
VAKSINASI COVID-19 BERHADIAH MINYAK GORENG
Warga membawa sertifi kat vaksin COVID-19 
dan minyak goreng kemasan usai mengikuti 
vaksinasi di Karangsong, Indramayu, Jawa 
Barat, Senin (14/3). Vaksinasi berhadiah minyak 
goreng untuk nelayan dan masyarakat pesisir 
yang digelar Polres Indramayu tersebut guna 
mendorong percepatan vaksinasi COVID-19.
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BNN PROVINSI SUMATERA BNN PROVINSI SUMATERA 
SELATAN GEREBEK GUDANG SELATAN GEREBEK GUDANG 
PENYIMPANAN SABUPENYIMPANAN SABU
Kepala BNN Provinsi Sumatera  Selatan Kepala BNN Provinsi Sumatera  Selatan 
Brigjen Pol Djoko Prihadi (tengah) Brigjen Pol Djoko Prihadi (tengah) 
 didampingi Kabid Pemberantasan  didampingi Kabid Pemberantasan 
 Narkoba Kombes Pol Agus Sudarno  Narkoba Kombes Pol Agus Sudarno 
(kiri) dan Kasubbid Narkoba  Labfor (kiri) dan Kasubbid Narkoba  Labfor 
 Polda Sumsel AKBP Edy Suryanto  Polda Sumsel AKBP Edy Suryanto 
 (kanan) menjawab pertanyaan  (kanan) menjawab pertanyaan 
wartawan saat press rilis di Palembang, wartawan saat press rilis di Palembang, 
Sumatera Selatan, Senin (14/3). BNN Sumatera Selatan, Senin (14/3). BNN 
Provinsi Sumatera Selatan menggerbek Provinsi Sumatera Selatan menggerbek 
gudang penyimpanan narkoba yang gudang penyimpanan narkoba yang 
berada di Kompleks Kencana Damai, berada di Kompleks Kencana Damai, 
Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, 
Palembang serta menyita barang Palembang serta menyita barang 
bukti narkotika jenis sabu seberat  tujuh bukti narkotika jenis sabu seberat  tujuh 
kilogram, 50.000 butir ekstasi dan kilogram, 50.000 butir ekstasi dan 
menangkap dua orang tersangka yang menangkap dua orang tersangka yang 
merupakan penjaga gudang sekaligus merupakan penjaga gudang sekaligus 
pengedar dan aktor intelektual yang pengedar dan aktor intelektual yang 
mengatur distribusi narkoba di Sungai mengatur distribusi narkoba di Sungai 
Liat, Kepulauan Bangka Belitung.Liat, Kepulauan Bangka Belitung.

Dua Bocah Kembar Tewas Ditabrak Moge,
Polisi: Perdamaian Tak Gugurkan Pidana

BANDUNG (IM)  - 
Kepolisian Daerah (Polda) 
Jawa Barat menegaskan bah-
wa perdamaian antara pe-
ngendara motor gede (moge) 
dengan keluarga dua bocah 
kembar yang tewas ditabrak, 
tidak menggugurkan proses 
pidana.

 Penegasan tersebut di-
sampaikan Kabid Humas 
Polda Jabar, Kombes Pol 
Ibrahim Tompo menyikapi 
tewasnya bocah kembar 
akibat ditabrak pengenda-
ra moge di Blok Kedung 
Palung, Tunggilis, Keca-
matan Kalipucang, Kabu-
paten Pangandaran, Sabtu 
(12/3).

 Diketahui,  usai ke-
celakaan maut tersebut, 
kedua belah pihak, yakni 
pengendara moge dan ke-
luarga korban menyepakati 
perdamaian. Perdamaian 
ditempuh sebagai itikad baik 
pengendara moge. 

 “Kalaupun ada berkas 
perdamaian, itu bagian dari 
langkah kemanusiaan yang 
dilakukan oleh pihak pe-
ngendara terhadap keluarga 

korban,” tegas Ibrahim di 
Mapolda Jabar, Jalan Soe-
karno Hatta, Kota Bandung, 
Senin (14/3). 

