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KAPOLRI TINJAUKAPOLRI TINJAU
VAKSINASI SERENTAKVAKSINASI SERENTAK

DI BANTENDI BANTEN
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit 
Prabowo (tengah) menyapa Prabowo (tengah) menyapa 
murid Sekolah Dasar yang murid Sekolah Dasar yang 
mendapat suntikan vaksin saat mendapat suntikan vaksin saat 
meninjau pelaksanaan Vaksi-meninjau pelaksanaan Vaksi-
nasi COVID-19 Secara Serentak nasi COVID-19 Secara Serentak 
di Gedung Balai Diklat Pemprov di Gedung Balai Diklat Pemprov 
Banten, di Pandeglang, Selasa Banten, di Pandeglang, Selasa 
(22/2). Vaksinasi digelar secara (22/2). Vaksinasi digelar secara 
serentak baik vaksin dosis per-serentak baik vaksin dosis per-
tama untuk anak hingga vaksin tama untuk anak hingga vaksin 
dosis ketiga untuk ulama, tokoh dosis ketiga untuk ulama, tokoh 
masyarakat dan personel layan-masyarakat dan personel layan-
an masyarakat guna menekan an masyarakat guna menekan 
angka penyebaran COVID-19 angka penyebaran COVID-19 
yang akhir-akhir ini kembali yang akhir-akhir ini kembali 
meningkat.meningkat.

Kapolri Apresiasi Ulama Banten Vaksinasi 
Saat Kasus Covid-19 Varian Omicron Tinggi

memperpendek jeda vaksinasi 
booster bagi warga usia 60 ta-
hun ke atas. Warga lanjut usia 
bisa memperoleh vaksin dosis 
ketiga dengan jarak tiga bulan 
dari vaksin kedua.

Aturan itu termaktub 
dalam Surat Edaran bernomor 
SR.02.06/II/1123/2022 yang 
ditandatangani oleh Direktur 
Jenderal Pencegahan dan Pen-
gendalian Penyakit Maxi Rein 
Rondonuwu pada 21 Februari 
2022.

“Ini sangat penting, khu-
susnya bagi keluarga kita yang 
lansia harus betul-betul kita 
jaga karena memang kondisi 
tertentu varian delta dan omi-
cron masih ada. Angkanya 
masih tinggi dan ada risiko 
yang harus kita hindari dan 
jaga,” katanya.

Listyo mengatakan, semua 
pihak tidak boleh lengah atau-
pun abai dalam pengendalian 
Pandemi Covid-19. Untuk itu, 
perlu soliditas dan kekom-
pakan semua elemen, baik 
stakeholder terkait maupun 
masyarakat.

“Indonesia sudah berada 
di urutan keempat dunia untuk 
vaksinasi. Dan harapan kita 

sebentar lagi bisa ketiga atau 
kedua dengan kerja sama kita 
semua,” ujar mantan Kaba-
reskrim tersebut.

Akselerasi vaksinasi di-
lakukan guna membentuk 
kekebalan kelompok. Hal Ini 
sangat berpengaruh terhadap 
aktivitas masyarakat dan juga 
pertumbuhan ekonomi.

Ia berharap pertumbu-
han ekonomi Indonesia pada 
kuartal ini bisa berada di angka 
5 persen. Negara lain, kata 
Sigit, ada yang mengalami sta-
gnasi pertumbuhan ekonomi, 
bahkan ada yang mengalami 
tingkat inflasi yang cukup 
dalam.

“Harapan kita dengan 
semua yang kita lakukan bisa 
menjaga ekonomi kita ber-
tumbuh dengan baik, tingkat 
infl asi kita jaga dan ini perlu 
dukungan dari masyarakat 
dan seluruh stakeholder,” pa-
parnya.

Dalam kesempatan itu, 
Kapolri juga memberikan 
pengarahan terkait upaya dan 
strategi percepatan vaksinasi 
untuk menekan laju pertum-
buhan Covid-19 di seluruh 
Indonesia.  lus

Kapolri menegaskan, semua pihak tidak 
boleh lengah ataupun abai dalam pe-
ngendalian Pandemi Covid-19. Untuk 
itu, perlu soliditas dan kekompakan 
semua elemen, baik stakeholder terkait 
maupun masyarakat.

