
12  PoliceLineINTERNATIONAL MEDIA, SENIN 13 SEPTEMBER 2021

IDN/ANTARA

GEBYAR VAKSINASIGEBYAR VAKSINASI
DI JAYAPURADI JAYAPURA

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Kapolda Papua Irjen Pol Mathius 
D Fakhiri (kiri) berbincang de-D Fakhiri (kiri) berbincang de-
ngan warga saat gebyar vak-ngan warga saat gebyar vak-
sinasi di Papua Trade Center sinasi di Papua Trade Center 
(PTC) Entrop, Kota Jayapura, (PTC) Entrop, Kota Jayapura, 
Papua, Sabtu (11/9). Gebyar vak-Papua, Sabtu (11/9). Gebyar vak-
sinasi massal yang diinisiasi Polda sinasi massal yang diinisiasi Polda 
Papua bekerjasama Lantamal X Papua bekerjasama Lantamal X 
Jayapura dan relawan vaksinator Jayapura dan relawan vaksinator 
tersebut menargetkan lebih dari tersebut menargetkan lebih dari 
seribu dosis vaksin perhari.seribu dosis vaksin perhari.

Jika Masih Banyak Kerumunan, Polisi 
Bakal Perluas Crowd Free Night di DKI
Dirlantas Polda Metro Jaya mengimbau 
masyarakat khususnya muda-mudi yang 
kerap menongkrong agar di rumah saja, 
supaya Jakarta bisa segera terbebas 
dari pandemi Covid. 

TANGERANG (IM) - 
Dirlantas Polda Metro Jaya 
Kombes Pol Sambodo Purno-
mo Yodo mengatakan, kepoli-
sian memiliki opsi untuk mem-
perluas titik pemberlakuan 
crowd free night di Jakarta. 

Crowd free night diketahui 
diberlakukan di empat titik di 
Jakarta sejak Jumat (10/9). Ke-
empat titik itu berada di SCBD, 
Kemang, Jalan Asia-Afrika, 
dan Jalan Sudirman-Thamrin. 

Polisi menerapkan crowd 
free night lantaran kerap terjadi 
pelanggaran aturan PPKM 
seperti kerumunan hingga 
adanya balap liar. Polri, kata 
dia, bisa saja memperluas 
penerapan crowd free night. 
Apalagi, masih banyak titik 
yang menjadi lokasi berkum-
pulnya masyarakat. 

“Tentu tidak menutup 
kemungkinan nanti ruas jalan 

yang kita tengarai masih ban-
yak orang-orang berkerumun, 
tentu bisa saja nanti kami 
perluas untuk area crowd free 
night,” papar Sambodo dalam 
rekaman suara, Minggu (12/9).

Crowd free night juga 
dianggap dapat mencegah 
adanya kerumunan dan me-
ningkatkan kedisiplinan warga 
berkait peraturan soal PPKM 
level 3 yang kini masih diterap-
kan di Jakarta. 

Dalam kesempatan itu, 
Sambodo mengimbau ma-
syarakat khususnya muda-mu-
di yang kerap menongkrong 
agar di rumah saja. 

“Jangan keluar rumah ka-
lau tidak perlu, supaya betul-
betul Jakarta bisa segera ter-
bebas dari pandemi Covid-19,” 
katanya.

Sambodo sebelumnya 
mengungkapkan, saat penera-

JAKARTA (IM) - Empat 
siswi SMA di Jayapura, Papua 
dikabarkan menjadi korban 
penculikan dan pemerkosaan 
oleh sejumlah orang, di an-
taranya ada oknum pejabat 
politikus dari salah satu partai 
politik. 

Jajaran Polda Papua turun 
tangan mengusut kabar yang 
viral di media sosial Twitter 
semenjak @kasmenyalasu 
mencuitkannya hari Jumat 10 
September 2021.

Disebutkan pula oleh 
akun tersebut bahwa keem-
pat korban masih berumur 
16 tahun.

