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Polda Metro Tingkatkan Pengawasan
untuk Mencegah Motor Masuk Tol
JAKARTA (IM) - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro
Jaya bersama pengelola jalan
tol akan meningkatkan pengawasan di pintu masuk tol
sebagai antisipasi terulangnya
kejadian rombongan pemotor yang masuk ke Jalan Tol
Kelapa Gading-Pulogebang.
Pengawasan juga ditingkatkan
untuk mencegah maraknya
pemotor yang salah jalan
kemudian masuk ke jalan tol.
“Anggota saya perintahkan untuk meningkatkan pengamanan, khususnya untuk
akses masuk tol yang akses
itu tidak ada transaksi,” kata
Kepala Satuan Patroli Jalan
Raya (Sat PJR) Direktorat
Lalu Lintas (Ditlantas) Polda
Metro Jaya Kompol Sutikno
di Jakarta, Minggu (6/3).
“Jadi setiap malam anggota saya bersama pengelola
(jalan tol) melaksanakan pengamanan apabila ada kendaraan motor yang mau masuk tol
tentunya kita larang,” katanya.
Pada kesempatan yang
sama, Kepala Subdirekorat
Pembinaan dan Penegakan
Hukum (Subdit Gakkum)
Direktorat Lalu Lintas Polda
Metro Jaya AKBP Jamal Alam
menjelaskan, ada dua jenis
sistem jalan tol yang diterapkan di Jakarta, yakni terbuka
dan tertutup. “Sistem tol ada
yang tertutup dan terbuka,
kalau tertutup kendaraan ma-

suk ambil karcis nanti bayar di
gerbang tol akhir. Kalau yang
terbuka bisa masuk dulu bayar
di akhir atau masuk langsung
bayar, keluar langsung otomatis keluar,” ujar Jamal.
Hasil penyidikan Ditlantas Polda Metro Jaya di
Jalan Tol Kelapa GadingPulogebang juga menemukan
bahwa tol tersebut menggunakan sistem terbuka. “Hasil
survei kita di lokasi tidak ada
pintu (gate) tol, jadi jalan
menghubungkan untuk ke tol
belum ada, belum dilengkapi
oleh ‘gate’ atau gerbang tol.
Mungkin ke depan jadi bahan
pertimbangan,” katanya.
Adapun rombongan pengendara supermoto diketahui melintasi Tol Kelapa
Gading-Pulo Gebang pada
Sabtu (26/2) sekitar pukul
03.00 WIB. Kejadian tersebut
pun menjadi viral di media
sosial Instagram. Terkait hal
itu, penyidik Subdit Gakkum
Ditlantas Polda Metro Jaya
kemudian melakukan penyelidikan dan menilang 21 unit
sepeda motor jenis supermoto
yang terlibat kejadian tersebut.
Jamal menjelaskan, pasal yang
dikenakan kepada para pengendara supermoto tersebut
yakni Pasal 287 Ayat 1 UU
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dengan pidana maksimal kurungan 2 bulan dan atau denda
maksimal Rp500 ribu.  lus
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Kabid Humas Polda Sulawesi
Tenggara Kombes Pol Ferry
Walintukan (tengah) menunjukan barang bukti sabu dan tersangka saat rilis kasus narkotika
di Polda Sulawesi Tenggara,
Senin (7/3). Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Tenggara
menangkap seorang tersangka
berinisial FN dalam sebuah
operasi penggerebekan dan
berhasil mengamankan narkoba jenis sabu-sabu seberat
1,11 kilogram.

Jajaran Polda Metro Jaya Gencarkan
Vaksinasi Covid-19 di Pusat Keramaian
Tim dari Polres dan Polda gencar
melakukan vaksinasi primer dan sekaligus vaksinasi booster Covid-19 dengan
menyasar pusat-pusat keramaian.
JAKARTA (IM) – Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil
Imran mengatakan, pihaknya

EVAKUASI KORBAN PENEMBAKAN KKB
Petugas kepolisian dan petugas medis membawa kantong berisi jenazah teknisi tower
telekomunikasi PT Palapa Timur Telematika
(PTT) setibanya di RSUD Timika, Papua, Senin
(7/3). Tim Operasi Damai Cartenz 2022 berhasil
mengevakuasi delapan korban penembakan
yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kampung Jenggeran, Distrik
Beoga Barat, Kabupaten Puncak, Papua pada
Rabu (2/3).