MANADO (IM) – Ka-
polda Sulawesi Utara (Sulut) 
Irjen Pol Mulyatno memasti-
kan bahwa  pemeran wanita 
dalam video asusila yang 
sempat viral di media so-
sial, bukan Briptu Christy 
Sugiarto. 

I r j en  Po l  Mulya tno 
menegaskan, bahwa video 
pornoo yang pemeran wani-
tanya disebut mirip den-
gan Briptu Christy tidaklah 
benar.

“Kalau pornografi itu 
tidak terbukti, karena beda 
sekali pelakunya, dan me-
mang orang senang kalau 
melihat sesuatu yang berbau 
seperti itu ya,” kata Muly-
atno saat silaturahmi bersama 
wartawan di wilayah Provinsi 
Sulut Selasa (22/2).

Mullyatno menegaskan 
bahwa sejatinya pihaknya 
telah beberapa kali menjelas-
kan bahwa pemeran video 
porno itu bukan Briptu 

Christy. Oleh karena itu, 
jangan ada lagi pernyataan 
yang tidak ada klarifi kasinya.

“Kalau yang sempat 
melihat video tersebut dan 
dibandingkan, saya yakin 
baru pertama melihat bahwa 
itu bukan Briptu Christy,” 
ujarnya.

Kata Mulyatno, semenjak 
menjabat sebagai Kapolda 
Sulut, dia ingin menertibkan 
semua, salah satunya melaku-
kan pembinaan personel di 
mana anggota-anggota yang 
melakukan kesalahan baik 
kecil mau pun besar harus 
diberikan tindakan.

“Sedangkan yang dis-
ersi harus dicari, jadi bukan 
semata-mata mau mencari dia 
(Briptu Christy), kemudian 
Polresta juga merespon agar 
anak buahnya yang disersi 
dicari, dengan berbagai cara 
akhirnya ditemukan,” tutup 
jenderal bintang dua tersebut. 
 lus

Kapolda Sulut: Briptu Christy 
Bukan Pemeran Video Asusila

MERANGIN (IM) - Dua 
maling nekat menggasak uang 
sekitar Rp100 juta dari mobil 
pikap yang terparkir di Pasar 
Bawah, Kota Bangko, Kabu-
paten Merangin, Jambi, Senin 
(14/2) kemarin.

Aksi kedua penjahat yang 
terekam di CCTV dilakukan 
saat siang bolong. Padahal 
saat mereka beraksi, banyak 
warga yang lalu lalang di sekitar 
tepat kejadian.  Dari rekaman 
CCTV tersebut, pelaku yang 
berbaju hitam mengenakan 
topi dan masker dengan santai 
mendatangi mobil pikap yang 
terparkir.

Tanpa ada warga yang curi-
ga, pelaku terlihat jongkok di 
sebelah mobil yang posisinya 
dekat sopir. Selanjutnya, dia 
mencongkel pintu mobil yang 
terkunci.

Setelah pintu mobil ter-
buka, salah seorang dari mer-
eka mengambil uang yang 
jumlahnya sekitar Rp100 juta. 
Setelah itu keduanya langsung 
kabur membawa uang hasil  
curian. 

Usai menggondol uang 
milik korban, pelaku langsung 
naik sepeda motor rekannya 
yang sudah standby tidak jauh 
dari mobil korban.

Kasat Reskrim Polres 
Merangin, AKP Indar Wahyu, 
membenarkan adanya aksi 
pencurian tersebut.

“Benar, sudah kita cek ke 
lapangan dan tempat kejadian 
perkara (TKP),” ujarnya, Se-
lasa (22/2).

Hingga saat ini, tim Sa-
treskrim Polres Merangin ma-
sih melakukan penyelidikan 
dan pengejaran pelaku.  lus

Siang Bolong, 2 Maling Sikat Uang
Rp100 Juta dari Mobil Pikap di Jambi

JAKARTA (IM) – Ja-
jaran Polda Metro Jaya teah 
menangkap dua pengeroyok 
Ketua Umum Komite Na-
sional Pemuda Indonesia 
(KNPI), Haris Pertama. Se-
menyata dua tersangka lain-
nya masih buron.

Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Endra 
Zulpan menjelaskan, pelaku 
pengeroyokan yang terjadi 
pada Senin (21/2) berjumlah 
empat orang. Dua pelaku 
utamanya sudah ditangkap, 
sedangkan dua orang lagi 
masih dalam pengejaran ihak 
kepolisian.