Adapun tindakan dugaan 
pemerkosaan itu diterima oleh 
mereka dengan inisial DOL, 
DAL, RW, OW. Akun tersebut 
membeberkan kronologi yang 
dibuat oleh pihak keluarga ter-
kait dengan kejadian tersebut.

“Tindak pidana pemer-
kosaan tersebut berawal da-
ri ajakan om dari korban 
de ngan iming-iming hanya 
ingin mengajak jalan-jalan 
pa ra korban ke Jakarta tanpa 
se pengetahuan orang tua atau 
keluarga,” tulis pesan tersebut 
yang diterima, Minggu (12/9).

Modus itu dilakukan-
nya pada pertengahan bulan 
april 2021, dan uang hasil 
iming-iming itu akan diberi-
kan pada bulan Juni. Namun 
hal itu berubah menjadi aksi 
penculikan dengan pemak-
saan memberikan minuman 
alkohol, mengajak ke bar, 
menganiaya, meneror hingga 
mengintimidasi para korban. 
“Agar menuruti semua per-
mintaan pelaku jika tidak maka 

akan diancam dan ditekan 
dengan berbagai alasan”.

Salah satu tekanan yang 
dituturkan yakni orang tua ko-
rban tidak akan pernah mem-
berikan uang sebagaimana 
yang diberikan oleh pelaku. 
Menurut dia, pelaku juga 
memberikan promosi jabatan 
kepada orang tua korban dan 
bahkan korban akan diajak 
untuk menangani proyek 
proyek pembangunan di 
Papua.

“Sesudah itu para korban 
dilarang dan diancam agar 
tidak boleh memberitahukan 
pihak keluarga dan siapapun 
terkait aksi bejat mereka,” tulis 
pesa tersebut.

Lebih jauh dijelaskan, 
setelah dipaksa minum alko-
hol sampai tak sadarkan diri, 
salah satu korban diduga men-
galami kekerasan seksual dari 
oknum pejabat. Mereka dila-
rang untuk memberitahukan 
aksi bejat yang telah dialami 
kepada siapa pun.

Terkait dengan kabar 
tersebut, Kabid Humas Polda 
Papua Kombes Pol Ahmad 
Musthofa Kamal membena-
rkan cuitan viral tersebut. 
Menurut Kamal, kasus su-
dah ditangani Ditreskrimum 
Polda Papua. “Benar, sedang 
ditangani Ditreskrimum Polda 
Papua,” ujar Kamal ketika 
dikonfi rmasi.

Dia menjelaskan, seban-
yak tujuh orang sudah di-
periksa terkait dengan dugaan 
persetubuhan di bawah umur. 
Pemeriksaan dilakukan pada 
hari kemarin, Sabtu 11 Sep-
tember 2021.  lus

Polda Papua Usut Kasus Dugaan 
Oknum Pejabat Perkosa 4 Siswi

JAKARTA (IM) - Bares-
krim Polri menangkap salah 
seorang pegawai BNI berinisial 
MBS yang dituduh memalsu-
kan bilyet deposito bernilai 
Rp45 miliar di BNI Makassar.

“Sudah dilakukan peneta-
pan tersangka dan penahanan 
terhadap tersangka. Tersangka 
MBS adalah pegawai BNI 
Makassar,” kata Direktur Tin-
dak Pidana Ekonomi Khusus 
(Dirtpideksus) Bareskrim Pol-
ri, Brigjen Pol Helmy Santika, 
saat dihubungi, Minggu (12/9).

Kasus ini mencuat berawal 
dari laporan yang dibuat BNI 
ke polisi pada 1 April 2021 lalu. 
Laporan nomor LP/B/0221/
IV/2021/Bareskrim tentang 
dugaan Tindak Pidana Per-
bankan dan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 

Helmy mengungkapkan, 
BNI tidak mengalami keru-
gian akibat pemalsuan bilyet 
deposito ini. Namun, salah 
satu nasabah BNI Makassar 
berinisial IMB mengalami 
kerugian senilai Rp 45 miliar. 
Selain IMB ada juga nasabah 
lain berinisial H mengalami 
kerugian Rp 16,5 miliar. 