Jenderal Polisi Gadungan Lakukan
Penipuan Rp1 Miliar Ditangkap
JAKARTA (IM) - Yusuf
Damian (58) mengaku anggota polisi dengan pangkat
jenderal bintang tiga saat
menjalankan aksi penipuan
terhadap korbannya. Akibat perbuatannya, kini Yusuf ditahan di Rutan Polda
Metro Jaya. Kabid Humas
Polda Metro Jaya Kombes
Endra Zulpan menjelaskan,
penyidik sudah melakukan
pemeriksaan terhadap tersangka. Ia ditangkap polisi
setelah pelaku diamankan
pada Jumat (4/3) lalu.
“Ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Zulpan saat
dikonfirmasi, Senin (7/4).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Zulpan, Yusuf
diketahui telah melakukan
tindak pidana penipuan terhadap seseorang hingga mengalami kerugian sebesar Rp 1
miliar. Yusuf dipersangkakan
dengan pasal penipuan dan
sudah ditahan di ruang tahanan Polda Metro Jaya.
“Dijerat pasal penipuan
dan sudah ditahan rutan
Polda Metro Jaya. Nanti akan
disampaikan lebih lengkapnya,” kata Zulpan.
Sebelumnya, Aparat

Polres Metro Jakarta Timur
menangkap seorang polisi
gadungan yang mengaku berpangkat komisaris jenderal
(komjen). Orang itu diduga
telah melakukan penipuan di
kawasan Duren Sawit, Jakarta
Timur.
Kapolres Metro Jakarta
Timur Kombes Budi Sartono
membenarkan penangkapan
seorang laki-laki yang mengaku komjen tersebut oleh
Polsek Duren Sawit pada
Jumat (4/3). “Iya kemarin.
Ada info dari masyarakat di
salah bank di wilayah Duren
Sawit, ada seseorang berpakaian dinas bintang tiga,” ujar
Budi, Sabtu (5/3).
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Budi, pria tersebut tidak dapat menunjukkan
kartu anggotanya dan bukanlah seorang anggota Polri.
Kasus ini telah dilimpahkan
ke Polda Metro Jaya.
“Ternyata yang bersangkutan bukan polisi, sehingga kami
limpahkan ke Polda (Metro
Jaya) karena ada dugaan yang
bersangkutan kasus penipuan
sehingga kasusnya kami limpahkan ke Polda Metro Jaya,”
ungkap Budi.  lus

12 Pemuda Tawuran di Jakbar Ditangkap,
Polisi Amankan Celurit hingga Samurai
JAKARTA (IM) – Tim
Patroli Perintis Oresisi Polres
Metro Jakarta Barat mengamankan 12 orang pemuda
yang hendak melakukan
tawuran di dua lokasi yang
berbeda.
Kasat Samapta Polres
Jakbar Kompol Slamet Riyanto mengatakan, dari tangan 12 pemuda yang hendak
melakukan tawuran, polisi
berhasil mengamankan beberapa barang bukti.
“Selain mengamankan
12 pemuda, kami juga mengamankan berbagai senjata
tajam dan senjata tumpul
yang diduga dipergunakan
saat tawuran berlangsung,”
ujar Slamet dalam keterangan
pers, Minggu (6/3).
Sebanyak 12 pemuda
tersebut dijaring polisi dari
dua lokasi yang berbeda,
enam pemuda di jl KH Hasy-

im RT 04/01 Kembangan
Utara Jakarta Barat dan polisi
mengamankan barang bukti
berupa 2 buah stik golf,
2 buah celurit dan 1 buah
kembang api.
Lalu enam pemuda yang
diduga hendak akan melakukan tawuran di kawasan
Cengkareng Jakarta Barat.
Polisi berhasil mengamankan
satu buah samurai, tiga buah
celurit, dan kendaraan pelaku.
Slamet mengungkap, atas
penangkapan serta barang
bukti yang telah ia amankan
para pelaku kemudian dibawa
ke Polsek Cengkareng guna
mendapat proses penyelidikan yang lebih lanjut.
“Untuk pelaku dan barang bukti lanjut kami serahkan ke polsek Cengkareng
guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut,” ucapnya.
 lus

akan semakin meningkatkan
vaksinasi mobile di pusat-pusat
keramaian aktifitas masyarakat.