“Pelaku yang berhasil 
ditangkap dari empat orang 
yang ada di TKP, dua orang 
pelaku utama,” ujar Zulpan 
kepada wartawan, Selasa 
(22/2). 

Kedua pelaku tersebut, 
kata Zulpan, berinisial NA 
(35) dan JT (43). Sementara 
itu, dua orang pelaku lainnya 
hingga kini masih buron, 
Kedua pelaku sudah ditetap-
kan sebagai tersangka dan 
dijerat Pasal 170 ayat 2 Kitab 
Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). 

“Ancaman hukuman 9 
tahun penjara,” kata Zulpan. 

Upaya Pembunuhan
Sementara itu menu-

rut  Haris, penganiayaan 
yang dialaminya merupak-
an upaya pembunuhan. 

Ia dihajar beberapa orang 
yang tidak dikenalnya, saat 
dirinya hendak akan makan 
di restoran Garuda, Cikini, 
Jakarta Pusat.

 “Baru nutup pintu (mo-
bil), dari pintu itu sekitar tiga 
langkah. Tiba-tiba kepala saya 
dihajar dari belakang habis itu 
ada yang hajar saya lagi dari 
depan, sekitar tiga sampai 
empat orang,” ujar Haris 
saat ditemui di depan RSCM 
Kencana, Senin (21/2).

 Haris menyebut, saat 
d ipukul i  ia  mendengar 
teriakan,”bunuh dan mati. 
Saat dia dihajar, Haris hanya 
bisa terduduk dan dan pasrah 
karena tak bisa melawan.

“Posis i  saya sempat 
duduk dia bilang bunuh dan 
mati. Dia sampaikan pesan 
mati bunuh, mati bunuh,” 
katanya.

Haris mengaku, Ia ke 
restoran Garuda di Cikini, 
ingin menemui tim hukum 
DPP KNPI, sekitar pukul  
14.00 WIB.

“Yang saya lihat ada tiga 
orang karena satu dari pas 
saya dihajar, dipukul, dari be-
lakang pakai benda tumpul. 
Kepala saya sudah divisum. 
Dua orang yang hajar saya 
dari belakang sama di muka,” 
ujarnya.

Lebih lanjut Haris juga 
mengaku tidak mengenal 
para pelaku penyerangan 
terhadap dirinya.  lus

Dua Pengeroyok Ketum KNPI Ditangkap,
Dua Pelaku Lainnya Masih Diburu Polisi

IDN/ANT

PENGUNGKAPAN KASUS PEREDARAN SABU 18 KILOGRAM
Polisi menunjukkan barang bukti dan tersangka kasus narkotika saat 
konferensi pers di Polresta Denpasar, Bali, Selasa (22/2). Satuan Reserse 
Narkoba Polresta Denpasar mengungkap kasus peredaran narkoba ja-
ringan nasional dengan barang bukti 18,3 kilogram sabu dan 984 butir 
ekstasi yang diduga akan diedarkan tersangka berinisial AR dan MA di 
wilayah Bali dan sekitarnya.

IDN/ANTARA

PEMUSNAHAN KNALPOT BRONG
Personel polisi menata knalpot ‘brong’ hasil 
razia di Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 
(22/2). Sebanyak 1.059 buah knalpot tidak 
standar (brong) dimusnahkan oleh Satlan-
tas Polres Tegal sebagai tindakan tegas agar 
pengendara lebih mematuhi tata tertib dan 
keselamatan berlalu lintas.

Pakar Sebut Sebagai Pelapor 
Nurhayati Tak Bisa Jadi Tersangka

JAKARTA (IM) - Pa-
kar hukum pidana Univer-
sitas Trisakti Abdul Fickar 
Hadjar mengatakan, pihak 
kepolisian tidak bisa lang-
sung menetapkan Nurhayati 
sebagai tersangka sebab dia 
berstatus saksi pelapor dalam 
sebuah kasus. 

Namun menurut Abdul, 
Nurhayati bisa saja ditetap-
kan sebagai tersangka, tetapi 
harus melalui serangkaian 
proses pembuktian di pen-
gadilan. 

“Saksi pelapor seha-
rusnya tidak bisa dijadikan 
sebagai tersangka karena 
kedudukannya sebagai pel-
apor,” tutur Abdul, Selasa 
(22/2).

