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Kompol Ronaldo 
Maradona Siregar

Yang bersangkutan 
berusia sekitar 

30-an tahun, 
diduga membawa 

narkoba jenis sabu 
di daerah Kebon 

Jeruk Jakarta 
Barat

POLRES JAKBAR COKOK
DUA PENGEDAR NARKOBA

Jakarta, HanTer - Kasa-
tresnarkoba Polres Metro 
Jakarta Barat Komisaris 
Polisi Ronaldo Maradona 
Siregar mengatakan dua 
orang tersebut berinisial SA 
dan AW. Mereka ditangkap 
saat mengedarkan sabu.

“Yang bersangkutan be-
rusia sekitar 30-an tahun, 
diduga membawa narkoba 
jenis sabu di daerah Kebon 
Jeruk Jakarta Barat,” ujar 
Ronaldo dikonfirmasi, ke-

marin.
Pada saat dilakukan pen-

ggeledahan di sebuah tas 
yang dikenakan oleh pelaku, 
anggota Satresnarkoba me-
nemukan satu buah paket 
besar dan belasan paket 
berukuran kecil yang didu-
ga sabu kurang lebih satu 
kilogram.

Dua pengedar narkoba 
tersebut sempat mengedar-
kan sabu di beberapa titik 
lokasi di Jakarta Barat.

Penangkapan mereka 
dipimpin oleh Kanit 1 Sa-
tresnarkoba Polres Metro Ja-
karta Barat Ajun Komisaris 
Polisi Arif Purnama Oktora.

“Saat ini pelaku masih 
kami lakukan proses penye-
lidikan lebih lanjut untuk 
mengungkap jaringan yang 
lebih besar lagi untuk detail-
nya akan kami sampaikan 
saat press conference nanti,” 
ujar Ronaldo. 
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Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat membekuk 
dua pengedar narkoba yang menyelundupkan barang haram di 
tengah situasi pandemi virus corona (COVID-19).

ISTIMEWA

Bogor, HanTer - Pemerin-
tah Kota (Pemkot)  Bogor 
menyiapkan dua skenario 
lockdown atau karantina 
wilayah yakni di pusat Kota 
Bogor dan di seluruh Kota 
Bogor guna mengantisipasi 
jika DKI Jakarta menerap-
kan hal serupa untuk men-
gatasi pandemi COVID-19.

Wakil Wali Kota Bogor, 
Dedie A Rachim, menjelas-
kan dua skenario lockdown 
itu pada rapat koordina-
si antara Tim Crisis Cen-
ter COVID-19 Kota Bogor 
dengan Bupati Bogor Ade 
Yasin, di Posko Tim Crisis 
Center COVID-19 Kota Bo-
gor, di Kota Bogor, Minggu 
(29/3/2020)

Pada rapat koordinasi 
tersebut, Dedie A Rachim 
didampingi Sekretaris Dae-
rah Kota Bogor, Ade Sarip 
Hidayat dan Asisten Peme-
rintahan dan Kesejahteraan 
Rakyat Setda Kota Bogor, 
Irwan Riyanto, yang juga 
Ketua Tim Crisis Center 
COVID-19 Kota Bogor.

Menurut Dedie, dua 
skenario lockdown yang 
disiapkan Pemerintah Kota 
Bogor yakni rencana A, loc-
kdown di pusat kota, akan 
menutup lima akses jalan 
di pusat kota.

Kemudian, rencana B 
yakni lockdown di seluruh 
kota dengan menutup sem-
bilan akses jalan menuju ke 
Kota Bogor.

Dedie menjelaskan, dua 
skenario rencana lockdown 

ini guna mengantisipasi 
rencana DKI Jakarta untuk 
menerapkan lockdown.

"Karena warga Kota Bo-
gor dan sekitarnya banyak 
yang bekerja di Jakarta, 
sehingga Kota Bogor akan 
menerapkan program yang 
sejalan dengan DKI Jakar-
ta," katanya.

Kalau DKI Jakarta me-
rencanakan lockdown, ka-
tanya, maka Kota Bogor 
juga harus bersiap-siap.

"Jangan sampai, ketika 
DKI Jakarta menerapkan 
lockdown Kota Bogor belum 
memiliki persiapan apa-
apa," katanya.

Perihal penyiapan ske-
nario lockdown ini, Dedie 
menyatakan, sudah ber-
koordinasi dengan Guber-
nur Jawa Barat. "Pak Gu-
bernur Jawa Barat, besok 
akan berkoordinasi dengan 
Gubernur DKI Jakarta un-
tuk menyinkronkan prog-
ram di DKI Jakarta dengan 
daerah penyangga yang 
masuk ke wilayah Jawa 
Barat," katanya.

Dedie menambahkan, 
Kota Bogor dan yang memi-
liki kaitan erat dengan Ka-
bupaten Bogor, juga mela-
kukan koordinasi dengan 
Kabupaten Bogor, guna 
bersama-sama menyiapkan 
rencana tersebut.