Hal ini sebagai upaya untuk
menjaga kekebalan masyarakat terhadap penularan virus
Corona (Covid-19).
Demikian disampaikan
Fadil Imran dalam akun Instagram kapoldametrojaya pada
Minggu (6/3) malam. Dalam
sebuah video berdurasi 1 menit
10 detik terlihat Fadil mengunjungi salah satu sentra kuliner

Operasi Keselamatan Jaya 2022,
462 Pelanggaran di Jakarta Utara
JAKARTA (IM) - Satuan Kepolisian lalu lintas
(Satlantas) Polres Jakarta
Utara mencatat 462 pelanggaran lalu lintas di Jakarta
Utara, sejak dilaksanakan
Operasi Keselamatan Jaya
2022 di sejumlah lokasi yang
dinilai rawan pelanggaran
lalul intas, Senin (1/3).
Kasat Lantas Polres Jakarta Utara, Kompol Gusti
Sunawa mengatakan, pihaknya menggelar operasi
di 4 lokasi yang berada di
wilayah Tanjung Priok dan
Koja.
“Seperti di Jalan Yos
Sudarso Putaran Plumpang,
Jalan Yos Sudarso lampu
merah Enggano, di Jalan Yos
Sudarso lampu merah Permai
dan masyarakat yang berada
di kawasan Danau sunter,”
ujar Gusti saat dikonfirmasi
Senin (7/3/2022).
Ia menjelaskan, dalam
tujuh hari operasi Keselamatan Jaya 2022 digelar,
pihaknya menemukan ratusan pelanggaran lalu lintas
dan puluhan pelanggaran
protokol kesehatan (prokes).
“Selama melakukan
operasi selama sepekan,
kami mencatat ada sekitar
462 pelanggaran lalu lintas
dan 42 pelanggaran prokes
yang di lakukan masyarakat.
Namun, tidak kami tilang
melainkan hanya memberi
imbauan,” ucapnya.
Adapun pelang garan
yang ditemukan oleh petugas
seperti pengendara melawan
arus di Jalan Yos Sudarso
Putaran Plumpang, TNKB
tidak sesuai ketentuan dan
pengemudi dibawah umur
di lampu merah Enggano,
penggunaan rotator tidak
sesuai peruntukan di Yos Sudarso lampu merah permai
dan kerumunan hingga masyarakat tidak pakai masker

di Danau Sunter.
Sementara, Direktur Keamanan dan Keselamatan
(Dirkamsel) Korlantas Polri, Brigjen Chryshnanda
Dwilaksana, sebelumnya
mengatakan, Operasi Keselamatan 2022 akan mengedepankan literasi masyarakat
dalam berlalu lintas.Hal itu
guna memberikan pemahaman literasi terhadap masyarakat di jalanan adalah
sebuah perjuangan.
“Bukan sekadar edukasi,
tapi di sini literasi karena
literasi ini perjuangan yang
berat yang harus kita bangun
bersama,” kata Chryshnanda
dalam keterangannya, Jumat
(4/2) lalu.
Chryshnanda mengemumakan bahwa kesadaran
berlalu lintas harus dibangun melalui literasi seperti
yang dilakuka dalam Operasi
Keselamatan 2022. Kesadaran itu, kata Chrysnanda,
membuat masyarakat lebih
bertanggungjawab.
“Tidak hanya baca tulis,
tidak hanya mengajarkan,
tidak hanya memaksa, tidak
hanya melakukan hal, tetapi
merubah mindset,” ujarnya.
Periksa Kadar Alkohol
Dalam rangka Operasi
Keselamatan Jaya 2022, Kepolisian Resor Tangerang
Selatan melalui Satuan Lalu
Lintas (Satlantas) melakukan
pemeriksaan kadar alkohol
terhadap pengemudi kendaraan dengan menggunakan
alat tes breathlyzer.
“Kita melakukan pemeriksaan kadar alkohol untuk
pengendara, untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam
berlalu lintas,” ujar Kasat
Lantas Polres Tangerang
Selatan AKP Dicky Dwi
Priambudi Arif Sutarman

