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Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran telah 
memerintahkan jajarannya untuk bersiap meng-
hadapi fenomena balap liar hingga tawuran yang 
kerap terjadi di bulan Ramadhan.
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balapan liar, tawuran, dan sebagainya, 
maka akan secara otomatis anggota 
akan melaksanakan penindakan,” ujar 
Sambodo, Kamis (31/3).

Imbauan juga disampaikan Kabid 
Humas Polda Metro Jaya Kombes 
Endra Zulpan. Ia mengimbau masyara-
kat untuk tidak melaksanakan SOTR 
pada saat Ramadhan. Sebab, kegiatan 
tersebut lebih banyak menimbulkan 
dampak negatif.

“Kami beranggapan SOTR ini 
le bih banyak mudaratnya daripada 
hal-hal berguna dari kegiatan itu. 
Kami berupaya secara preemtif  dan 
preventif  mengimbau kepada semua 

masyarakat untuk tidak melakukan 
SOTR,” ungkap Zulpan.

Polda Metro Jaya sebelumnya 
menyebut bakal melakukan fi lterisasi 
di 13 kawasan di DKI Jakarta yang 
ditengarai menjadi lokasi SOTR pada 
saat Ramadhan. Sambodo mengatakan 
bahwa sebanyak lima kawasan akan 
menjadi tanggung jawab Polda Metro 
Jaya, sedangkan delapan lokasi lain 
akan ditangani oleh jajaran dari polres 
setempat.

“Ada 13 kawasan. Lima kawasan 
menjadi tanggung jawab Polda, kemu-
dian dua kawasan tanggung jawab Ja-
karta Pusat, dan dua kawasan tanggung 
jawab Jakarta Utara,” ujar Sambodo.

“Kemudian, satu kawasan tang-
gung jawab Jakarta Barat, dua kawasan 
Jakarta Selatan, dan satu kawasan 
jadi tanggung jawab Jakarta Timur,” 
katanya.

 Nantinya, kata Sambodo, 13 
ka wasan yang berpotensi menjadi 
lokasi SOTR akan dijaga oleh petugas 
gabungan TNI-Polri guna membatasi 
mobilitas masyarakat. Penjagaan akan 
dilaksanakan mulai 2 April 2022 hingga 
2 Mei 2022 pada pukul 01.00 WIB 
sampai 05.00 WIB. “Jadi semua ada 
(anggota) Sabharanya ada Brimobnya,” 
jelas Sambodo.

Adapun lima kawasan yang men-
jadi tanggung jawab Polda Metro Jaya 
yakni: Jalan Sudirman-Thamrin Jalan 
Gunawarman Jalan Senopati Kawasan 
SCBD Jalan Asia-Afrika.

Antisipasi Tawuran
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil 

Imran telah memerintahkan jajarannya 
untuk bersiap menghadapi fenomena 
balap liar hingga tawuran yang kerap 
terjadi di bulan Ramadhan.

JAYAPURA (IM) - Aksi kekeja-
man kelompok kriminal bersenjata 
(KKB) semakin brutal dan sadis.  Baru-
baru ini  KKB di bawah pimpinan 
Egianus Kogoya  menyerang Pos 
Quary Bawah, Distrik Kenyam, Ka-
bupaten Nduga, Papua. Akibatnya, 
dua  prajurit gugur dalam penyerangan  
tersebut. Keduanya yakni Letda Mar 
Iqbal dan Pratu Mar Wilson Anderson 
Here.

Kemudian kelompok teroris ini 
menembak seorang bintara pembina 
desa di Pos Koramil Yalimo, Sersan 
Satu Eka Andriyanto, beserta istrinya 
yang berprofesi sebagai tenaga kese-
hatan di Elelim. Pasangan suami istri 
(pasutri) ini dianiaya dan ditembak 
hingga kehilangan nyawa.

Komandan Korem 172/PWY, 
Brigadir Jenderal TNI Izak Pange-
manan, mengatakan, dari laporan yang 
diterima, ada kelompok bersenjata 
menyerang anggotanya itu beserta ke-
luarganya yang saat itu berada di ruko 
mereka di Elelim, Papua.