Menurut Ibrahim, upaya 
perdamaian tersebut nanti-
nya bakal menjadi bahan 
pertimbangan bagi hakim di 
pengadilan. Bahkan, Ibrahim 
kembali menegaskan bahwa 
urusan perdamaian bukan 
menjadi ranah Polda Jabar. 

“Yang jelas, proses penyi-
dikan tetap kita jalankan, tapi 
kalau memang ada informasi 
perdamaian, itu menjadi uru-
san antara pengendara dan 
pihak keluarga korban. Jadi 
tidak menjadi urusan polisi 
di sini,” tegasnya lagi. 

Sebelumnya diberitakan, 
dua bocah kembar, Hasan 
dan Husen Tewas bersim-
bah darah setelah diseruduk 
 Harley Davidson. 

Bocah kembar yang ma-
sih duduk di bangku kelas 
satu sekolah dasar ini me-
ngalami luka parah di bagian 
kepala akibat terjangan Har-
ley Davidson yang melaju 
dari Banjar menuju Pangan-
daran.  ● lus

Empat Polisi Diamuk Massa Saat
Tangkap Maling Motor di Surabaya

tru membawa kabur.
Usai membawa kabur mo-

tor korban, lanjut Akhyar, ter-
sangka kemudian menjualnya 
di Facebook. Korban yang 
mengetahui itu berpura-pura 
membelinya dan mencoba 
menangkap tersangka.

“Mereka bersepakat ber-
temu di wilayah Margomulyo. 
Di lokasi itu Yusuf  yang sudah 
dijebak digiring ke Setro,” kata 
Akhyar.

Setiba di Jalan Setro, Sura-
baya, pelaku diteriaki maling. 
Mendengar itu, spontan warga 
langsung menghajar tersangka. 
Mendapat laporan itu, Akhyar 
bersama anggota menuju ke 
TKP.

Nah, saat proses akan 
mengamankan itulah Aipda 
Joko Nugroho dan 3 anggota 
lantas lainnya turut menjadi 
korban diamuk warga. Tak 
ayal, keempat petugas itu ba-
bak belur. Bahkan pangkat di 
pundaknya juga sempat hilang 
saat ditarik oleh massa yang 
mengamuk.

“Memang saat proses 
evakuasi sudah terlanjur ba-
nyak warga datang. Bahkan 
anggota kami sempat mene-
rima pukulan dari massa dari 
arah belakang dan samping,” 
kata Akhyar.

Akhirnya, polisi yang turut 
diamuk itu memasukkan ter-
duga pelaku ke dalam mobil 
patroli. Akhyar mengakui, 
amarah warga saat itu su-
dah memuncak.“Mobil kami 
juga ada yang rusak di pintu,” 
ujarnya. ● lus

SURABAYA (IM) -  Em-
pat  anggota polisi di Surabaya 
menjadi korban amukan massa 
saat hendak menangkap maling 
motor di Jalan Setro Tengah, 
Tambaksari. Polisi mengimbau 
warga jangan mudah terpro-
vokasi.

Kapolsek  Tambaksari 
Kompol  M Akhyar  me-
ngatakan, empat polisi itu 
menjadi korban amukan massa 
karena masyarakat setempat 
mudah terprovokasi.

“Imbauan kami, masyara-
kat jangan mudah terprovo-
kasi. Percayakan proses hukum 
ke kepolisian. Jangan kemudi-
an main hakim sendiri hingga 
merugikan,” kata Akhyar ke-
pada wartawan, Senin (14/3).

Keempat anggota  polisi 
menjadi korban amukan massa 
itu adalah Aipda Joko Nugroho 
dan 3 anggota unit lantas Polsek 
Tambaksari. Akibat pengeroyo-
kan itu, Keempat anggota polisi 
itu  mengalami luka-luka.

