
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 
DI RUANG PUBLIK

P e t u g a s  k e a m a n a n  m e m a n d u  s a l a h 
satu  pengunjung menggunakan aplikasi 
 PeduliLindungi sebelum memasuki pusat 
 perbelanjaan di Manado, Sulawesi Utara, Jumat 
(1/10). Mulai 1 Oktober 2021, pemberlakuan 
syarat wajib sertifi kat atau kartu vaksinasi serta 
penerapan aplikasi PeduliLindungi diterapkan di 
sejumlah pusat perbelanjaan untuk mendukung 
pencegahan penyebaran Covid-19.
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RILIS PENIPUAN SKEMA BUSSINESS EMAIL RILIS PENIPUAN SKEMA BUSSINESS EMAIL 
COMPROMISE LINTAS NEGARACOMPROMISE LINTAS NEGARA
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Juliarman (ketiga kanan),  Police Attache Korsel Byun Juliarman (ketiga kanan),  Police Attache Korsel Byun 
Chang Bum  (kedua kanan), dan Police Liason Offi  cer Chang Bum  (kedua kanan), dan Police Liason Offi  cer 
 Taiwan Tom Kang (kanan)  memberikan  keterangan  Taiwan Tom Kang (kanan)  memberikan  keterangan 
pers gelar pengungkapan perkara  penipuan pers gelar pengungkapan perkara  penipuan 
dengan skema Bussiness Email  Compromise di dengan skema Bussiness Email  Compromise di 
Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat 
(1/10).  Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim (1/10).  Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim 
Mabes Polri menangkap  empat  tersangka dalam Mabes Polri menangkap  empat  tersangka dalam 
perkara penipuan melalui skema Bussiness Email perkara penipuan melalui skema Bussiness Email 
Compromise terhadap perusahaan lintas negara Compromise terhadap perusahaan lintas negara 
dengan korban perusahaan Simwoon Inc. (korsel) dengan korban perusahaan Simwoon Inc. (korsel) 
dan White Wood House Food Co.   (Taiwan) dengan dan White Wood House Food Co.   (Taiwan) dengan 
total kerugian mencapai Rp82 milyar.total kerugian mencapai Rp82 milyar.

Sopir Taksi Online di Bekasi
Selamat Usai Digorok Penumpang

Seorang sopir taksi online 
menjadi korban perampokan 
penumpangnya sendiri di 
Bekasi, Jawa Barat. Korban, 
Maridin (35) mengalami luka 
sayat di leher. Polisi sudah 
menangkap pelakunya yaitu 
MR.

Kasie Humas Polres 
Metro Bekasi Kota, Kompol 
Erna Ruswing Andari men-
gatakan, perampokan pada 
28 September malam lalu ter-
jadi ketika korban mendapat-
kan order dari Kota Wisata 
Cibubur, Jakarta Timur den-
gan tujuan Pamahan Jatiasih.

“Sampai di lokasi, pelaku 
langsung menodongkan pis-
au dan menggorok leher kor-
ban sebanyak satu kali sambil 
mengambil HP korban,” kata 
Erna di Bekasi, Jumat (1/10).

Duel dengan pelaku tak 
dapat dihindarkan. Pelaku 

kembali menikam korban 
di bagian pundak. Semen-
tara korban membanting dan 
berhasil meloloskan diri dari 
serangan pelaku berinisial 
MR tersebut.

“Dengan tubuh yang 
terluka korban berusaha 
menjalankan mobilnya sam-
bil minta pertolongan,” kata 
Erna.

Ada penduduk setempat 
yang merespons. Mereka lalu 
membantu korban yang ter-
luka dibawa ke rumah sakit. 
Sementara itu, polisi yang 
menerima laporan segera 
menuju ke lokasi. Pelaku 
seorang diri itu pun dapat 
dibekuk.