Sementara itu, Bupati 
Bogor, Ade Yasin, mengata-
kan, pada rapat koordinasi 
membahas soal kemungki-
nan ke depan dalam meng-

hadapi penyebaran virus 
corona.

"Karena Kabupaten Bo-
gor dan Kota Bogor adalah 
dua daerah yang saling ter-
koneksi, sehingga dalam 
menyiapkan program stra-
tegis harus disinergikan," 
katanya.

Menurut Ade Yasin, apa 
yang terjadi di Kota Bogor 
bisa berdampak ke Kabupa-
ten Bogor, sebaliknya, apa 
yang terjadi di Kabupaten 
Bogor bisa berdampak ke 
Kota Bogor.

"Karena itu, perlu terus 
berkoordinasi," katanya.

Pada rapat koordinasi, 
kata dia, Wakil Wali Kota 
Bogor menjelaskan soal 
rencana Pemerintah Kota 
Bogor ke depan, untuk men-
gatasi penyebaran virus 
corona.

"Pemerintah Kota Bo-
gor menyampaikan ske-
nario lockdown, karena 
banyak pintu dari kota ke 
kabupaten dan sebaliknya," 
katanya.

Ade menambahkan, 
kalau Kabupaten Bogor 
menerapkan "lockdown" 
maka pintu masuknya ada 
sangat banyak, sampai ra-
tusan, sehingga kabupaten 
sulit melakukan langkah itu. 
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Pemkot Bogor Ikuti Cara
DKI Atasi Virus Corona

DEDIE A RACHIM
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Dewan 
Pimpinan Cabang (DPC) 
PDI Perjuangan Jakar-
ta Pusat melaksanakan 
penyemprotan disinfek-
tan sekaligus memberikan 
masker kepada warga dan 
edukasi tentang bahaya 
virus corona.

Ketua DPC PDI Perju-
angan Jakarta Pusat Wa 
Ode Herlina, di Jakarta, 
Minggu (29/3/2020), men-
gatakan kegiatan tersebut 
sebagai bagian dari instruk-
si Ketua DPD PDIP DKI Ja-
karta dalam upaya pencega-
han penularan COVID-19.

"Hari ini menggelar 
penyemprotan pada tiga 
lokasi di Jakarta Pusat. 
Kegiatan ini merupakan 
bagian dari instruksi ketua 
DPD dalam menanggulangi 
penularan COVID-19 di 
lingkungan pemukiman 

warga," ujar Wa Ode.
Wa Ode yang juga me-

rupakan anggota DPRD 
DKI Jakarta ini menjelas-
kan kegiatan yang men-
gambil  tema "Gotong 
Royong Pancasila Hadapi 
COVID-19" tersebut dibagi 
atas tiga tim dengan ma-
sing-masing terdiri dari 
enam anggota.

Mereka mensosialisa-
sikan mengenai cara men-
gatasi COVID-19 sehingga 
diharapkan bermanfaat 
bagi masyarakat dan bang-
sa dalam menanggulangi 
bencana saat ini.

"Selain itu, tim ini juga 
sekaligus memberikan 500 
masker dan menyampaikan 
edukasi soal virus corona 
termasuk cara-cara penan-
ggulangan supaya tidak 
tertular," katanya.

Menurut dia, semua hal 

itu tidak lain adalah bagian 
tanggung jawab sebagai 
partai politik dan berharap 
bencana ini dapat teratasi 
secepatnya.

Wilayah penyemprotan 
tersebar di beberapa titik se-
perti di Kelurahan Cempaka 
Putih Barat, Kelurahan Ben-
dungan Hilir, Tanah Abang 
dan Kelurahan Kampung 
Rawa, Johar Baru.

Ketua DPD PDI Per-
juangan DKI Jakarta 
Adi Wijaya mengatakan, 
penyemprotan dilakukan 
secara serentak di 33 titik 
lima wilayah Kota Jakarta 
dan Kabupaten Kepulauan 
Seribu.

Penyemprotan akan 
dilakukan sebulan penuh 
dengan jadwal sepekan 
tiga kali, sehingga potensi 
penyebaran virus di ben-
da-benda milik masyarakat 
dapat ditanggulangi.

Selain penyemprotan 
dan membagikan selebaran, 
mereka juga menyalur-
kan bantuan masker ma-
sing-masing 6.000 di 
wilayah Jakarta Selatan, 
Jakarta Timur dan Jakarta 
Barat.

Kemudian masing-ma-
sing 5.000 di Jakarta Pusat, 
Jakarta Utara dan Kepulau-
an Seribu. "Kalau ini semua 
kita bisa gotong royong 
melawan corona, plus di-
siplin diri, Insya Allah pasti 
banyak yang terbantu," ka-
tanya. 
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DPC PDIP Jakpus Semprot
Disinfektan di Tiga Lokasi

WA ODE HERLINA
ISTIMEWA