K o m p o l  M  A k h y a r 
menjelaskan, peristiwa itu 
terjadi Rabu (9/3) lalu. Ang-
gotanya menjadi korban salah 
sasaran amukan massa saat 
mengamankan seorang pelaku 
pencurian motor. Pengeroyo-
kan itu bermula saat korban 
atas nama M Daffa Fadhullah 
menjual motor Suzuki Crystal 
bodong di Facebook.

Motor itu kemudian dita-
war tersangka atas nama Yusuf. 
Mereka kemudian sepakat 
untuk bertemu atau Cash on 
Delivery (COD). Namun saat 
menjajal motor, tersangka jus-

akan dilakukan pada pekan 
depan. Namun, waktu pastinya 
belum dijabarkan.

Dokter Sunardi telah 
ditetapkan sebagai tersangka 
sebelum ditembak mati saat 
dilakukan penangkapan di Su-
koharjo, Jawa Tengah. Dokter 
Sunardi telah dijadikan ter-
sangka lantaran menjadi ang-
gota Jamaah Islamiah (JI) yang 
memberangkatkan WNI ke 
Suriah diduga untuk  mengikuti 
pelatihan terorisme.

Dokter Sunardi diduga 
merupakan penanggung ja-
wab dari Hilal Ahmar Soci-
ety Indonesia (HASI), yang 
merupakan yayasan terafi liasi 
dengan Jamaah Islamiah. Tu-
gasnya, merekrut, mendanai 
dan memfasilitasi perjalanan 
Foreign Teroris Fighter (FTF) 
alias kombatan ke Suriah.

 Sebelumnya, berdasar-
kan pernyataan dari Humas 
Polri, detik-detik penangkapan 
seorang tersangka teroris itu 
bak Film Action. Pasalnya, saat 
hendak ditangkap Sunardi se-

JAKARTA (IM) - Polri 
menyatakan Detasemen Khu-
sus (Densus) 88 Antiteror siap 
menghadiri panggilan dari 
Komnas HAM terkait dengan 
penembakan tersangka teroris 
dokter Sunardi di Sukoharjo, 
Jawa Tengah.

 “Tentu Polri dalam hal 
ini Densus 88 menghargai 
dan akan datang bila Komnas 
HAM akan memanggil Den-
sus 88,” kata Karo Penmas 
Divisi Humas Polri Brigjen 
Ahmad Ramadhan saat dikon-
fi rmasi, Jakarta, Senin (14/3).

Ramadhan menegaskan 

bahwa pihak Densus 88 An-
titeror Polri tak akan menu-
tup-nutupi peristiwa terse-
but kepada Komnas HAM. 
Nnantinya panggilan itu akan 
memberikan penjelasan secara 
rinci mengenai upaya penegak-
kan hukum yang dilakukan 
Densus 88.

“Terkait peristiwa pe-
negakkan hukum yang dilaku-
kan oleh anggota Densus 88,” 
ujar Ramadhan.

Komis ioner  Komnas 
HAM Choirul Anam se-
belumnya mengatakan, pe-
manggilan pihak Densus 88 

dang mengendarai kendaraan 
roda empat dengan double 
cabin.

Ketika mengetahui hendak 
ditangkap, Sunardi berusaha 
melarikan diri dan melawan. 
Versi dari Humas Polri, per-
lawanan Sunardi itu dengan 
mencoba kabur menggunakan 
kendaraannya sembari mena-
brak ke petugas yang meng-
hadangnya.

Jaringan Sangat Rapi
Komisi Kepolisian Na-

sional (Kompolnas) me-
nyatakan, dalam menjalankan 
keseharian, tersangka teroris 
memang kerap lihai menyem-
bunyikan identitas aslinya 
kepada masyarakat di sekitar 
tempat tinggalnya.

“Terkait dengan keheranan 
beberapa pihak bahwa ter-
sangka adalah seorang dokter, 
hal tersebut diduga karena 
aktivitas jaringan teroris sangat 
rapi sehingga masyarakat tidak 
mungkin bisa melihat secara 
langsung,” kata Komisioner 
Kompolnas Poengky Indarti 
kepada awak media, Jakarta, 
Senin (14/3).