kepada wartawan, Senin
(7/3).
Menurut Dicky, pemeriksaan kadar alkohol bagi
pengemudi yang dilakukan melalui embusan napas
berguna untuk mendeteksi
pengendara apakah mereka
mengonsumsi alkohol atau
tidak saat berkendara.
“Kita pakai alat tes
breathlyzer digital, kegiatan
tersebut dilakukan untuk
menghindari dan mencegah
potensi terjadinya laka lantas yang diakibatkan oleh
pengendara kendaraan yang
mengkonsumsi alkohol,”
ungkapnya.
Dicky menjelaskan, terdapat 15 pengendara yang
mengikuti tes kadar alkohol
dalam kegiatan Operasi Keselamatan Jaya pada Minggu
(6/3). Namun, tidak ada satu
pun pengemudi yang ditemukan dalam pengaruh alkohol.
“Kita berhentikan dan periksa
pengemudi kendaraan pribadi
roda empat, pengendara roda
dua, pengemudi angkutan
umum dan pengemudi truk,”
lanjutnya.
Operasi Keselamatan
Jaya 2022 digelar mulai 1
Maret hing ga 14 Maret
2022. Sedangkan untuk giat
pemeriksaan alkohol terhadap pengemudi dilakukan
setiap Sabtu dan Minggu.
Satlantas sudah melakukan
giat ini pada Sabtu (5/3)
dan Minggu (6/3) di lokasi
yang sama, yaitu di depan
Pos Lantas German Center,
Serpong, Tangsel. Terdapat
95 personel Satlantas diterjunkan dalam giat tersebut.
“Kita menargetkan untuk
masyarakat agar tetap mematuhi peraturan dalam berlalu
lintas, serta dalam masa pandemi ini agar senantiasa patuh
dalam protokol kesehatan,”
tutur Dicky.  lus
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RILIS KASUS PEMBUNUHAN ANAK DI BAWAH UMUR
Kapolres Tegal AKBP Arie Syafa’at (kiri) didampingi Kasat Reskrim I Dewa
Gede (ketiga kiri) menunjukkan tersangka pembunuhan anak di bawah
umur saat rilis kasus di Polres Tegal, Jawa Tengah, Senin (7/3). Satreskrim
Polres Tegal mengamankan AS (26) pelaku pembunuhan NDY (16) yang
ditemukan meninggal di persawahan Desa Dukuhturi.

di Kemang, Jakarta Selatan,
pada akhir pekan lalu.
Dalam postingannya di
akun Instagram kapoldametrojaya “Segera lengkapi vaksin dan laksanakan. booster.
Salam, FI,” tulis admin akun
Instagram tersebut.
Kemudian dalam video
yang diunggah di akun tersebut
Fadil Imran meninjau kegiatan
vaksinasi Covid-19 di salah
satu pusat keramaian sentra
kuliner di Kemang, Jakarta
Selatan.
“Memang program vaksinasi dilaksanakan di sentrasentra yang banyak interaksi
yang banyak kegiatan masyarakat seperti kuliner ini.
Kita akan terus maksimalkan khususnya malam-malam
weekend di seluruh wilayah
jajaran Polda Metro Jaya,” kata
Fadil Imran.
“Tim dari Polres dan Polda
melakukan vaksinasi primer
dan sekaligus vaksinasi booster. Antrian cukup tertib dan
panjang,” katanya.
Fadil Imran kemudian

bertanya kepada salah satu
masyarakat yang sedang mengantri vaksinasi Covid-19
di lokasi pujasera kuliner
tersebut.
“Sudah berapa kali vaksin
nya?” tanya Fadil Imran.
“Baru pertama”, jawab
seorang pemuda yang sedang
mengantri vaksinasi di sentra
kuliner Kemang tersebut.
“Kok baru pertama kenapa?” tanya Fadil Imran lagi ke
pemuda tersebut. “Pas lagi gak
enak badan,” jawab pemuda
tersebut lagi
“Terima kasih atas program vaksinasi nya pak,” ujar
salah satu pengunjung kuliner
lainnya yang melaksanakan
vaksinasi sembari bersantap
kuliner di lokasi tersebut.
“Mudah-mudahan kita
semua ter us bisa disiplin
Prokes khususnya menggunakan masker dan bagi yang
belum vaksin bisa segera melengkapi vaksinasi nya dan
sekaligus yang sudah lengkap
bisa melaksanakan booster,”
kata Fadil Imran.  lus