Korban lainnya yaitu na-
sabah R dan A mengalami 
kerugian senilai Rp 50 miliar, 
tetapi sudah dibayar. 

“Deposan Saudara IMB 
(hilang) sejumlah Rp 45 miliar 
dari dana deposan seluruhnya 
Rp 70 miliar dan sudah dibayar 
Rp 25 miliar. Deposan Saudara 
H (hilang) sebesar Rp 16,5 
miliar dari dana yang dideposi-
tokan sebesar Rp 20 miliar, 
sudah dibayar Rp 3,5 miliar,” 
terang Helmy. 

Helmy mengatakan, dalam 
kasus ini, penyidik memeriksa 
saksi-saksi dari pihak BNI, 
nasabah, dan pihak lain yang 
mungkin mengetahui duduk 
perkara kasus. Ia menyebut-
kan, sampai saat ini penyidik 
telah memeriksa 20 orang 
saksi dan dua ahli perbankan 
dan pidana.

“Hasil pengembangan pe-
nyidikan ada penambahan 
dua tersangka lainnya. Saat 
ini berkas sudah dikirimkan 
(pelimpahan tahap satu) ke 
kejaksaan,” tuturnya. 

Helmy mengungkapkan, 
pada pertengahan Juli 2019, 
MBS menawarkan nasabah RJ 
dan AN untuk membuka de-
posito di BNI cabang Makas-
sar dengan bunga 8,25 persen 
dan mendapatkan bonus lain-
nya. Tawaran ini juga MBS 
berikan kepada nasabah HN 
dan IMB pada sekitar Juli 2020. 

“Dengan cara dana ter-
lebih dahulu dimasukkan ke 
rekening bisnis di BNI cabang 
Makassar atas nama para de-
posan,” katanya. 

Kemudian, lanjut Helmy, 
tersangka MBS menyerahkan 
slip kepada para nasabah untuk 
ditandatangani dengan alasan 
akan dipindahkan ke rekening 
deposito. Namun, dana para 
nasabah ditarik dan disetor-

kan ke rekening fiktif  yang 
sudah disiapkan MBS bersama 
rekannya. 

“Dana yang ada di reken-
ing bisnis deposan ditarik dan 
dalam waktu yang bersamaan 
disetorkan ke rekening yang 
sudah disiapkan oleh tersangka 
MBS dan kawan-kawan, di an-
taranya terdapat rekening fi ktif  
atau bodong,” ucapnya. 

Helmy pun mengingatkan 
masyarakat agar hati-hati ke-
tika menerima tawaran produk 
perbankan atau saat menerima 
dokumen dari pegawai bank. Ia 
meminta masyarakat tidak asal 
percaya dan selalu mengecek 
ulang. 

“Dan jangan mau tanda 
tangan di slip kosong yang 
disodorkan oleh pegawai bank. 
Karena akan mudah untuk diisi 
dengan penyelewangan atau 
penyalahgunaan dari oknum,” 
kata Helmy.

Kronologi
Sebelumnya, seorang nasa-

bah bank pelat merah cabang 
Makassar, Sulawesi Selatan, 
mengaku kehilangan dana 
deposito sebesar Rp 45 miliar. 
Nasabah itu adalah pengusaha 
bernama Andi Idris Mang-
gabarani. 

Syamsul Kamar, kuasa hu-
kum Andi Idris, membeberkan 
kronologi hilangnya dana Rp 
45 miliar itu. Menurut Syam-
sul, dana kliennya itu hilang 
pada Februari 2021. Saat itu, 
Andi Idris hendak mencairkan 
bilyet deposito miliknya. Akan 
tetapi, ia gagal melakukan 
pencairan untuk kepentingan 
bisnis.

Sementara, pihak bank 
tak dapat memberi penjelasan 
yang memuaskan ke mana 
dana milik nasabah. Pihak 
bank belakangan pun tak bisa 
mengembalikan dana Rp 45 
miliar itu. 