Akibat perbuatannya, ter-
sangka dijerat dengan pasal 
365 KUHP tentang peram-
pokan. Ancamannya penjara 
di atas lima tahun. ● lus

Pedagang Kopi di Cikarang Tewas
dengan Belasan Luka Tusuk

masih berada di rumah. Jara-
knya hanya sekitar 15 meter. 
Mendengar teriakan itu, Ubing 
bergegas menuju ke warung. Ia 
terkejut, istrinya sudah dalam 
kondisi tewas bersimbah da-
rah. “Saya datang, istri sudah 
meninggal di depan warung,” 
katanya.

Ubing menduga istrinya 
tewas dibunuh. Pasalnya, ada 
bekas luka benda tajam di 
beberapa bagian tubuhnya. 
Jumlahnya mencapai 13 titik, 
termasuk di bagian wajah. Ia 
sudah membuat laporan polisi 
ke Polsek Cikarang Pusat.

Polisi yang menerima lapo-
ran sudah mendatangi lokasi 
kejadian, melakukan olah TKP. 
Beberapa warga juga telah 
dimintai keterangan untuk 
mengungkap kasus dugaan 
pembunuhan tersebut. ● lus

CIKARANG (IM) - 
Seorang pedagang kopi ber-
nama Siti Atika, ditemukan 
tewas bersimbah darah di 
warungnya, Gang Sakum dekat 
PLN Kampung Kiara Ge-
dur, Desa Cicau, Kecamatan 
Cikarang Pusat, Kabupaten 
Bekasi, Kamis (30/9). Diduga 
perempuan berusia 58 tahun 
itu tewas dibunuh.

Ubing, suami korban me-
nuturkan korban pertama 
kali ditemukan oleh seorang 
warga penggembala sapi ketika 
melintas sekitar pukul 10.00 
WIB. Ketika ditemukan, ko-
rban tergeletak dalam posisi 
duduk bersimbah darah.

“Ibu-ibu penggembala sapi 
itu teriak memanggil saya,” 
kata Ubing kepada wartawan 
di lokasi kejadian.

Ketika dipanggil, Ubing 

Tertabrak Kereta Api di Cilegon,
Mobil Ringsek-Terseret 10 Meter

Polres Cilegon, AKP Yusuf  
Dwi Atmodjo dikonfirmasi 
wartawan, Jumat (1/10).

Mobil terseret sekitar 10 
meter dari lokasi tabrak kereta 
tersebut. Kondisi mobil ring-
sek dihantam kereta api. Sopir 
dan seorang penumpang sela-
mat dari kejadian tersebut.

“Maka atas kejadian terse-
but kendaraan mengalami 
kerusakan dan tidak ada kor-
ban jiwa,” ujarnya.

Perlintasan kereta api 
tersebut diketahui tanpa palang 
pintu. Mobil yang melintas saat 
itu diketahui tak mengetahui 
kereta akan lewat.

“Kerugian ditaksir menca-
pai Rp 10 juta,” kata dia. ● lus

CILEGON (IM) - Se-
buah mobil bernomor polisi 
A-177-RA ringsek tertabrak 
kereta api di perlintasan kereta 
api Seneja, Jombang, Cilegon. 
Tak ada korban jiwa dalam 
peristiwa tersebut.

Peristiwa itu terjadi sehabis 
salat Jumat sekitar pukul 12.50 
WIB. Saat itu, mobil melaju 
dari arah Seneja menuju jalan 
utama Cilegon.

“Setibanya di TKP pada 
saat melintasi perlintasan kere-
ta api tanpa palang pintu dari 
arah kiri melaju kereta KA 
lokal jurusan Merak-Rangkas 
dengan no KA 427 yang ke-
mudian menabrak bagian kiri 
Kendaraan,” kata Kasat Lantas 

Para tersangka melakukan  penipuan 
 dengan skema Business Email  Compromise/
BEC terhadap korban atas nama Simwoon 
In. yang berasal dari  Korea Selatan dengan 
besar kerugian sekitar Rp82 miliar dan 
White Wood House Food Co, yang berasal 
dari Taiwan dengan besar kerugian sekitar 
Rp2,8 miliar.

wartawan, Jumat (1/10).
Rusdi menjelaskan, sindi-

kat tersebut melakukan skema 
business e-mail compromise 
dengan cara mengirimkan 
pemberitahuan tentang pe-
rubahan nomor rekening suatu 
perusahaan aktif  terhadap 
korban yaitu perusahaan mitra 
dagang.

