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 Ayat 
(1) berwarna dasar:

a. Putih, tulisan hitam 
untuk Ranmor perseoran-
gan, badan hukum, PNA dan 
Badan Internasional;

b. Kuning, tulisan hitam 
untuk Ranmor umum;

c. Merah, tulisan putih 
untuk Ranmor instansi pemer-
intah; dan

d. Hijau, tulisan hitam un-
tuk Ranmor di kawasan perda-
gangan bebas yang mendapat-
kan fasilitas pembebasan bea 
masuk dan berdasarkan ke-
tentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Warna TNKB seb-
agaimana dimaksud pada Ayat 
(1) ditambahkan tanda khusus 
untuk Ranmor listrik yang 
ditetapkan dengan Keputusan 
Kakorlantas Polri.

(3) TNKB dipasang pada 
tempat yang disediakan di 
bagian depan dan belakang 
ranmor yang mudah terlihat 
dan teridentifi kasi

(4) Standardisasi spesifi kasi 
teknis TNKB ditetapkan den-
gan Keputusan Kakorlantas 
Polri.

(5) Pengadaan material 
TNKB diselenggarakan secara 
terpusat oleh Korlantas Polri.

Adapun Peraturan Ke-
polisian Nomor 7 Tahun 2021 
Tentang Registrasi dan Iden-
tifi kasi Kendaraan Bermotor 
dan menggantikan Peraturan 
Kepala Kepolisian Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Registrasi 
Kendaraan dan Identifikasi 
Kendaraan Bermotor. ● lus

JAKARTA (IM) - Korps 
Lalu Lintas (Korlantas) Polri 
bakal segera menerapkan pe-
rubahan warna pelat nomor 
kendaraan pribadi. Perubahan 
itu terkait warna dasar atau 
latar menjadi putih dan tulisan-
nya berwarna hitam. Selain itu, 
plat nomor kenderaan juga 
akan dipasang chip khusus 
Radio Freguency Identifi cation 
(RFID). 

Nantinya chip khusus yang 
dipasang  di pelat nomor kend-
araan akan diintegrasikan ke 
berbagai aspek, seperti untuk 
membayar tol dan parkir.

 “Kemudian wacana juga 
dengan chip tersebut diinte-
grasikan untuk bayar tol dan 
parkir,” kata Karo Penmas 
Divisi Humas Polri Brigjen 
Ahmad Ramadhan dalam jum-
pa pers di kantornya, Jakarta 
Selatan, Senin (24/1).

Ramadhan menyatakan, 
pemasangan chip tersebut juga 
untuk memudahkan identifi -
kasi identitas dari para pemilik 
kendaraan.

Chip itu juga nantinya 
dapat mengidentifikasi se-
jumlah pelanggaran dari pen-
gendara dalam berlalu lintas 
di jalan. Dengan begitu, jenis 
pelanggaran yang dilakukan 
pengemudi nantinya akan ter-
data atau tersusun.

“Kemudian  menda ta 
kendaraan tersebut pernah 
melakukan pelanggaran atau 
aspek penegakan hukum dapat 
terdata pelanggaran hukum-
nya,” ujar Ramadhan.

Menurut Ramadhan, kebi-
jakan pemasangan chip khusus 
tersebut akan berlaku pada 
tahun depan atau 2023.

“Penggunaan chip nanti-
nya nomor polisi tersebut 
dilengkapi chip hal ini efektif  
nantinya diterapkan wacana ini 
di tahun depan 2023,” tutur 
Ramadhan.

Dirregident Korlantas 
Polri Brigjen Yusri Yunus be-
lum dapat memastikan kapan 
penerapan itu diberlakukan.

“Korlantas Polri akan 
segera menerapkan peruba-
han warna pelat kendaraan 
pribadi (pelat nomor) dari 
semula hitam menjadi putih 
dan dipasang chip khusus atau 
Radio Freguency Identifica-
tion (RFID),” kata Yusri seb-
agaimana dilansir dalam akun 
Instagram @divisihumaspolri, 
Jakarta, Senin (24/1).

Menurut Yusri, pember-
lakuan kebijakan tersebut akan 
dilakukan secara bertahap. 
Untuk awalnya, akan dilakukan 
proses sosialisasi terhadap 

gan melihat perkembangan 
dan hasil evaluasi dari media 
online, dan media sosial (med-
sos) dijadikan olehnya sebagai 
penyemangat dan motivasi 
agar bisa bekerja lebih baik 
lagi. Apalagi, dengan berb-
agai rilis survei kepercayaan 
masyarakat terhadap Polri 
yang terus naik dan mencapai 
angka tertinggi 80,2% selama 
10 tahun terakhir dan juga 
mengalami penurunan.