“Selain itu tidak ditemu-
kannya solusi atau penyelesa-
ian dalam mediasi yang dilaku-
kan pihak bank,” ujar Syamsul. 

Pihak bank sendiri mel-
aporkan masa lah in i  ke 
Bareskrim Polri dengan no-
mor laporan S.Pgl/2019/VI/
RES.2.2./2021/Dittipideksus. 

Pihak bank, kata Syam-
sul, beralasan bilyet deposito 
dari Andi Idris tidak terdaftar 
dalam sistem bank mereka. 
Maka, pihak Andi Indris pun 
balik melaporkan bank pelat 
merah tersebut ke Polda Su-
lawesi Selatan pada tanggal 9 
Juni 2021. “Pihak kami pada 
tanggal 9 Juni 2021 membuat 
laporan ke Polda Sulsel tentang 
adanya dugaan kejahatan yang 
dilakukan oleh manajemen 
bank,” kata Syamsul. 

Syamsul menyebut, pe-
nyidik Bareskrim Mabes Polri 
menduga ada pihak internal 
bank yang membuat rekening 
bodong. Hasil pemeriksaan 
penyidik menduga, dana milik 
Andi Idris masuk dalam reken-
ing bodong ini.  lus

Bareskrim Polri Tangkap Pegawai BNI 
yang Hilangkan Deposito Nasabah Rp45 Miliar

Dijelaskan bahwa 29 mo-
tor itu disita karena tak disertai 
Surat Tanda Nomor Kendara-
an (STNK) dan menggunakan 
knalpot bising.

“Ya jadi kita sita kendaraan 
roda dua itu karena tak bisa 
menunjukkan STNK, terus 
knalpotnya bising, lawan arus 
ya,” ucapnya.

Sebanyak 639 kendara-
an bermotor baik roda dua 
maupun roda empat terkena 
sanksi tilang dalam operasi 
yang digelar petugas gabungan 

TNI-Polri, Satpol-PP serta 
Dinas Perhubungan DKI. 
Kegiatan ini digelar sebagai 
upaya mencegah kerumunan 
kala PPKM berlangsung se-
hingga dapat meminimalkan 
penyebaran virus Covid-19.

Operasi CFN digelar di 
empat jalan yakni Jalan Jender-
al Sudirman Thamrin, SCBD, 
Kemang Raya, dan Asia Afrika. 
CFN diberlakukan untuk akhir 
pekan dan telah diterapkan 
tepatnya pada, Jumat (10/9) 
lalu.  lus

pan crowd free night pada 
Sabtu (11/9), polisi menilang 
639 kendaraan. Pada hari 
yang sama, kepolisian juga 
mendapati sejumlah kafe di 
daerah Jakarta Timur yang 
melanggar protokol kesehatan. 

Kafe yang melanggar pro-
tokol kesehatan itu juga tengah 
ditindaklanjuti oleh Satpol PP, 
TNI-Polri, dan lainnya. 

“Ada beberapa kafe di 
daerah Jakarta Timur yang 
masih buka dan saat ini se-
dang dilakukan penindakan 
oleh Satpol PP dengan di-
dampingi oleh teman-teman 
yang melakukan patroli,” urai 
Sambodo.

639 Kendaraan Terjaring
Sambodo mengungkap-

kan, sebanyak 29 kendaraan 
roda dua disita petugas saat 
razia Crowd Free Night (CFN) 
masa PPKM Level 3 pada 
Sabtu (11/9) malam hingga 
Minggu (12/9) dini hari.

“Ya, jadi giat CFN se-
malam dilaporkan ada 639 
kendaraan yang terjaring razia 
baik motor maupun mobil. 
Dari jumlah itu, sebanyak 29 
kendaraan roda dua kita sita,” 
ujarnya.

TANGERANG (IM) - 
Pihak kepolisian langsung tu-
run tangan melakukan peny-
elidikan adanya petasan yang 
dibungkus degan robekan 
lembaran Al Quran. 