Akibatnya, Supriyanto meninggal 
di tempat akibat luka tembak, sedang-
kan istrinya, Sri Lestari, kehilangan 
nyawanya akibat luka benda tajam. 
Bahkan anak mereka yang masih 
balita umur 2,5 tahun, Elvano Putra, 
juga jadi korban kegaganasan mereka. 
Elvano dua jarinya putus akibat terkena 
tebasan senjata tajam saat berada dalam 
gendongan ibunya.

“Belum diketahui siapa pelakunya 
karena saat ini masih diselidiki, apalagi 
ke dua pasutri sudah bertugas di Elelim 
cukup lama,” kata Pangemanan, Kamis 
(31/3).

Dikatakannya, di lokasi kejadian 
di temukan satu selongsong peluru 
yang diduga berasal dari senjata serbu 
AK-47 berkaliber 7,52 mm.

Jenazah Supriyanto akan disema-
yam kan di Markas Korem 172/PWY di 
Waena, Jayapura, sebelum Jumat (1/4), 
diterbangkan untuk dimakamkan di 
kampung halamannya di Jawa Timur.

“Pasangan suami-istri ini mening-

JAKARTA (IM) - Polda Metro 
Jaya melarang warga melakukan sa-
hur on the road (SOTR) pada saat 
Ramadhan 1443 Hijriah. Kegiatan itu 
dikhawatirkan dapat mengganggu ke-
amanan dan ketertiban di masyarakat.

Dirlantas Polda Metro Jaya 
Kombes Sambodo Purnomo Yogo 
menegaskan, Polisi bakal melakukan 
filterisasi di sejumlah kawasan di 
Jakarta yang kerap menjadi lokasi 
SOTR. Petugas bakal menindak atau 
membubarkan kerumunan warga yang 
ditengarai akan melakukan SOTR.

“Apabila ada rombongan yang 
dicurigai melaksanakan SOTR atau 

Hal tersebut disampaikan Fadil 
ketika memberikan arahan terkait 
pengamanan di wilayah DKI Jakarta 
dan sekitarnya selama bulan Ramadhan 
1442 Hijriah. “Mulai dari sekarang 
kami persiapkan betul agar fenomena 
trek-trekan balapan liar, penggunaan 
mercon, dan tawuran di pagi hari bisa 
dicegah,” ujar Fadil di Mapolda Metro 
Jaya, Kamis (31/3).

Menurut Fadil, kegiatan yang 
mengganggu keamanan dan ketertiban 
itu kerap terjadi setiap dini hari ketika 
masyarakat hendak melaksanakan sa-
hur hingga menjelang ibadah Shalat 
Shubuh. “Saya minta betul-betul di-
antisipasi,”  kata Fadil.

Fadil sebelumnya memerintahkan 
jajarannya untuk melakukan peng-
amanan maksimal di wilayah DKI 
Jakarta pada saat Ramadhan tahun ini.

“Harus kita antisipasi (gangguan 
keamanan dan ketertiban masyarakat). 
Ini yang namanya melayani umat Islam 
yang sedang melaksanakan ibadah di 
bulan suci Ramadhan,” ujarnya.

 Fadil meminta seluruh jajarannya 
untuk bekerja maksimal dan tidak 
terkecoh dengan para pelaku tindak 
kejahatan ataupun pihak-pihak yang 
hendak mengganggu keamanan dan 
ketertiban masyarakat.

“Saya tidak mau kesannya kita ka-
lah, tidak berdaya, tidak mampu, tidak 
bisa mengantisipasi fenomena yang 
saya sebutkan,” kata Fadil.

Seluruh Kapolres dan pejabat 
uta ma di Polda Metro Jaya, kata Fadil, 
su dah harus menyiagakan anggota di 
setiap titik-titik di wilayah DKI. De-
ngan begitu, diharapkan gangguan 
keamanan dan ketertiban masyarakat 
yang mungkin terjadi pada saat Rama-
dhan bisa diantisipasi.  lus

galkan dua orang anak balita,” kata 
Pangemanan.