“Penurunan ini dipicu 
oleh serangkaian pelanggaran 
personel dan pelayanan yang 
tidak profesional. Tentunya 
fenomena ini akan terus kami 
perbaiki sebagai bentuk evalu-
asi dan perbaikan pelayanan 
kepolisian ke depan,” ujarnya.

Listyo menegaskan, Polri 
terus melakukan perbaikan dan 

JAKARTA (IM) - Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
meminta maaf  jika sampai 
hari ini masih ada jajarannya 
yang “nakal” saat menjalankan 
tugas. Ia pun mengakui bahwa 
institusi yang dipimpinnya ma-
sih terdapat banyak kekuran-
gan.

 “Kami menyadari bahwa 
masih terdapat kekurangan 
dalam pelaksanaan tugas Polri, 

untuk itu saya selaku kepala 
kepolisian negara republik In-
donesia mengucapkan permo-
honan maaf  terhadap kinerja, 
perilaku, maupun perkataan 
anggota Polri yang belum ses-
uai dengan harapan masyara-
kat,” kata Listyo dalam Rapat 
Kerja Komisi III DPR di 
Kompleks Parlemen Senayan, 
Jakarta, Senin (24/1).

Namun, kata Listyo, den-

terus berbenah. Bahkan, ia pun 
tak akan segan untuk memecat 
anak buahnya, apakah itu 30 
orang, 50 orang bahkan 500 
orang sekalipun yang telah 
merusak Polri, guna menyela-
matkan 400.000 lebih anggota 
Polri yang telah berbuat baik.

“Kami tidak ragu untuk 
memecat 30, 50, atau pun 500 
anggota Polri yang merusak 
institusi untuk menyelamatkan 
400 ribu lebih anggota Polri 
yang telah berbuat baik,” tegas 
Listyo.

Apalagi, dia menambah-
kan, di berbagai hasil survei 

ini menunjukkan bahwa kinerja 
Polri selama setahun masih 
mendapatkan apresiasi serta 
penilaian positif. Akan tetapi, 
Polri tidak pernah berpuas 
diri dan harus terus mem-
perbaiki diri, karena banyak 
tantangan dan tugas ke depan 
yang harus diselesaikan dalam 
rangka melayani dan mem-
berikan respons cepat kepada 
masyarakat.

“Kami, Polri berkomit-
men untuk keluar dari zona 
nyaman untuk terus berubah 
dan melakukan perbaikan,” 
ujarnya. ● lus

Kapolri akan Sikat Habis Polisi Nakal,Kapolri akan Sikat Habis Polisi Nakal,
Meski Harus Pecat 500 AnggotanyaMeski Harus Pecat 500 Anggotanya

Geng Motor Begal Gadis ABG
di Sukabumi, 4 Orang Ditangkap

SUKABUMI (IM) - 
Empat anggota geng motor 
ditangkap polisi. Mereka di-
duga melakukan begal dengan 
senjata tajam di pangkalan ojek 
Cikakak, Desa/Kecamatan Ci-
kakak, Kabupaten Sukabumi, 
Jumat (21/1) pukul 20.30 WIB. 
Handphone korban digasak 
pelaku.

 Kapolres Sukabumi, 
AKBP Dedy Darmawansyah 
mengatakan, keempat tersang-
ka merupakan satu kelompok 
geng motor, berinisial IR, RB, 
MA dan FS. Mereka berhasil 
ditangkap ketika berada di base 
camp atau tempat berkumpul 
kelompok geng motor tersebut 
di wilayah Cikakak.

“Kejadiannya berawal ke-
tika korban seorang perem-
puan yang berinisial SR (19) 
dihubungi oleh salah satu 
pelaku untuk datang ke lokasi 
dengan maksud untuk bertu-
kar baju yang dimiliki korban. 
Namun, pada saat datang ke 
lokasi kejadian, korban dike-
jar oleh 4 tersangka dengan 
mengacungkan senjata tajam,” 
ujar Dedy kepada MNC Portal 
Indonesia, Senin (24/1).

Dedy menambahkan, kor-
ban yang terkejar oleh tersang-
ka, sempat dikalungi senjata 
tajam oleh salah satu tersangka 
IR dan meminta menyerahkan 
handphone milik korban.