Terungkapnya petasan 
berbahan dasar kertas Alquran 
itu bermula dari warga di Pa-
rung Serab, RT01/06, Ciledug, 
Kota Tangerang, yang sedang 
hajatan membakar petasan. 
Saat petasan meledak, tam-
pak robekan kertas petasan 
diduga dari bahan Alquran. 
Warga sendiri mengaku tidak 
menyangka, jika bahan dasar 
petasan itu menggunakan 
kertas Alquran. Pasalnya, saat 
petasan dibuka, terbalut den-
gan kertas warna merah putih, 
sehingga tertutup.

Kapolsek Ciledug, Kom-
pol Poltar L Gaol mengatakan, 
pihaknya masih menelusuri 
informasi tersebut. 

“Masih kita telusuri mas. 
Di Ciledug gak ada (pabrik 
petasan),” katanya, kepada 
Sindonews, Minggu (12/9).

Sementara itu, Camat 
Ciledug, Syarifudin mengaku 
kaget dengan adanya petasan 
berbahan dasar kertas diduga 
Alquran. Dirinya pun lang-
sung melakukan pengecekan 

terkait video yang beredar 
tersebut. “Wah, baru tahu nih. 
Nanti saya cek dulu. Kalau 
di Ciledug sih setahu saya 
tidak ada (pabrik petasan),” 
pungkasnya.

Dihukum Berat
Ketua Umum Majelis 

Hukum dan HAM (MHH) 
Pimpinan Pusat Muhammadi-
yah, Trisno Raharjo, menge-
cam ada kertas Alquran yang 
digunakan sebagai pembung-
kus petasan. Muhammadiyah 
meminta aparat mengusut 
kasus sesuai hukum.

“Lembar Alquran tidak 
dibenarkan untuk digunakan 
sebagai media pembungkus 
apapun, pelaku yang menggu-
nakan baik sengaja atau tidak, 
perlu diproses secara hukum,” 
kata Trisno saat dihubungi 
wartawan, Minggu (12/9).

Dia menambahkan kasus 
penggunaan kertas Alquran 
sebagai pembungkus petasan 
bukan kali pertama. Beberapa 
kali kasus yang sama telah 
terjadi segera hal itu segera 
ditangani. “Kasus seperti ini 
sering terulang, maka perlu 
penelusuran tempat pembua-
tannya dan proses hukum wa-
jib dilakukan,” tuturnya.  lus

Polisi Selidiki Adanya Petasan 
Dibungkus Lembar Al Quran

JAKARTA (IM) - Muda-
mudi yang nongkrong di 
sekitar kawasan Bulungan dan 
Barito Blok M, Kramat Pela, 
Kebayoran Baru, Jakarta Se-
latan, dibubarkan polisi pada 
Sabtu (11/9) sekitar pukul 
21.00 WIB. Motor yang tak 
memiliki kelengkapan surat 
juga dibawa ke Polsek Metro 
Kebayoran Baru. 

“Kami menghimbau ma-
syarakat yang masih nong-
krong untuk membubarkan 
diri,” kata Kapolsek Metro 
Kebayoran Baru AKBP Febri 
Isman Jaya usai operasi yustisi, 
Sabtu (11/9)  malam. 

Ia melanjutkan, kegiatan 
pembubaran muda-mudi di 

kawasan Blok M tersebut 
merupakan bagian dari op-
erasi yustisi di tengah masa 
Pemberlakukan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Level 3. Febri mengatakan, 
operasi yustisi digelar bersama 
tiga pilar.

Selain mengimbau untuk 
bubar, polisi juga melaku-
kan razia kendaraan yang tak 
memiliki kelengkapan surat. 
Febri mengatakan, pihaknya 
menemukan dua kendaraan 
yang memiliki surat-surat. 