Menurut Poengky, pelaku 
tindak pidana teroris memang 
kerap sosok yang tak disangka-
sangka oleh masyarakat. Oleh 
sebab itu, Poengky meminta 
kepada warga setempat un-
tuk lebih berhati-hati terkait 
penangkapan Dokter Sunardi 
tersebut.

“Kita melihat dari prak-
tik jaringan teroris yang ada 
di Indonesia memang rata-
rata pelakunya tidak diduga 

masyarakat. Justru ini yang 
perlu menjadi kewaspadaan 
masyarakat. Sebelum menjadi-
kan tersangka dan melakukan 
pengejaran, Densus 88 pasti 
sudah mendapatkan cukup 
data,” ujar Poengky.

Dokter Sunardi telah 
ditetapkan sebagai tersangka 
sebelum ditembak mati saat 
dilakukan penangkapan di Su-
koharjo, Jawa Tengah. Dokter 
Sunardi telah dijadikan ter-
sangka lantaran menjadi ang-
gota Jamaah Islamiah (JI) yang 
memberangkatkan WNI ke 
Suriah diduga untuk  mengikuti 
pelatihan terorisme.

Dokter Sunardi diduga 
merupakan penanggung ja-
wab dari Hilal Ahmar Soci-
ety Indonesia (HASI), yang 
merupakan yayasan terafi liasi 
dengan Jamaah Islamiah. Tu-
gasnya, merekrut, mendanai 
dan memfasilitasi perjalanan 
Foreign Teroris Fighter (FTF) 
alias kombatan ke Suriah.

Sebelumnya, berdasar-
kan pernyataan dari Humas 
Polri, detik-detik penangkapan 
seorang tersangka teroris itu 
bak Film Action. Pasalnya, saat 
hendak ditangkap Sunardi se-
dang mengendarai kendaraan 
roda empat dengan double 
cabin.

Ketika mengetahui hendak 
ditangkap, Sunardi berusaha 
melarikan diri dan melawan. 
Versi dari Humas Polri, per-
lawanan Sunardi itu dengan 
mencoba kabur menggunakan 
kendaraannya sembari mena-
brak ke petugas yang mengha-
dangnya. ● lus

Ancam Korban dan Polisi Pakai Celurit,
Pelaku Begal di Sumenep Ditembak Mati

SUMENEP (IM)  - 
Salah satu video amatir yang 
diambil oleh warga menyebar 
di sejumlah media sosial. 
Video ini memperlihatkan 
seorang pemuda mengena-
kan baju hitam dan helm 
warna putih tengah menen-
teng senjata tajam.

 Kemudian, terdengar 
bunyi tembakan berkali-kali, 
lalu pemuda itu tersungkur. 
Setelah terjatuh, pemuda itu 
kembali dihujani tembakan 
oleh polisi berpakaian pre-
man dari jarak dekat.

Kejadian tersebut terjadi 
di Jalan Adirasa, Desa Ko-
lor Sumenep, Madura, Jawa 
Timur, Minggu (13/3) sore. 
Pemuda itu bernama Herman, 
warga Desa Gaddu Timur, Ke-
camatan Ganding, Sumenep.

Kasubag Humas Polres 
Sumenep AKP Widiarti 
me ngatakan, Tim Resmob 
Polres Sumenep bergerak 
cepat ke lokasi saat mendapat 
laporan dari warga. Polisi 
sempat mengimbau pelaku 
untuk menyerahkan diri.

Namun, pelaku malah 
melakukan perlawanan de-
ngan mengacungkan senjata 
tajam ke arah petugas. Petu-

gas akhirnya melakukan tin-
dakan tegar terukur dengan 
menembak pelaku.