“Guna menunjukkan le-
galitas perusahaan kepada 
perusahaan korban, pelaku 
membuat sejumlah dokumen 
palsu dengan menggunakan 
nama perusahaan asing yang 
masih aktif  tersebut,” jelasnya.

Untuk modus yang dilaku-
kan oleh sindikat tersebut itu 
melakukan skema bussiness 
e-mail compromise yaitu prak-
tik penipuan dimana ditujukan 
kepada manajer keuangan 
atau bagian keuangan suatu 
perusahaan. 

Yang dilakukan dengan 

JAKARTA (IM) - Di-
rektorat Tindak Pidana Siber 
(Dit Tipidsiber) Bareskrim 
Polri telah menangkap empat 
orang berinisial CR (25), NTS 
(38), YH (24) dan SA. Mereka 
yang ditangkap terkait kasus 
dugaan penipuan dengan den-
gan Skema Bussiness Email 
Compromise Lintas Negara 
dan Jaringan Internasional.

“Para tersangka melakukan 

penipuan dengan skema Busi-
ness Email Compromise/BEC 
terhadap korban atas nama 
Simwoon In. yang berasal dari 
Korea Selatan dengan besar 
kerugian sekitar Rp82 miliar 
dan White Wood House Food 
Co, yang berasal dari Taiwan 
dengan besar kerugian sekitar 
Rp2,8 miliar,” kata Karo-
penmas Div Humas Polri 
Brigjen Rusdi Hartono kepada 

cara menyamar menjadi peru-
sahaan mitra dagang korban 
dengan tujuan mendapatkan 
dana yang seharusnya ditrans-
fer ke perusahaan rekan bisnis 
korban yang asli.

“Pada kasus ini, sindikat 
menggunakan identitas palsu 
yang kemudian digunakan 
untuk membuat dokumen 
antara lain SIUP, SIB, Surat 
Izin Lokasi, dan akta notaris. 
Dokumen tersebut kemudian 
digunakan sindikat ini untuk 
membuat perusahaan palsu 
yang namanya dimiripkan den-
gan perusahaan mitra dagang 
korban dengan menambahkan 
satu karakter pada alamat 
email,” ungkapnya.

“Dokumen perusahaan 
palsu tersebut juga dijadikan 
dasar dalam pembuatan reken-
ing bank jenis giro yang berada 
di bawah penguasaan masing 
masing tersangka yang terdaf-
tar sebagai direktur perusahaan 
palsu,” sambungnya.

Dalam melakukan aksinya, 
sindikat ini disebut Rusdi 
membuat email palsu yang 
namanya dimiripkan dengan 
perusahaan mitra korban.

“Adapun email yang di-
gunakan dalam penipuan 
terhadap perusahaan White 
Wood House Food Co adalah 
mmontufar@naturipesfarms 
di mana email asli dari perusa-
haan tersebut adalah mmontu-
far@naturipefarms, sedang-
kan dalam penipuan terhadap 
perusahaan Simwoon Inc 
sindikat menggunakan email 
palsu fang.xiaoyan@popen--
sh,” ujarnya.

“Di mana email asli peru-
sahaan tersebut adalah fang.

xiaoyan@popen-sh. Sindikat 
kemudian mengirimkan email 
palsu yang berisi pemberita-
huan pengalihan rekening, 
dengan rekening milik sindikat 
sebagai rekening yang dituju,” 
tambahnya.

Setelah ada konfirmasi 
transfer dari perusahaan kor-
ban, anggota sindikat yang ber-
peran untuk mengambil uang 
langsung melakukan perannya.