“Karena korban merasa 
ketakutan, lalu menyerahkan 
handphone miliknya kepada 
tersangka,” ujarnya dalam 

konferensi pers yang digelar 
di ruang Command Center 
Polres Sukabumi.

Lebih lanjut Dedy men-
gatakan, beruntung tidak ada 
korban jiwa dalam insiden 
tersebut hanya kerugian ma-
teri. Namun, akibat perbuatan 
para tersangka, polisi mene-
tapkan pasal yang dikenakan 
yaitu tindak pidana curas, Pasal 
365 KUHP dengan ancaman 
hukum 9 tahun hukuman 
penjara.

Kapolres menambahkan, 
kurang dari 1x24 jam para 
pelaku ditangkap. Pihaknya 
berjanji akan meningkatkan 
razia senjata tajam kepada 
pengguna kendaraan roda 
dua dan roda empat di semua 
Polsek yang berada di wilayah 
hukum Polres Sukabumi.

“Kalau ada kejadian sep-
erti ini lagi berarti Polseknya 
tidak bekerja dan akan saya 
tegur,” ujarnya.

Sementara itu, Kasat 
Reskrim Polres Sukabumi, 
AKP Rizka Fadhila ketika 
ditanya motif  dari keem-
pat tersangka ini melakukan 
pencurian dengan kekerasan 
tersebut, ia mengatakan 
bahwa faktor ekonomi yang 
mendorong para tersangka 
melakukan perbuatan krimi-
nal.

“Kebetulan ada hand-
phone dan para pelaku ingin 
memiliki dan mendapat materi 
dengan pengancaman,” pung-
kas Rizka. ● lus

Berkas Dinyatakan Lengkap,
Ferdinand Hutahaean Segera Diadili

JAKARTA (IM) - Berkas 
pemeriksaan kasus dugaan 
ujaran kebencian bermuatan 
SARA yang menjerat Ferdi-
nand Hutahaean telah din-
yatakan lengkap atau P-21. 
Dengan demikian, kasus 
yang menjerat mantan poli-
tisi Partai Demoktrat itu siap 
dimajukan ke pengadilan.

 Divisi Humas Polri 
Brigjen Ahmad Ramadhan 
dalam jumpa pers dikantornya, 
Jakarta Selatan, Senin (24/1).

Setelah berkas penyi-
dikan dinyatakan lengkap, 
nantinya Polri akan berkoor-
dinasi dengan Kejaksaan 
terkait dengan penyerahan 
barang bukti dan tersangka. 
Proses pelimpahan tahap 
II tersebut, nantinya akan 
ditindaklanjuti dengan per-
siapan Ferdinand Hutahaean 
segera diadili dalam proses 
persidangan atas perkara 
yang menjeratnya.

“Dan akan dilimpahkan 
tahap kedua,” ujar Rama-
dhan.

Disisi lain, Ramadhan 
menyebut, penyidik Direk-
torat Tindak Pidana Siber 
Bareskrim Polri sampai den-

gan saat ini belum menerima 
surat permohonan penang-
guhan penahanan dari pihak 
Ferdinand Hutahaean.

“Penangguhan penah-
anan sampai saat ini pemyi-
dik belum terima,” ucap 
Ramadhan.

D i r e k t o r a t  T i n d a k 
Pidana Siber (Dit Tipidsiber) 
Bareskrim Polri resmi mene-
tapkan Ferdinand Hutahaean 
sebagai tersangka ujaran ke-
bencian. Ia juga telah ditahan 
di Rutan Bareskrim Polri.

Polisi telah memeriksa 
saksi sebanyak 38 saksi ter-
kait kasus ujaran kebencian 
yang menjerat Ferdinand 
Hutahaean. Jika dirincikan, 
saksi-saksi tersebut terdiri 
dari 17 saksi dan 21 saksi ahli.

Atas perbuatannya Fer-
dinand dijerat dengan Pasal 
14 ayat (1) dan (2) KUHP 
dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 
28 ayat (2) Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE). Pasal itu 
berkaitan dengan pelang-
garan tersangka yang diduga 
bermuatan ujaran kebencian 
yang berpotensi menimbul-
kan keonaran. ● lus
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PENANGKAPAN KURIR NARKOBA DI BALI
Polisi menghadirkan dua tersangka kasus peredaran narkoba FG (kedua 
kiri) dan PM (kedua kanan) berserta barang bukti sabu saat konferensi 
pers di Polres Badung, Bali, Senin (24/1). Sat Resnarkoba Polres Badung 
mengungkap dua kasus peredaran narkoba dengan menangkap kurirnya 
FG dan PM serta mengamankan barang bukti 1,1 kilogram sabu. 

