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Indra Jafar

Iya benar, ada 
tiga orang yang 

meninggal dunia

MINUM MIRAS OPLOSAN TIGA ORANG TEWAS
Minuman keras (miras) oplosan kembali menelan korban jiwa, kali 
ini tiga orang tewas usai menenggak miras oplosan di Kampung 
Sawah, RT 2, RW 1, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, 
pada Selasa (3/4/2018) dini hari.
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J a k a r t a ,  H a n T e r  -  
Kapolres Jakarta Selatan, 
Kombes Pol Indra Ja’far 
membenarkan adanya tiga 
warga yang tewas diduga 
karena meminum miras 
oplosan itu.

“Iya benar, ada tiga orang 
yang meninggal dunia,” 
ujar Indra Jafar saat dikon-
firmasi wartawan, Selasa 
(3/4/2018).

Mantan Kabid Propam 
Polda Jawa Timur ini men-
jelaskan, selain ketiga orang 
tewas itu, ada juga warga 
lainnya yang segera dilari-
kan dan tengah dirawat di 
Rumah Sakit Fatmawati, 

Jakarta Selatan, karena ikut 
berpesta miras oplosan.

Jumlah warga yang ten-
gah menjalani perawaran 
intensif tersebut sebanyak 
delapan orang yang ikut 
berpesta miras oplosan.

“Kita pihak kepolisian 
masih menunggu hasil au-
topsi dari tiga jenazah yang 
meninggal dunia,” jelas 
Indra.

Sesuai hasil autopsi, 
tegasnya penyidik masih 
menyelidiki  penyebab pas-
ti ketiga korban tewas itu. 
Ia menambahkan, polisi 
masih memeriksa sampel 
dari miras oplosan ke Pusat 

Laboratorium Forensik Polri.
“Kita masih dalami keja-

dian itu dan menunggu hasil 
autopsi dan uji lab,” tegasnya.

 Danial

Jakarta, HanTer - Di-
rektur Lalu Lintas Polda 
Metro Jaya Kombes Pol 
Halim Pagarra berharap 
masalah transportasi online 
segera diselesaikan. Karena 
dalam Undang-Undang 
(UU) Nomor 22/2009, su-
dah diakomodir dari pada 
angkutan orang dan barang.

“Pada Pasal 137 dan 138 
disebutkan bahwa angku-
tan orang dan atau barang, 
dapat menggunakan ken-
daraan bermotor dan ken-
daraan tidak bermotor, ini 
sudah diakomodir. Bahwa 
kebutuhan angkutan yang 
selamat, aman, nyaman dan 
terjangkau”, kata Halim da-
lam seminar Permasalahan 
dan Penanganan Transpor-
tasi Online di Provinsi DKI 
Jakarta di Hotel Diradja, 
Selasa (3/4/2018).

Sehingga, tegasnya ma-
salah ini yang perlu didis-
kusikan adalah bagaimana 
penerapannya di lapangan. 
Karena soal keamanan, 
kenyamanan, dan keter-
jangkauan, kesetaraan dan 
keteraturan suka dilupa-
kan.

“Sudah banyak pakar 
hukum yang diundang 
mengatakan undang-un-
dang itu perlu diperkuat 
peraturan menteri,” ujar 
Halim.

Sementara itu pakar hu-
kum Markus mengatakan, 
peraturan Menteri Nomor 
108 tahun 2017 tentang 
penyelenggaraan angkutan 
orang dengan kendaraan 
bermotor umum tidak da-
lam trayek, harus melibat-
kan Kementerian lainnya 
bila diperlukan.

“Kita lihat Permenhub 
itu cukup nggak untuk men-
gatur itu, kalau memang itu 
harus melibatkan Kemen-
terian yang lain, kita harus 
libatkan. Agar ada wujud 
dari peraturan hukum yang 
bisa menjangkau, itu bisa 
Peraturan Presiden atau 
Peraturan Pemerintah,” 
ujarnya.

Dengan adanya pera-
turan itu, dirinya berharap 

agar persoalan yang tengah 
dihadapi oleh pengendara 
online dapat terselesaikan.

Sebelumnya, kisruh 
transportasi online masih 
saja terus terjadi hingga 
saat ini. Beberapa pihak 
bahkan tidak menyetujui 
aturan Peraturan Men-
teri Perhubungan Nomor 
108 tahun 2017 tentang 
Penyelenggaraan Angkutan 
Orang Dengan Kendaraan 
Bermotor Umum Tidak 
Dalam Trayek.

Namun demikian, pe-
merintah dinilai tidak perlu 
melakukan revisi terha-
dap Undang-Undang (UU) 
No.22 tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (LLAJ) mengatasi 
polemik ini. Apalagi saat ini 
untuk permasalahan trans-
portasi online, pemerintah 
telah menerbitkan, Peratu-
ran Menteri Perhubungan 
(Permenhub) Nomor 108 
tahun 2017.

 

Capai 60 Ribu 
Pengguna

Sejak di luncurkan pada 
akhir tahun 2017 lalu, se-
banyak 60 ribu masyarakat 
telah mengunduh sistem 
aplikasi layanan keuan-
gan atau sistem less cash 
societyJakOne Mobile. 

Corporate Secretary 
Bank DKI,  Zulfarshah 
mengatakan, pihaknya 
telah bekerjasama dengan 
5.200 UMKM dan pasar 
swalayan untuk memper-
mudah masyarakat dalam 
berbelanja.