Kejadian ini bisa dibilang kejadian 
pertama kali seorang anggota TNI AD 
diserang kelompok bersenjata bersama 
istrinya, hingga keduanya kehilangan 
nyawa di tempat.

Bakar Sekolah
Seblumnya,  pada Rabu (30/3) 

ke marin, KKB pimpinan Undius 
Kogoya dan Aibon Kogoya, membakar 
bangunan sekolah satu atap SD-SMP 
dan menganiaya warga sipil di Distrik 
Hitadipa Kabupaten Intan Jaya.

Kepala Bidang Humas Polda 
Papua Kombes Ahmad Musthofa Ka-
mal menyebut, aksi tersebut dilakukan 
oleh Kelompok Kriminal Bersenjata 
pimpinan Undius Kogoya dan Aibon 
Kogoya. “Mereka tidak hanya mem-
bakar Gedung sekolah, mereka juga 
melakukan penganiayaan terhadap 
dua warga sipil. Salah satunya adalah 
guru di sekolah yang mereka bakar,” 
kata Kamal kepada wartawan, Jakarta, 
Kamis (31/3).

Kamal menjelaskan kejadian be-
rawal sekitar pukul 17.50 WIT. Ketika 
itu, anggota melihat terdapat kepulan 
asap dari arah Kampung Hitadipa. Ter-
kait hal tersebut selanjutnya anggota 
melakukan penyelidikan dan diketahui 
bahwa KKB telah membakar gedung 
sekolah satu atap Hitadipa.

Dari keterangan saksi, dikatakan 
Kamal, pukul 16.30 WIT gerombolan 
KKB berjumlah sekitar puluhan orang 
masuk ke dalam Kampung Hitadipa 
kemudian membakar gedung Sekolah 
Satu Atap YPPGI - SMP N 2 Hitadipa 
berjumlah 9 kelas.

Kamal menambahkan, setelah 
melakukan pembakaran dan peng-
aniayaan selanjutnya gerombolan KKB 
melarikan diri ke luar dari Kampung 
Hitadipa. “Anggota TNI-Polri di 
Intan Jaya telah menyekat jalur KKB 
untuk masuk ke Kota Sugapa dan juga 
melakukan pengamanan di sekitaran 
objek vital,” kata Kamal.  lus

Polda Metro Larang Warga Gelar SOTR:
Lebih Banyak Mudarat daripada Gunanya

JAKARTA (IM) – Jaja-
ran Polda Metro Jaya masih 
memburu pelaku penembakan 
Kereta Rel Listrik (KRL) relasi 
Tanah Abang-Rangkasbitung. 
Sementara proyektil peluru 
masih diperiksa di laborato-
rium forensik (labfor).

“Pelaku masih dicari,” kata 
Kabid Humas Polda Metro 
Jaya Kombes Pol Endra Zul-
pan di Polda Metro Jaya, Kamis 
(31/3).

Polisi menduga peluru 
yang ditembakan orang tak 
dikenal itu berasal dari senjata 
jenis senapan angin. Proyektil 
peluru telah diamankan dan 
dilakukan uji laboratorium 
forensik.

“Kita sudah mengamankan 
barang bukti proyektil, ada 
proyektil kemudian pecahan 
kaca ya, kaca KRL, sekarang 
bukti proyektil sedang kita 
periksakan ke Labfor,” tambah 
Zulpan.

Zulpan menuturkan peris-
tiwa penembakan itu terjadi 
pada saat KRL baru masuk 
ke Stasiun Kebayoran. Secara 
tiba-tiba, ada peluru menyasar 
ke salah satu kaca gerbong KRL 
hingga retak dan berlubang. 
“Saat kereta masuk ke Stasiun 
Kebayoran kira-kira 200 meter 
sebelum stasiun pukul 19.20 
WIB telah terjadi penembakan 
dengan senapan angin yang 
mengakibatkan kaca sebelah 
kanan pecah kereta kelima dari 
depan,” jelasnya.

Beruntung dalam insiden 
tersebut tidak ada korban 
akibat tembakan dari senapan 
angin itu. Polisi saat ini  tengah 
mencari pelaku penembakan 
itu. Sehingga penyidik juga 
belum mengetahui apa motif  
pelaku melakukan penem-
bakan tersebut.