“Uang yang masuk ke 
dalam rekening milik sindikat 
selanjutnya dilakukan tarik 
tunai, diubah ke dalam valuta 
asing yaitu US Dollar, dan juga 
di transfer ke rekening perusa-
haan palsu lain milik sindikat 
untuk kemudia dilakukan tarik 
tunai,” ucapnya.

Atas perbuatannya itu, para 
pelaku disangkakan Pasal 43A 
ayat (1) Jo Pasar 28 ayat (1) UU 
No. 19 tahun 2016 dan Pasal 
3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No 
8 Tahun 2010 tentang TPPU 
serta Pasal 82, Pasal 85 UU No 
3 Tahun 2011 tentang Tindak 
Pidana Transfer Dana dan 
Pasal 378 KUHP (penipuan 
yang mengakibatkan kerugian; 
Ancaman hukuman 4 tahun)

“Barang bukti yang disita 
yaitu uang tunai Rp29 miliar, 
3 telephone selular, 9 buah 
buku tabungan dari berbagai 
bank, paspor para tersangka, 
14 buah kartu ATM, 9 buku 
cek bank, 1 sepeda motor, 
3 KTP tersangka, 1 NPWP 
tersangka, surat izin usaha, 
stamp/cap perusahaan, akta 
notaris pendirian perusahaan, 
bukti pengembalian dana dari 
Bank dan bukti transaksi pe-
nukaran mata uang asing,” 
tutupnya. ● lus

Polisi Tangkap Sindikat PenipuPolisi Tangkap Sindikat Penipu
Perusahaan Taiwan dan KorselPerusahaan Taiwan dan Korsel

Kerap Provokasi Terjadinya Tawuran,
Admin Akun Instagram Ditangkap

JAKARTA (IM) - ENP 
(26), seorang admin media 
sosial Instagram @men-
tengdalam.offi cial ditangkap 
polisi lantaran memprovokasi 
terjadinya tawuran. Kapolsek 
Tebet, Kompol Alexander 
Yuriko Hadi mengatakan, 
ENP berhasil teridentifi kasi 
oleh petugas yang melakukan 
patroli siber pencegahan 
tawuran.

“Alhamdulillah tanpa 
tawuran, kami berhasil men-
gidentifi kasi siapa yang men-
jadi admin atau trigger dari 
tawuran yang ajak mengajak, 
saling tantang menantang 
di medsos atas nama ENP,” 
ujar Alex di Mapolsek Tebet, 
Jumat (1/10) siang.

ENP ditangkap bersama 
10 orang lainnya di depan 
SDN 07 Menteng Dalam 
pada Sabtu  (25/9).

Dari tangan ENP, polisi 
juga menemukan senjata 
tajam. “Terlihat di sini pakai-
annya dan bisa kami amank-
an. Di sini terlihat senjata 
tajam yang cukup miris buat 
kita semua, saya yakin jika 
digunakan akan ada nyawa 
yang melayang,” ujar Alex.

Alex mengatakan, ENP 
teridentifi kasi di media sosial 
tengah memegang senjata 

tajam. Fotonya diunggah di 
akun Instagram @menteng-
dalam.offi cial.

“Ini adalah salah satu 
gambaran Instagram @men-
tengdalamofficial. Mereka 
aktifkan mode privasinya 
pada saat mau menantang 
kelompok lain,” kata Alex. 
Sementara tiga orang lain-
nya ditangkap saat tawuran 
di Jalan Bukit Duri Tanjakan 
pada Kamis (30/9) dini hari. 
Belasan orang diamankan 
beserta barang bukti senjata 
tajam berupa golok, parang, 
dan celurit.