“JakOne Mobile ini me-
rupakan salah satu uang 
elektronik yang aplikasinya 
dapat diunduh di IOS dan 
Android,” ujarnya di Jakar-
ta, Selasa (3/4/2018).

Zulfarshah menjelas-
kan, untuk selanjutnya 
layanan JakOne Mobile 
ini dapat digunakan untuk 
transaksi aneka pembaya-
ran mulai dari bayar iuran 

televisi kabel, beli pulsa, 
hingga belanja. Dalam sis-
tem layanan keuangan, 
JakOne terdiri dari mobile 
banking dan mobile wallet 
yang dapat digunakan un-
tuk bertransaksi kebutuhan 
sehari-hari.

“Selain itu, pengguna 
JakOne Mobile juga bisa 
membuka rekening tabun-
gan secaraonline yang cu-
kup mudah dengan men-
gikuti proses yang diminta 
oleh sistem,” paparnya.

Ia menambahkan, da-
lam menarik minat masya-
rakat agar lebih memilih 
sistem uang elektronik ini, 
Bank DKI juga kerap men-
gadakan promo cash back.

“Kami sering adakan 
cash back, misalnya dalam 
belanja makanan dengan 
harga Rp20 ribu, masyara-
kat hanya membayar Rp15 
ribu saja,”pungkasnya. Da-
nial/ Sammy

 Danial/Sammy

Dirlantas Desak Penyelesaian
Transportasi Online Sesuai UU

Kejari Jakarta Selatan Siap 
Sidangkan Aktor Tio Pakusadewo
Jakarta, HanTer - Ke-
jaksaan Negeri Jakarta 
Selatan segera melimpah-
kan perkara kasus dugaan 
penyalahgunaan narkoba 
oleh Tio Pakusadewo ke 
pengadilan negeri pasca 
menerima pelimpahan 
tahap dua dari kepolisian.

“Selanjutnya berda-
sarkan Pasal 143 ayat (1) 
KUHAP Jaksa penuntut 
umum akan melimpah-
kan perkara ke pengadilan 
negeri untuk dilakukan 
tahap penuntutan,” ujar 
Kasipenkum Kejati DKI, 
Nirwan Nawawi dikonfi r-
masi, Selasa (3/4/2018).

Ia menambahkan se-
telah dilakukan penelitian 
tersangka Tio Pasukodewo 
berikut barang bukti yang 
diduga tiga paket sabu 
berikut alat isapnya, selan-
jutnya terhadap terdakwa 
Tio Pasukodewo dilakuka-
kan penahanan selama 20 
hari ke depan di Rumah 
Tahanan Negara (Rutan) 
Cipinang.

Dikatakan, Kejaksaan 
Negeri Jakarta Selatan 
telah menerima Pelimpa-
han Tersangka Irwan Su-
setyo als Tio Pasukodewo 
bin Setiono Harjo berikut 
barang bukti dalam perka-

ra tindak pidana narkotika 
yang disangkakan Pasal 
112 (l) jo. Pasal 127 Un-
dang-Undang Nomor 35 
tahun 2009.

Sebelumnya, petugas 
Ditresnarkoba Polda Metro 
Jaya meringkus artis peran 
Tio Pakusadewo terkait 
dugaan penyalahgunaan 
narkoba di Jalan Ampera 
I Jakarta Selatan pada 
Selasa (19/12/2017).

Diketahui, Tio telah 

mengonsumsi narkoba 
sejak 10 tahun lalu namun 
sempat berhenti beberapa 
bulan kemudian meng-
gunakan shabu kembali 
saat mengalami cedera 
kaki akibat kecelakaan 
kendaraan.

Penyidik Polda Met-
ro Jaya masih memburu 
pelaku berinisial V yang 
diduga sebagai pemasok 
sabu kepada Tio. 

 Zamzam

Jakarta, HanTer - Ke-
polisian RI belum bisa 
memastikan kebenaran 
dari isu adanya permen 
yang mengandung narkoba 
yang menyebabkan balita 
terdeteksi positif menggu-
nakan narkoba.

“Kami belum bisa me-
mastikan apakah benar 
permen itu mengandung 
metamfetamin. Tapi yang 
jelas kami serahkan ke 
ahlinya,” ujar Direktur 
Tindak Pidana Narkoba 
Bareskrim Polri Brigjen 
Pol Eko Daniyanto di Ja-

karta, Selasa (3/4/2018)
Saat ini pihaknya ma-

sih menunggu hasil pen-
gujian di laboratorium 
BPOM.

Ia menambahkan jika 
ada anggota Polri di daerah 
yang mencurigai adanya 
kandungan narkoba da-
lam produk tertentu agar 
segera mengambil sampel 
untuk selanjutnya diteliti 
oleh BPOM atau BNN.

Sebelumnya pada Sab-
tu (31/3/2018), seorang 
balita berinisial CSA, beru-
mur 3,8 tahun di Selatpan-

jang, Kepulauan Meranti, 
Riau, dilaporkan banyak 
berbicara tidak jelas dan ti-
dak bisa tidur setelah men-
gonsumsi tiga permen jeli 
yang dibelikan kakeknya.

Balita CSA akhirnya di-
bawa ke RSUD Kabupaten 
Meranti dan dites urine. 
Hasilnya urine positif men-
gandung narkotika.

Sementara permen 
dibawa ke laboratorium 
BPOM Pekanbaru untuk 
memastikan kandungan 
permen tersebut. 

 Danial

Kepolisian Belum Pastikan 
Isu Permen Campur Narkoba

TIO PAKUSADEWO
ISTIMEWA