“Kami imbau kalau me-
mang punya surat-surat, si-
lakan ambil motornya di Pol-
sek Metro Kebayoran Baru,” 
tambah Febri.  lus

Muda-Mudi Nongkrong di Barito Blok M 
Kocar Kacir saat Dibubarkan Polisi
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VAKSINASI COVID-19 POLRES PELABUHAN 
TANJUNG PERAK

Polisi membagikan lembar formulir pendaft-
aran kepada warga yang mengantre untuk 
mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara lan-
tatur (layanan tanpa turun) di Polres Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 
(11/9). Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya 
menggelar secara serentak vaksinasi COVID-19 
di enam titik lokasi di wilayah hukumnya dengan 
menargetkan sekitar 3.000 penerima vaksin.

Kapolsek Cabangbungin, Bekasi AKP Robin membagikan masker kepada 
warga seusai vaksin.

Polsek  Cabangbungin Bekasi Bersama Muspika 
Menggelar Vaksinasi di Delapan Desa

BEKASI (IM) - Sejum-
lah warga di delapan desa 
yang terdapat di Kecamatan 
Cabangbungin Kabupat-
en Bekasi, telah menjalani 
proses vaksinasi Covid-19 
yang diadakan Polsek Ca-
bangbungin bersama unsur 
Musyawarah Pimpinan Ke-
camatan (Muspika).

Kapolsek Cabangbun-
gin, Bekasi AKP Robin Men-
gatakan, semakin hari minat 
masyarakat untuk menerima 
suntikan vaksin bertambah.

“Alhamdullilah, warga 
makin banyak yang sudah 
divaksin.

Hari ini Polsek Cabang-
bungin bersama Muspika 
mengadakan kegiatan gerai 
vaksinasi di delapan desa 
dengan jumlah kuota yang 
tersedia adalah sekitar 800 
vaksin,” kata Robiin kepada 
wartawan di Bekasi, Minggu 
(12/9). “Kami berterima kasih 
kepada warga yang antusias 
untuk mengikuti program 
vaksinasi ini,” sambungnya.

Hingga saat ini, kata 
Robiin di wilayah Cabang-
bungin Kabupaten Bekasi 

tercatat hampir 65 persen 
warga sudah menerima vak-
sin.

“Polsek Cabangbun-
gin Kab Bekasi, setiap hari 
melakukan Vaksinasi dari 
Senin - Minggu, ini ker-
jasama Muspika dan seluruh 
para kades (8 desa) dan para 
Nakes yang ada di kecamatan 
cabangbungin, ini baru pe-
manasan sudah mencapai 
capaian Vaksin 63% warga 
yang sudah di Vaksin,” pa-
parnya.

Robiin menambahkan, 
dalam waktu dekat pihaknya 
bersama Muspika yakin akan 
segera mencapai target.

“Sisanya 37% akan di 
Vaksin lagi dengan Vaksin 
Merdeka II yang akan di mu-
lai tanggal 16 - 25 September 
2021, insyallah sampai tang-
gal 25 September 2021 akan 
tuntas,” ungkapnya.

Menurutnya, ini adalah 
kerja keras semua masyara-
kat cabangbungin atas ke-
sadarannya mengikuti pro-
gram vaksinasi.

“Kami selaku muspika 
(Cabangbungin) hanya men-

dorong, mengajak, menso-
sialisasikan, ayo sama-sama 
vaksin demi kesehatan ber-
sama,” ucap Robiin.

Kapolsek menjelaskan, 
saat ini separuh warga ca-
bangbungin telah mengikuti 
program dari pemerintah 
yaitu akselerasi percepatan 
vaksinasi.

“Alhamdulillah hari ini 
sudah melebihi dari target, 
lebih dari separuh warga 
cabangbungin yang sudah 
divaksin, dari data yang 
diterima penderita Covid di 
cabangbungin O persen,” 
kata Robiin.

Selanjutnya, anggota 
Polsek bersama Muspika 
Cabangbungin membagi-
kan masker kepada warga 
dan mengimbau agar tetap 
menerapkan protokol kes-
ehatan.

“Selain kegiatan vaksi-
nasi, kami bersama Mus-
pika Cabangbungin juga 
membagikan masker dan 
mengimbau kepada masyara-
kat untuk menjaga 3M dan 
menghindari kerumunan,” 
ujar Robiin.  tom