Tak hanya senjata tajam, 
polisi juga mendapatkan ba-
rang bukti berupa stik golf  
dan anak panah. Terhadap 
para tersangka, polisi men-
jerat dengan Pasal 2 Ayat 1 
Undang Undang Darurat 
RI Nomor 12 Tahun 1951 
tentang Larangan Mengua-
sai dan Memiliki Senjata 
Tajam tanpa Hak. Selain itu, 
polisi menyangkakan Pasal 
28 Ayat 2 Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2016 ten-
tang Perubahan Atas Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi 
Transaksi Elektronik. ENP 
terancam pidana penjara 10 
tahun. ● lus

Jenguk Korban Penembakan KKB,
Komjen Boy Ingin Papua Damai  

JAYAPURA (IM) - 
Salah satu personel Polri yang 
tertembak gerombolan Ke-
lompok Kriminal Bersenjata 
(KKB) Lamek Taplo di Dis-
trik Kiwirok, Kabupaten Pe-
gunungan Bintang, Provinsi 
Papua pada Selasa (28/9), 
Iptu Budi Basra mendapat 
kunjungan istimewa. Kala 
itu, Budi didampingi istrinya, 
Bu Ani.

Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Terorisme 
(BNPT), Komjen Boy Rafl i 
Amar menjenguk Budi yang 
sedang dirawat di Rumah 
Sakit (RS) Bhayangkara, Kota 
Jayapura pada Jumat (1/10). 
Budi berhasil dievakuasi 
menggunakan helikopter 
Polri dari Bandara Kiwirok 
menuju Bandara Oksibil, un-
tuk selanjutnya diterbangkan 
ke Bandara Sentani.

Terkena luka tembak di 
bagian dada, Budi kini masih 
dalam proses pemulihan. Boy 
Rafl i pun mendoakan agar 
pemulihan dapat berlang-
sung dengan cepat. Boy juga 
memberikan dukungan moril 
kepada keluarga Budi.

Dia sekaligus berharap, 
tidak ada lagi korban ke-

kerasan bersenjata di Bumi 
Cendrawasih. :Kita doakan 
agar lekas pulih, kita prihatin 
atas kekerasan-kekerasan 
bersenjata di Papua, kita 
ingin Papua yang damai dan 
aman,” ujar mantan Kapolda 
Papua tersebut.

Menyambut baik ke-
datangan Boy, Ani merasa 
bersyukur karena banyak 
pihak yang simpati dengan 
kondisi suaminya. Kunjun-
gan kepala BNPT tersebut, 
kata Ani, menjadi bukti neg-
ara hadir untuk memberikan 
perlindungan masyarakat 
Indonesia dari ancaman ke-
kerasan ekstremisme dan 
terorisme.

“Sudah tidak tahu mau 
bilang apa, anak-anak pada 
nangis, terima kasih sudah 
menjeguk suami saya,” ucap 
Ani penuh haru ketika ber-
temu Boy.

Kunjungan Boy ke RS 
Bhayangkara di Jayapura di-
lakukan di sela-sela kunjungan 
kerja BNPT ke Papua, guna 
meninjau pelaksanaan Pekan 
Olahraga Nasional (PON) 
XX, agar berjalan aman dari 
ancaman radikalisme maupun 
terorisme. ● lus
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PELUNCURAN BUKU FIQH TERTIB BERLALU LINTAS DI ACEH
Polisi wanita Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Polda Aceh  menunjukkan 
buku fi qh tertib berlalu lintas seusai peluncuran di aula kantor  Ditlantas 
Polda Aceh, Banda Aceh, Aceh, Jumat (1/10). Direktorat Lalulintas 
Polda Aceh meluncuran buku fi qh tertib berlalu lintas sebagai upaya 
 terlaksananya lalu lintas yang aman serta membentuk perilaku masyarakat 
agar beretika dalam berlalu lintas.

Gasak Duit Hampir Semiliar,
Komplotan Pembobol ATM Diringkus

tapi gagal. Kemudian 17 Sep-
tember ATM BRI di kantor 
Samsat Ungaran, Kabupaten 
Semarang, yang juga gagal. 
Terakhir yaitu 18 September 
di minimarket di Gunungpati 
Kota Semarang dengan hasil 
curian mencapai Rp 850 juta.

