
TRANSLOKASI SATWA ENDEMIK INDONESIA TIMUR
Petugas mengangkut satwa barang bukti 
pada rilis translokasi satwa Endemik Indonesia 
timur yang akan dikirimkan di Kargo Bandara 
SMB II  Palembang, Sumatra Selatan, Selasa 
(5/10).  Sebanyak 114 ekor satwa endemik dan 
 dilindungi diduga akan diselundupkan ke luar 
negeri hasil tangkapan Polresta Palembang yang 
 diserahterimakan kepada BKSDA menyisakan 65 
satwa yang siap untuk ditranslokasikan ke habitat 
asalnya di Indonesia timur.
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RAKOR PEMBERANTASAN KORUPSI DI BALIRAKOR PEMBERANTASAN KORUPSI DI BALI
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) didampingi Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra memberikan keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) didampingi Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra memberikan keterangan 
usai pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi di Polda Bali, Denpasar, Bali, Senin (4/10). Kegiatan usai pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi di Polda Bali, Denpasar, Bali, Senin (4/10). Kegiatan 
itu dilakukan untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan pandangan dalam upaya-upaya penindakan perkara korupsi itu dilakukan untuk mengoordinasikan dan menyelaraskan pandangan dalam upaya-upaya penindakan perkara korupsi 
yang dilakukan aparat penegak hukum di wilayah Bali yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. yang dilakukan aparat penegak hukum di wilayah Bali yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. 

Minta Diantar ke Suatu Tempat, Driver
Ojek Ditembak OTK di Puncak Papua

PUNCAK (IM) - Jusa-
lim (48) seorang driver ojek 
ditembak orang tak dikenal 
(OTK) di Jembatan Permanen 
Kali Ilame, Kampung Wako, 
Puncak,  Senin (4/10).

Kasatgas Humas Operasi 
Nemangkawi Kombes Ahmad 
Musthofa Kamal mengatakan, 
dalam peristiwa itu korban 
dijegat oleh dua orang terduga 
pelaku sekitar pukul 16.00 
WIT. Mereka menyatakan mau 
menggunakan jasa dari korban.

“Pelaku meminta kepada 
korban untuk mengantar salah 
satu dari dua orang tersebut 
kembali ke Gome untuk men-
gambil barang di rumahnya,” 
kata Kamal dalam keterangan 
tertulis, Jakarta, Selasa (5/10).

Korban kemudian men-
gangkut penumpang tersebut 
untuk diantar menuju tempat 
yang dimintanya. Hanya saja, 
salah seorang rekan pelaku di-
duga telah menunggu di dekat 
Jembatan Permanen Gome.

Se te l ah  i tu ,  pe l aku 
mendekati korban dan men-
garahkan sepucuk pistol ke 

arah kepala korban dan men-
embaknya.

“Akan tetapi korban sem-
pat menolehkan kepalanya ke 
arah kiri sehingga tembakan 
tersebut mengenai pipi kanan 
korban (rekoset),” ujar Kamal.

Adanya kejadian itu, ko-
rban langsung memacu mot-
ornya menuju Pos Raider 
Yonif  521 untuk meminta 
pertolongan. Ia pun dibawa 
ke Puskesmas Ilaga untuk 
mendapat perawatan.

Hingga saat ini, pihak ke-
polisian belum mengetahui 
lebih lanjut mengenai identitas 
dari pelaku penembakan terse-
but. Sementara, korban masih 
dalam penanganan rumah 
sakit.

Kamal menyebut, polisi 
telah mengamankan tem-
pat kejadian perkara (TKP) 
untuk meminta keterangan 
dari korban. Saat ini, penge-
jaran terhadap pelaku juga 
tengah dilakukan. “Untuk 
pelaku saat ini kami masih 
melakukan pengejaran,” tutup 
Kamal. ● lus

Polisi Tangkap 6 Anak Punk Pengeroyok Pria
yang Jasadnya Ditemukan di KBT Cengkareng

oleh warga sekitar pada Jumat 
(1/10/2021) pukul 11.00 WIB.

 Jasad korban ditemukan 
dalam kondisi telungkup di 
aliran KBT Cengkareng dengan 
sejumlah luka di bagian kepala.

“Iya benar. Ditemukan se-
belum shalat Jumat, jam 11.00 
WIB. Pertama itu yang men-
emukan warga,” ujar Egman 
saat dikonfi rmasi, Jumat (1/10).