“Petugas telah memberi-
kan tembakan peringatan 
kepada pelaku agar menye-
rahkan diri, namun tidak di-
indahkan. Sementara korban 
itu teriak-teriak minta tolong. 
Akhirnya petugas memberi-
kan tembakan terukur dan 
akhirnya bisa dilumpuhkan,” 
katanya.

Jenazah pelaku akhir-
nya dibawa pulang dari 
Rumah Sakit Umum Daerah 
Sumenep tanpa dilakukan 
autopsi oleh pihak keluarga.

Salah-seorang kerabat 
pelaku, Jalil, mengaku sejak 
seminggu terakhir pelaku 
terlihat tidak seperti biasanya. 
Bahkan, terlihat seperti orang 
terpengaruh alkohol. Jalil 
juga sempat menegur pelaku 
saat pergi dari rumah dengan 
sebilah senjata tajam.

“Saat di rumah kemarin itu 
dia pegang celurit, saya pegang, 
saya tegur, tapi dia langsung 
pergi. Itu minum-minuman 
keras. Ibunya ada di malaysia, 
saya sudah pamit mau saya 
rantai dan keluarga sudah 
sepakat,“ kata Jalil. ● lus

43 Remaja yang Hendak Tawuran
Diamankan Aparat Polres Bekasi Kota

KOTA BEKASI (IM) 
- Polres Metro Bekasi Kota 
mengamankan  43 orang 
remaja yang hendak melaku-
kan aksi tawuran. Anak-anak 
remaja ini diamankan dalam 
operasi gabungan bersama 
tim Jatanras Polda Metro Jaya 
dilakukan pada Sabtu (12/3)) 
dan Minggu (13/3).

Kapolres Metro Bekasi 
Kota Kombes Pol Hengki 
menjelaskan,puluhan remaja 
tersebut diamankan dari dua 
lokasi berbeda yang sering 
menjadi titik aksi tawuran.

“Di Jalan Bungur, Bekasi 
Utara kita mengamankan 29 
orang remaja. Sedangkan di 
Ganda Agung, Perbatasan 
antara Kota Bekasi dan Ka-
bupaten Bekasi, kita berhasil 
menangkap 14 orang, “ kata 
Hengki dalam keterangan-
nya, Senin (14/3).

Dari 43 orang remaja 
yang terjaring tidak semua 
proses hukumnya lanjut, 
kecuali terhadap mereka yang 
kedapatan membawa senjata 
tajam (sajam).

“Yang lima orang dari 
Bungur, Bekasi Utara kita 

proses hukum karena mem-
bawa sajam. Yang dari Ganda 
Agung, empat orang kita 
proses dengan hal yang sama 
(membawa sajam),” ujar 
Hengki menjelaskan.

Sementara yang lain-
nya dipulangkan kembali 
ke orangtua masing-masing 
dan diperintahkan membuat 
surat pernyataan untuk tidak 
mengulangi perbuatannya.

Sebagai informasi, rata-
rata mereka yang diamankan 
petugas kepolisian dalam 
operasi tersebut memiliki usia 
antara 13 hingga 17 tahun.

Ditemui terpisah, Kasat 
Reskrim Polres Metro Bekasi 
Kota Kompol Ivan Adhitira, 
mengimbau para orangtua 
untuk turut serta mengawasi 
anak-anaknya agar tidak salah 
dalam memilih pergaulan. 
“Kami harapkan orangtua 
agar menjaga buah hatinya. 
Kami harapkan orangtua 
agar mengawasi anaknya 
untuk tidak keluar rumah 
di malam hari karena pada 
saat mereka keluar, itu lebih 
banyak mendapatkan efek 
negatif,” jelas Ivan. ● lus
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SIDANG PERDANA KASUS ADAM DENI
Terdakwa Adam Deni (bawah) tampak di layar monitor dalam sidang 
perdana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE yang berlangsung secara 
daring di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Senin (14/3). Sidang 
kasus dugaan pengunggahan dokumen tanpa hak di media sosial tersebut 
beragendakan pembacaan dakwaan. 