Kakek Tua Renta Dituduh Maling
Dikeroyok hingga Tewas di Cakung

muda itu secara membabi 
buta menyerang mobil dan 
korban menggunakan batu 
dan balok hingga menye-
babkan korban mengalami 
pendarahan hebat di bagian 
kepala, telinga dan hidung.

“Mereka ini (pelaku) 
benar-benar enggak punya 
rasa kasihan, apalagi korban 
itu udah tua, mereka mem-
buat orang meninggal dunia. 
Emang anak-anak zaman 
sekarang enggak pada punya 
adab,” ujarnya.

Berdasarkan penglihatan-
nya saat kejadian, lima pelaku 
diamankan jajaran Polres 
Metro Jakarta Timur, semen-
tara lainnya melarikan diri 
menggunakan sepeda motor 
ke sejumlah lokasi.

Kirun mengaku sempat 
berbincang dengan personel 
Polres Metro Jakarta Timur. 
Menurut polisi, HM diteriaki 
maling karena saat berkenda-
ra di kawasan Tebet, Jakarta 
Selatan menabrak trotoar 
jalan. Nahas, korban malah 
dituduh maling.

“Kata polisi sih begitu. 
Pokoknya saya enggak tega 
lah melihat korban, Polisi 
yang ngobrol sama saya juga 
bilang enggak tega. Eng-
gak habis pikir kakek-kakek 

begitu dikeroyok,” tuturnya.
 

Polisi Buru Pelaku
Kepala Satuan Reserse 

Kriminal (Kasatreskrim) 
Polres Metro Jakarta Timur, 
AKBP Ahsanul Muqaffi 
mengatakan, pihaknya ber-
harap pelaku pengeroyokan 
itu segera tertangkap.

“Semoga secepatnya bisa 
terungkap pelakunya,” kata 
Ahsanul di Jakarta, Senin 
(24/1).

Pihak kepolisian sudah 
melakukan pemeriksaan ter-
hadap sejumlah saksi dan 
mengumpulkan barang bukti 
terkait kasus tersebut.

“Baru kami lidik, baru 
kami cari pelaku pengeroyo-
kan,” ujar Ahsanul.

Ahsanul memastikan 
bahwa mobil yang dikend-
arai korban adalah mobil 
pribadinya bukan hasil cu-
rian seperti yang dinarasikan 
dalam video viral.

Aksi pengeroyoakan ter-
hadap pria uzur itu sem-
pat viral di media sosial. 
Dalam rekaman kamera pon-
sel terlihat sejumlah massa 
yang mengendarai sepeda 
motor berusaha menge-
jar mobil yang dikendarai 
korban. ● lus

JA K A RTA  ( I M )  - 
Seorang pria yang sudah 
uzur berusia sekitar 80-an 
tahun berinisial HM tewas 
dikeroyok massa yang se-
belumnya mengira korban 
maling mobil. Ia diupukuli 
secara sadis  hingga korban 
meninggal dunia terjadi di 
Jalan Pulokambing, Kawasan 
JIEP, Kecamatan Cakung, 
Jakarta Timur.

 Menurut cerita salah 
seorang saksi mata, Kirun, 
aksi pengeroyokan sangat 
keji dan sadis. Para pelaku 
yang berjumlah sekitar 50 
orang itu meneriaki korban 
HM dengan kata maling lalu 
memukuli HM yang sudah 
tua renta itu hingga terkapar 
dan tewas di tempat pada 
Minggu (23/1) sekitar pukul 
02.00 WIB.

“Saya lihatnya itu mereka 
kok tega berlaku sadis dan 
keji begitu mengeroyok dan 
mengambil nyawa orang 
seperti malaikat maut,” kata 
Kirun di Jakarta Timur, Senin 
(24/1).

Saat kejadian, Kirun 
sendiri mengaku belum men-
getahui korban yang dikejar-
kejar itu dituduh maling. 
Menurutnya, pelaku yang 
mayoritas terdiri dari anak 

Kapolri tegaskan, ia tak akan segan 
memecat anak buahnya, apakah itu 
30 orang, 50 orang bahkan 500 orang 
 sekalipun yang telah merusak Polri, 
guna menyelamatkan 400.000 lebih 
anggota Polri yang telah berbuat baik.