“Namun, jika kemudian 
dalam pemeriksaan di pen-
gadilan terbukti ada peran 
atau perbuatan saksi yang 
dapat dikualifi kasikan seb-
agai tindak pidana, maka atas 
dasar fakta persidangan itu 
saksi bisa ditetapkan sebagai 

tersangka,” katanya.
Abdul menyebut pene-

tapan tersangka memang 
kewenangan kepolisian. Na-
mun, majelis hakim bisa 
memerintahkan penyidik 
untuk mendalami peran 
seorang saksi. 

“Yang sangat mungkin 
saksi tersebut ditetapkan 
sebagai tersangka,” katanya.

 Abdul menerangkan, 
penetapan tersangka diatur 
dalam Pasal 184 dan Pasal 
185 Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (KU-
HAP). 

“Dalam ketentuan itu 
siapa pun orangnya entah 
saksi atau saksi pelapor bisa 
ditetapkan sebagai tersangka 
jika ditemukan dua alat bukti 
seperti keterangan saksi, 
keterangan ahli, keteran-
gan tersangka, maupun alat 
bukti surat atau dokumen 
tertentu,” imbuhnya. 

Nurhayati merupakan 
saksi pelapor dugaan korupsi 

APBDes Desa Citemu Keca-
matan Mundu, Kabupaten 
Cirebon Tahun Anggaran 
2018-2020 dengan tersang-
ka Kepala Desa setempat 
Supriyadi. Namun, pihak 
kepolisian, yaitu Polres Ci-
rebon, turut menetapkannya 
sebagai tersangka.

Barekrim Turun Tangan
Biro Pengawas Penyidi-

kan (Rowassidik) Bareskrim 
Polri akan diturunkan untuk 
memeriksa kasus Nurhayati. 

“Sedang saya arahkan 
Wassidik (Biro Pengawas 
Penyidikan) untuk cek,” ujar 
Kabareskrim Polri Komjen 
Agus Andrianto, kepada 
wartawan, Senin (21/2).

Namun, Agus masih 
enggan untuk menjelaskan 
lebih lanjut terkait pemerik-
saan perkara tersebut. Ter-
masuk, apakah ada dugaan 
pelanggaran prosedur pe-
nyidikan di balik penetapan 
Nurhayati sebagai tersangka. 
 lus

JAKARTA (IM)   - 
Seorang petugas penanga-
nan prasarana dan sarana 
umum (PPSU) Kelurahan 
Kelapa Gading Timur, Ke-
camatan Kelapa Gading, Ja-
karta Utara, menjadi korban 
begal, Selasa (22/2) dini hari.

 Kapolsek Kelapa Gad-
ing, Kompol Rio Michael 
Tobing, mengatakan, aksi 
pembegalan itu terjadi pada 
pukul 04.00 WIB, bermula 
saat korban akan berangkat 
ke tempat kerja  dengan 
mengendarai sepeda motor. 

Ketika berada di  Jalan 
Acordion Kelurahan Pegang-
saan Dua, Kecamatan Kelapa 
Gading,  korban dihampiri 
oleh empat orang tak dikenal 
yang mengendarai sepeda 
motor. 

“Korban sempat berusa-
ha melawan dengan menang-
kis sabetan celurit pelaku,” 
kata Rio, Selasa (22/2).

Akibatnya, korban men-
galami luka di lengan sebelah 
kiri. Meskipun terluka, kor-

ban berhasil melarikan diri 
lagi hingga masuk ke pos 
keamanan dan diamankan 
oleh sekuriti. 

“Kemudian secur i ty 
berusaha melawan pelaku 
sehingga pelaku pun melari-
kan diri,” kata Rio. 

Beruntung, kendaraan 
korban juga tidak sempat 
dibawa oleh pelaku sehingg 
sudah diamankan di Polsek 
Kelapa Gading. Saat ini, ko-
rban dirawat di RSUD Koja. 
Kondisinya sudah membaik. 

“Saat ini anggota kami di 
lapangan sedang melakukan 
pengejaran terhadap pelaku 
dan kami juga sedang beru-
saha melakukan identifi kasi 
pelaku,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga 
sudah mendapatkan keteran-
gan awal korban dan ada dua 
orang yang dijadikan saksi 
atas kejadian ini, yakni petu-
gas security. 