Dua Bandar Narkoba Diciduk BNN Sumsel,
Narkoba Senilai Rp25 M Disita sebagai Bukti

Sako, Palembang, dijadikan 
tempat transaksi narkoba..

“Dari informasi terse-
but, pada Selasa 8 Maret 
2022 pukul 17.30 WIB Tim 
melakukan penggerebekan di 
lokasi,” kata Agus.

Dari penggerebekan itu, 
tim Berantas BNN Sum-
sel menangkap Renol. Saat 
rumah tersebut digeledah, 
tim menemukan barang bukti 
50 ribu butir ekstasi dan 7,2 
kilogram sabu di dua kamar 
berbeda. Narkoba itu ditaroh 
di atas lemari yang dimodifi -
kasi senilai Rp 25 miliar.

“Saat digerebek, seorang 
penghuni rumah inisial RM 
kita amankan, dan setelah 
digeledah ditemukan sekitar 
50 ribu butir ekstasi yang di-
simpan di atas lemari pa kaian 
yang sudah di modifikasi 
di kamar tengah serta 7,2 
kilogram sabu di atas lemari 
pakaian di kamar depan. Jika 
barang haram asal Palembang 
dan luar daerah itu dirupiah-
kan nilai ditaksir sekitar Rp 
23-25 miliar,” ungkapnya.

Tersangka Renol berikut 

barang bukti dibawa ke BNN 
Sumsel untuk diperiksa lebih 
lanjut. 

Saat diinterogasi, Renol 
mengaku barang haram itu 
milik Mirza, yang saat itu 
tengah liburan di Bangka 
Belitung.

“Dari pengakuan RM, 
kita melakukan penyelidikan 
dan memburu tersangka 
MZ yang sedang berlibur di 
Bangka. MZ ditangkap Rabu, 
9 Maret 2022, di tempat 
saudaranya di kawasan Desa 
Rebo, Sungai Liat, Bangka,” 
katanya.

Selain menangkap kedua 
tersangka serta menyita ba-
rang haram tersebut, tim 
BNN menyita sejumlah ba-
rang bukti lainnya, yakni 5 
unit ponsel, 1 motor, 1 mobil, 
dan 2 timbangan digital.

“Kedua tersangka yang 
berperan sebagai pengedar 
itu kini ditahan dan dikena-
kan Pasal 114 ayat (2) juncto 
Pasal 112 ayat (2) juncto 
Pasal 132 ayat (1) UU RI 
No. 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika,” jelasnya. ● lus

PALEMBANG (IM) 
- Petugas Badan Narkotika 
Nasional (BNN) Sumatera 
Selatan menyita sabu seberat 
7,2 kilogram dan 50 ribu bu-
tir ekstasi senilai Rp 25 miliar 
dari rumah bandar narkoba 
di Palembang. Barang haram 
tersebut ditemukan di lemari 
yang telah dimodifi kasi untuk 
mengelabui petugas.

Dari  penggerebekan 
tersebut,  BNN Sumsel 
menangkap dua orang yang 
diduga sebagai bandar, yakni 
Renol Mirfazollah dan Mirza.

Benar, kita telah me-
ngamankan barang bukti 7,2 
kilogram sabu dan 50.000 
butir ekstasi serta dua orang 
tersangka,” kata Kepala 
BNN Sumsel, Brigjen Djoko 
Prihadi, ketika dikonfi rmasi 
wartawan, Senin (14/3).

Kabid Berantas BNN 
Sumse l  Kombes  Agus 
 Sudarno menjelaskan,  ter-
bongkarnya jaringan narkoba 
ini bermula dari laporan ma-
syarakat yang mencurigai 
salah satu rumah di kawasan 
Kompleks Kencana Damai, 

Kompolnas menyatakan, dalam 
 menjalankan kehidupan  sehari-hari, 
kelompok teroris sangat  lihai 
 menyembunyikan identitas aslinya 
kepada masyarakat di sekitar  tempat 
tinggalnya. Sebab itu masyarakat 
 jangan mudah terkecoh.
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