Usut Kasus Binomo, Bareskrim
akan Periksa Pacar Indra Kenz
JAKARTA (IM) - Penyidik Direktorat Tindak
Pidana Ekonomi Khusus (Dit
Tipideksus) Bareskrim Polri
akan memeriksa pacar Indra
Kesuma alias Indra Kenz,
tersangka kasus penipuan aplikasiu Binomo.
Direktur Tindak Pidana
Ekonomi Khusus Bareskrim
Polri Brigjen Whisnu Hermawan menyebut, agenda
pemeriksaan itu rencananya
akan dilakukan pekan ini.
“Pemeriksaan pacar IK
(Indra Kenz),” kata Whisnu
saat dikonfirmasi, Jakarta,
Senin (7/3).
Tak hanya itu, Whisnu
menyebut, penyidik Bareskrim
Polri juga akan memintai keterangan orangtua dari pacar
Indra Kenz sebagai saksi.
“Dan orang tua pacar IK
juga,” ujar Whisnu.
Bareskrim Polri menetapkan Indra Kesuma alias Indra
Kenz sebagai tersangka kasus
dugaan judi online, penyebaran
hoaks, penipuan hingga TPPU
terkait Aplikasi Binomo.
Indra Kesuma alias Indra
Kenz dengan pasal berlapis
setelah ditetapkan sebagai
tersangka terkait kasus dugaan
penipuan Aplikasi Binomo.
Adapun pasal yang disematkan ke Indra antara lain;
Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27
ayat 2 dan atau Pasal 45 A
ayat (1) jo 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan
atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal
55 KUHP.
Sita Aset Indra Kenz
Direktorat Tindak Pidana
Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri telah
menyota sejumlah aset mewah
milik dari Indra Kesuma alias
Indra Kenz, tersangka kasus
penipuan aplikasi dinomo.
“Direncanakan (pekan
ini) dilaksanakan penyitaan

aset (IK),” kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen
Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (7/3).
Whisnu mengungkapkan,
penyidik terbang ke Medan,
Sumatera Utara, Senin (7/3),
untuk kepentingan penyitaan
rumah dan mobil milik dari
Indra Kenz.
“Sesuai jadwal penyidik
(hari ini ke Medan),” ujar
Whisnu.
Whisnu menyebut, deretan
aset yang akan disita dari Indra
Kenz yakni mobil bernilai fantastis hingga rumah mewah.
“Ada mobil listrik merk
Tesla model 3 warna biru,
mobil Ferrari California tahun
2012, rumah di Deli Serdang
Sumut seharga kurang lebih
Rp6 miliar, rumah di Medan
seharga kurang lebih Rp 1,7
miliar, rumah di Tangerang,”
ucap Whisnu.
Tak hanya itu, Whisnu
menyebut, penyidik juga akan
melakukan penyitaan pada unit
Apartemen dan rekening dari
Indra Kenz untuk kepentingan
penyidikan perkara tersebut.
“Apartemen di Medan seharga kurang lebih Rp800 juta,
4 rekening atas nama Indra
Kesuma, dan Jenius atas nama
Indra Kesuma,” tutur Whisnu.
Untuk melakukan penyitaan ke seluruh aset tersebut,
Bareskrim Polri melayangkan
surat ke beberapa lembaga
untuk melakukan penyitaan
sejumlah aset milik dari tersangka Indra Kesuma alias Indra Kenz. Diantaranya, BPN,
PPATK, dan Korlantas, serta
ke Pengadilan.
Adapun pasal yang disematkan ke Indra antara lain;
Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27
ayat 2 dan atau Pasal 45 A
ayat (1) jo 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang dan
atau Pasal 378 KUHP Jo Pasal
55 KUHP.  lus