“Luka di kepala. Ada ben-
jolan di kepala, tapi kami masih 
lidik,” kata Egman.

Berdasarkan hasil penyelidi-
kan, RS diduga merupakan kor-
ban pengeroyokan sekelompok 
anak punk. Bintang mengatakan, 
petugas mendapatkan informasi 
bahwa RS terlihat sedang mabuk 
bersama rekannya di pinggir 
kali, lalu berkelahi dengan seke-
lompok anak punk pada Kamis 
(30/9)dini hari.

“Saksi melihat dan men-
genali wajah korban sedang 
berkelahi dengan sesama anak 
punk yang sedang nongkrong 
di pintu air,” ujar Bintang dalam 
keterangannya, Jumat (1/10).

Anak-anak punk tersebut-
mengeroyok RS dan rekannya 
hingga tak berdaya. Rekan RS 
lalu dilempar oleh para pelaku 
ke kali dan berhasil menyelamat 
diri. Sedangkan RS ditinggalkan 
para pelaku di lokasi pengeroyo-
kan, sampai akhirnya ditemukan 
tak bernyawa dua hari kemudian 
di aliran KBT Cengkareng.

“Teman korban berhasil 
menyelamatkan diri dengan 
berenang ke tengah sungai dan 
selanjutnya memanjat kembali 
ke jalan,” kata Bintang.

“Kemudian 2 (dua) hari ke-
mudian korban RS ditemukan ti-
dak bernyawa mengapung di kali 
tersebut “ ucap bintang. ● lus

JAKARTA (IM) - Polisi 
menangkap enam tersangka ka-
sus pengeroyokan pria berinisial 
RS (27) yang jasadnya ditemukan 
warga mengambang di Kali 
Kanal Banjir Timur (KBT) 
Cengkareng, Jakarta Barat.

Kanitreskrim Polsek Cengk-
areng Iptu Tri Baskoro Bintang 
Wijaya mengatakan, pihaknya 
awalnya mengamankan delapan 
orang anggota kelompok punk 
yang diduga terlibat dalam kasus 
pengeroyokan tersebut. Enam 
di antaranya, yakni E (16), PP 
(16), S (32), HP (26), Z (21), 
MY (19) diduga kuat sebagai 
pelaku pengeroyokan dan sudah 
ditetapkan sebagai tersangka.

“Sudah ada enam orang ter-
sangka. Namanya pengeroyokan 
sama-sama memukul semua. 
Ada yang memukul, ada yang 
menendang,” ujar Bintang saat 
dikonfi rmasi, Selasa (5/10).

Sementara dua orang lain-
nya, kata Bintang, tidak ditetap-
kan tersangka karena berusaha 
menghentikan aksi pengeroyo-
kan tersebut.

“Iya yang cewek dua orang. 
Enggak ikut memukul. Cuma 
ngelerai,” kata Bintang.

Menurut Bintang, dari pen-
angkapan para pelaku, petugas 
menyita barang bukti sepatu 
boot, sabuk dan cincin berben-
tuk tengkorak. 

Saat ini, para tersangka dan 
barang bukti yang didapatkan 
sudah berada di Polsek Ceng-
kareng. Keenam tersangka di-
jerat Pasal 170 Ayat 1 Kitab Un-
dang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP).

 Sebelumnya, Kapolsek 
Cengkareng Kompol Egman 
mengatakan, jasad RS perta-
ma kali diketahui keberadaan 

Polres Bogor Kembali Ungkap   
Home Industry Tembakau Sintetis

logram, timbangan, mesin pen-
gaduk, 8 botol alkohol, 8 buah 
lakban segel putih dan lainnya.

“Produk tembakau sintetis 
yang dibuat pelaku sudah 2 ta-
hun disebar ke beberapa wilayah 
di Bogor, Cianjur, Garut, Band-
ung, Depok dan lainnya. Cara 
menjualnya melalui media sosial 
yang biasa diselipkan ke pakaian 
atau produk-produk tertentu,” 
jelas Harun.

Dengan begitu, total kasus 
jaringan home industry tem-
bakau sintetis yang berhasil 
diungkap sebanyak 4 kasus dari 
berbagai wilayah seperti Bogor, 
Bintaro, