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Kombes Pol 
Roma Hutajulu

Kami juga menyita 
senjata tajam 

berikut sepeda 
motor yang mereka 

pakai
Jakarta, HanTer -  Se-
lain tersangka AL, enam 
tersangka lainnya ditangkap 
polisi Polsek Kemayoran 
dan Polres Jakarta Pusat di 
tempat berbeda.

Kapolres Metro Jakarta 
Pusat Kombes Pol Roma 
Hutajulu membenarkan 
penangkapan pada Senin 
(28/1/2019) pagi. “Pelaku 
terpaksa ditembak kaki ka-
rena melawan,” ujar Roma, 
Senin (28/1/2019).

Usai meringik kesakitan, 

kata Roma, pihaknya lang-
sung membawa pelaku AL ke 
RS Polri Kramatjati. 

Sementara enam orang 
rekan lainnya bernama Yogi, 
Fajar, Guntur, Albert, Tris-
no, dan Prayogi Satrio, di-
amankan di lokasi berbeda 
tanpa perlawanan.  “Kami 
juga menyita senjata tajam 
berikut sepeda motor yang 
mereka pakai,” tegasnya.

Tewas Usai Dibacok
Yuda (26) tewas dibacok 

di bagian perut ketika men-
gendarai sepeda motor di 
Jalan Benyamin Sueb, Ke-
mayoran, Jakarta Pusat, 
Minggu (27/1/2019) malam. 

Kapolsek Kemayoran 
Kompol Syaiful Anwar mem-
benarkan adanya korban 
pembacokan di lokasi terse-
but. Dia menyebut korban 
tewas dibacok oleh anggota 
geng motor. Pembacokan 
dilakukan usai korban dan 
pelaku saling ejek. 

“Pelaku dan korban sa-

AL, satu pelaku penikam Yuda (26) ditembak petugas Polsek 
Kemayoran, Jakarta Pusat. AL terpaksa ditembak kaki sebelah kiri 
karena melawan saat hendak ditangkap di kosannya Jalan Mangga 
Besar XIII, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 
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ma-sama pakai motor. Kor-
ban tewas satu orang,” kata 
Syaiful kepada wartawan, 
Senin (28/1/2019).

Sementara itu Thamrin, 
mertua Yuda menyatakan 
bahwa menantunya sebelum 
dibacok sempat cekcok den-
gan anggota geng motor. 
Tidak lama setelah cekcok, 
salah satu anggota geng mo-
tor membacok perut Yuda. 

“Pelaku langsung kabur 
gitu saja ninggalin mantu 
saya,” ucapnya.

Yuda yang terkapar ka-
rena luka tusuk langsung 
dilarikan ke rumah sakit oleh 
rekannya. Peristiwa pem-
bacokan langsung dilaporkan 
ke polisi. 

“Menantu saya ini en-
ggak tahu permasalahan, 

dia jadi korban keganasan 
sekelompok anak muda yang 
mengendarai sepeda motor,” 
tandasnya. 

 Safari

Jakarta, HanTer - Tiga 
Calon wakil gubernur DKI 
Jakarta dari Partai Keadi-
lan Sejahtera (PKS) yak-
ni Abdurrahman Suhaimi, 
Agung Yulianto serta Ahmad 
Syaikhu melakukan silatu-
rahmi ke Fraksi Partai Per-
satuan Pembangunan (PPP) 
di Gedung DPRD, Jakarta 
Pusat, Senin (28/1/2019)

Tiga cawagub DKI dari 

PKS tersebut tersebut di-
dampingi Ketua Komisi 
Kebijakan Publik Majelis 
Pertimbangan Wilayah PKS, 
Achmad Yani. “Alhamdullih 
pada hari ini fraksi PKS ber-
sama dengan tiga cawagub 
DKI Jakarta telah melaksa-
nakan silaturahmi ke fraksi 
PPP dan satu hal yang sangat 
menggembirakan bagi kami 
dari fraksi PKS mendapatkan 

sambutan yang cukup antu-
sias,” kata Yani.

Ditambahkannya bahwa 
dalam pertemuan tersebut 
pihak PKS disambut suasana 
kekeluargaaan, sehingga dari 
pertemuan tersebut diharap-
kan jabatan Wagub segera 
terwujud untuk membantu 
tugas Gubernur DKI, Anies 
Baswedan dalam memban-

gun Kota Jakarta.
“Tadi suasananya gem-

bira, hangat dan memiliki 
keinginan yang sama, agar 
pemilihan wagub segera 
terwujud,” kata Yani.

Sementara itu, Ketua 
Fraksi PPP, Usman Helmy 
mengatakan pertemuan itu 
berlangsung dengan suasana 
kekeluargaan dan memang 

sudah lama terbangun. “Kita 
sama - sama partai yang 
berbasis Islam dan ada satu 

keinginan yang sama bagi 
kita semua bahwa keinginan 
untuk membangun Jakarta 

yang lebih baik, harus segera 
kita wujudkan,” kata Usman.

 Sammy

Tiga Cawagub DKI dari PKS Mulai Silaturrahmi ke Fraksi

Jakarta,  HanTer  - 
Seorang pengendara sepe-
da motor bernama Ama-
lia Rizqi Ramadhina (19) 
tewas akibat terlindas truk 
tronton di Jalan Marunda 
Makmur, Cilincing, Jakar-
ta Utara, Minggu, sekitar 
pukul 16.00 WIB.

Kanit Laka Lantas 
Jakarta Utara AKP Sigit 
Purwanto, di Jakarta, Senin 
(28/1/2019) mengatakan 
korban tewas terlindas truk 
setelah berusaha menghin-
dari lubang di jalan ter-
sebut.

Kejadian berawal ke-
tika sepeda motor Honda 
Vario dengan nomor polisi 
B-6098-UGJ yang diken-
darai korban melaju dari 
arah barat ke timur di Jalan 
Marunda Makmur bergerak 

ke arah kanan untuk meng-
hindari lubang di jalan.

Namun motor yang di-
kendarai Rizqi malah me-
nabrak bagian kanan truk 
tronton dengan nomor poli-
si B-8448-UYY yang melaju 
dari arah berlawanan.

Akibatnya sepeda mo-
tor korban terjatuh dan 
pengendaranya terlindas 
roda belakang truk tronton.

“(Korban) bergerak ke 
kanan karena menghindari 
lubang jalan dan menabrak 
badan sebelah kanan truk 
tronton,” kata Sigit.

Akibat luka berat yang 
dideritanya, korban me-
ninggal di lokasi kecelakaan 
dan sepeda motor yang 
digunakan korban rusak 
berat. 

 Danial

Perempuan Pengendara 
Motor Tewas Terlindas Truk

Cibinong, HanTer - Ba-
dan Narkotika Nasional 
(BNN) Kabupaten Bogor 
Jawa Barat mencatat ada 
delapan kasus penyalah-
gunaan narkotika dengan 
10 orang tersangka selama 
2018.

Kepala BNN Kabupa-
ten Bogor Nugraha Setya 
Budi di Cibinong, Senin 
(28/1/2019) mengatakan 
pengungkapan delapan 
kasus penyalagunaan nar-
kotika barang bukti yang 
diamankan luar biasa baik 
dilakukan secara mandiri 
dan bersama-sama BNN 
Provinsi Jawa Barat dan 
Pusat.

“Operasi yang dilaku-
kan sendiri atau mandiri 
kami menyita 60 kilogram 
ganja kering dan 526 gram 
sabu,” kata Budi.

Sedangkan untuk ope-
rasi gabungan kata Budi 
lagi dilakukan di wilayah 
Kecamatan Drarmaga, Ka-
bupaten Bogor, Jawa Barat 

mengungap 654 kilogram 
(Kg) ganja kering atau 6 
Kwintal lebih yang disita 
oleh jajaran BNN.

“Di 2019 BNN Pusat 
menugaskan kami untuk 
menuntaskan satu jaringan 
narkotika di wilayah Ka-
bupaten Bogor, ini masuk 
dalam program pemberan-
tasan,” kata Budi.

Selain pemberanta-
san jaringan narkotika di 
lingkungan masyarakat 
Kabupaten Bogor tam-
bah Budi, bersama BNN 
Provinsi Jawa Barat telah 
menandatangankan ker-
jasama dengan Kement-
rian Hukum dan HAM 
(Kemenkumham) pada 15 
Januari 2019.

Tujuanya untuk me-
nindak peredaran narko-
ba di Lembaga Pember-
dayaan (Lapas), sebab 
pengendalian narkotika 
yang paling besar ada di 
Lapas. 

 Zamzam

BNN Bogor Sita 
60 Kilogram Ganja
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