“Kami juga masih cari 
saksi lainnya di sekitar TKP,” 
ucap Rio.  lus

Petugas PPSU Kelapa Gading Timur 
Dibegal Saat akan Berangkat Kerja

DENPASAR (IM) – Pol-
resta Denpasar menangkap 
dua pengedar narkoba, yaitu  
Muhammad Ansor (24) dan 
Aulia Rahman (29). Dari pen-
angkapan keduanya polisi 
menyita barang bukti sabu 18,5 
kilogram, Selasa (22/2).

Saat ini jajaran Polresta 
Denpasar memburu seorang 
perempuan bernama Mawar, 
yang diduga sebagai ban-
darnya.

“Kedua tersangka menge-
darkan narkoba itu atas perin-
tah Mawar,” kata Kapolresta 
Denpasar AKBP Bambang 
Yugo Pamungkas.

Tersangka Rahman dan 
Ansor ditangkap di areal 
parkir Cyloam Residence 
Kuta, Sabtu (19/2) sekitar 
pukul 16.00 Wita. Saat di-
geledah, polisi menemukan 
10 paket sabu dengan berat 
1 kilogram.

Setelah diinterogasi, ked-
uanya mengaku masih meny-

impan narkoba di tempat kos 
lainnya di Jalan Gelogor Carik. 
Polisi lalu membawa tersangka 
ke lokasi yang dimaksud.

Dari hasil penggeledahan, 
ditemukan 118 paket sabu 
dengan berat total 17,5 kilo-
gram. Polisi juga menyita 984 
butir ekstasi seberat 427 gram, 
serta timbangan elektrik dan 
handphone.

 Kedua tersangka mengaku 
sabu itu diambil dari sebuah 
hotel di Kuta atas perintah 
Mawar.

“Kedua tersangka juga 
diperintahkan mengedarkan 
dengan iming-iming upah 
Rp65 juta,” ujar Bambang.

Atas kejahatannya, kedua 
tersangka dijerat Pasal 112 
ayat 2 dan 114 ayat 2 UU No-
mor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika.

“Ancaman  hukuman 
maksimal 20 tahun penjara 
dan denda Rp10 miliar,” ujar 
Bambang.  lus

18 Kg Sabu Disita dari Dua Pengedar, 
Kini Polresta Denpasar Buru Bandarnya

BANTEN (IM) – Ka-
polri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo menghadiri kegiatan 
akselerasi percepatan vaksinasi 
di Badan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia (BPSDM) 
Badan Diklat Banten, Ka-
bupaten Pandeglang, Selasa 
(22/2).

Akselerasi vaksinasi yang 
digelar di Banten ini juga 
dilakukan serentak di 33 pro-
vinisi lainnya. Acara terse-
but disaksikan dan dihadiri 
langsung sejumlah ulama dan 
tokoh agama.

“Saya dapat informasi 
bahwa rata-rata beliau-beliau 

(tokoh agama dan ulama) saat 
ini minimal sudah vaksin kedua 
dan bahkan rata-rata sudah 
mau masuk vaksin ketiga. 
Jadi ini tentunya kabar baik 
kita semua dan bisa menjadi 
motivasi bagi masyarakat yang 
masih ragu-ragu untuk bisa 
vaksin,” ujar Sigit.

Listyo menegaskan bah-
wa  percepatan vaksinasi saat 
ini sangat penting dilakukan, 
mengingat angka Covid-19 
khususnya varian Omicron 
tengah melonjak. 

Hingga saat ini, angka har-
ian Covid-19 masih berada di 
sekitar angka 34 ribu hingga 

64 ribu.
“Tentunya kita harus tetap 

waspada tapi tak perlu takut 
dan salah satunya yang terus 
kita gencarkan bagi masyarakat 
yang belum vaksin agar mau 
melaksanakan vaksin,” ujar 
Listyo.

Masyarakat yang sudah 
vaksin pertama tapi belum 
melakukan penyuntikan vak-
sin dosis kedua, dihimbau-
nya agar segera datang ke 
gerai-gerai vaksin yang sudah 
disiapkan. Begitupun juga 
bagi masyarakat yang sudah 
waktunya melaksanakan vaksi-
nasi ketiga atau booster untuk 
disegerakan.

Apalagi, kata mantan Ka-
polda Banten ini, Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) sudah 
menyatakan waktu pelaksa-
naan mendapatkan vaksinasi 
booster sudah bisa 3 bulan 
sejak dapatkan vaksinasi kedua 
bagi kelompok lanjut usia 
(lansia).

Kementerian Kesehatan 