“Di Samsat Ungaran 
mereka gagal karena gas 
yang untuk ngelas habis. Ke-
mudian di Godong mereka 
merasa ada yang melihat aksi 
mereka,” ujarnya.

Modus yang dilakukan 
para tersangka cukup tertata 
yaitu mulai dari memeriksa 
situasi di sekitar target, ke-
mudian membawa mobil dan 
truk sewaan untuk ke lokasi. 
Truk selain digunakan untuk 
membawa hasil kejahatan juga 
untuk menutupi lokasi ketika 
mereka menjebol tembok dan 
membobol mesin ATM.

“Barang bukti yang kita 
amankan selain uang dari 
ATM, ada sisa yang mer-
eka gunakan termasuk alat 
yang digunakan pelaku. Ada 
mobil dan satu truk warna 
biru putih. Truk itu saat 
melaksanakan aksi untuk 
menutupi,” jelas Djuhandani.

Mereka bahkan meny-
iapkan diri dengan berlatih 
mengelas meskipun sudah 
memiliki latar belakang seb-

agai tukang bangunan.
“Jadi mereka latihan dulu 

mengelas besi ini,” katanya.
Para pelaku berbagi 

peran yaitu tersangka MS 
berperan menyediakan alat 
las dan membobol tembok 
serta memantau situasi di 
luar. Ia mendapat bagian Rp 
13 juta. Kemudian tersangka 
AM berperan membobol 
tembok dan mengelas mesin 
ATM agar bisa dibuka. Ia 
mendapat bagian Rp 25 juta.

Tersangka MN berperan 
menentukan lokasi dan men-
jadi sopir dan mendapat 
bagian Rp 23 juta. Kemudian 
tersangka MA mengawasi 
dari tempat lain di sekitar 
lokasi. Dia mendapatkan Rp 
13 juta.

Selanjutnya tersangka SY 
juga berperan mengawasi 
situasi dengan bagian Rp 13 
juta. Kemudian ada AR me-
miliki peran yang sama dan 
mendapatkan Rp 13 juta.

“Dari hasil kejahatan ada 
yang mereka bagi kemudian 
ada yang dihabiskan untuk 
senang-senang foya-foya, 
ada yang dibelikan tanah,” 
jelasnya.

Mereka dijerat pasal 363 
KUHP tentang pencurian 
dengan ancaman hukuman 
7 tahun penjara. ● lus

SEMARANG (IM) - 
emarang - Komplotan pem-
bobol mesin ATM di Jawa 
Tengah ditangkap polisi. 
Mereka beraksi di sejumlah 
lokasi dan menggasak uang 
total Rp 947 juta.

Direktur Reserse Kriminal 
Umum Polda Jateng Kombes 
Djuhandani Rahardjo Puro 
mengatakan enam orang ter-
sangka ditangkap 26 Septem-
ber 2021 lalu di dua tempat 
berbeda. Masing-masing ter-
sangka berinisial MS, AM, 
MN, MA, SY dan AR.

“ D a l a m  p e n y e l i d i -
kan yang dilaksanakan kita 
menangkap enam pelaku. 
Jadi semua sudah kita tang-
kap, lengkap,” kata Dju-
handani di Mapolda Jateng, 
Jumat (1/10).

Para tersangka itu ditang-
kap berdasarkan peristiwa 
tanggal 12 September 2021 
ketika ATM CIMB Niaga 
di minimarket di Kemban-
garum, Mranggen, Kabupat-
en Demak, dibobol. Keru-
gian mencapai Rp 97,1 juta.

“Ada empat lokasi, yang 
di Mranggen ini, enam orang 
ikut semua,” jelasnya.

Tiga lokasi lainnya yaitu 
pada 10 September lalu di 
ATM kantor kas Bank BPD 
Jateng Godong, Grobogan, 