“Pelaku ini belum kita ke-
tahui siapa, termasuk motivasi 
dari kegiatan atau perbuatan ini 
belum diketahui,” ujar Zulpan.

Sebelumnya, VP Corpo-
rate Secretary KAI Commuter 
Anne Purba mengatakan, awal-
nya menduga ada pelemparan 
batu ke KRL. Namun, saat 
berkoordinasi dengan aparat 
diketahui bahwa tindakan van-
dalisme tersebut berasal dari 
penembakan senapan angin.

“Dari hasil penelusuran 
petugas terkait serta koordinasi 
yang dilakukan oleh petugas 
KAI Commuter dengan aparat 

Pelaku Penembak KRL Masih Diburu,
Polisi Periksa Proyektil Peluru di Labfor

kewilayahan tindakan van-
dalisme tersebut berasal 
dari penembakan senapan 
angin yang menyebabkan 
kerusakan pada kaca jendela 
KRL,” kata Anne.

Dari hasil penelusuan 
dan pemeriksaan ditempat 
kejadian oleh petugas, dite-
mukan proyektil di dalam 
KRL 2138 sekitar kaca jen-
dela yang terkena tembakan 
dari senapan angin tersebut.

“Atas kejadian tersebut, 
pihak KAI Commuter terus 
berkoordinasi dengan ke-
polisian untuk mengungkap 
pelaku tindakan vandalisme 
tersebut,” ujarnya.

Tindakan vandalisme 
terhadap kereta api sa ngat 
berbahaya dan melang-
gar hukum, sesuai dengan 
KUHP Bab VII Pasal 194 
Ayat (1) mengenai Kejahat-
an yang Membahayakan Ke-
amanan Umum bagi Orang 
atau Barang, menuliskan 
barang siapa dengan sengaja 
menimbulkan bahaya bagi 
lalu lintas umum yang dige-
rakkan oleh tenaga uap atau 
kekuatan mesin lain di jalan 
kereta api atau trem, dian-
cam dengan pidana penjara 
paling lama 15 tahun.

Tidak hanya itu, pada 
Pasal 180 UU Nomor 23 
Tahun 2007 tentang Perkere-
taapian, juga mengatur hal 
yang sama terkait aktivitas 
vandalisme yaitu setiap orang 
dilarang menghilangkan, 
merusak, atau melakukan 
perbuatan yang mengaki-
batkan rusak dan/atau tidak 
berfungsinya Prasarana dan 
Sarana Perkeretaapian. Pelaku 
perusakan diancam huku-
man pidana penjara 3 tahun 
hingga 15 tahun penjara dan 
atau denda paling banyak 
Rp2 miliar.

“Dari aturan-aturan yang 
sudah jelas tersebut, KAI 
Commuter sangat menge-
cam atas tindakan-tindakan 
vandalisme terhadap sarana 
dan prasarana kereta api. 
KAI Commuter juga akan 
terus berkoordinasi dengan 
aparat kepolisian dan peme-
rintah kewilayahan untuk 
terus mengimbau kepada 
masyarakat di sekitar jalur 
rel untuk melakukan pence-
gahan tindakan vandalisme 
tersebut,” ujarnya.  lus

KKB Kian Brutal, Bunuh Prajurit TNI
dan Istri, Bayi Korban Ditebas Tangannya

KASUS PEREDARAN
NARKOTIKA

Dua petugas menggiring ter-
sangka tindak pidana narkotika 
AP (tengah) usai rilis kasus dan 
pemusnahan barang bukti sabu-
sabu di BNN Provinsi Kalimantan 
Barat di Pontianak, Kalimantan 
Barat, Kamis (31/3/2022). BNNP 
Kalbar memusnahkan 1,025 kilo-
gram sabu-sabu yang disita dari 
tersangka AP saat ditangkap 
di Pontianak Utara pada Sabtu 
(19/3) dan dia mengaku membeli 
narkotika tersebut dari NR sehar-
ga Rp400 juta atas permintaan 
pemesan berinisial JD di Pulau 
Madura.
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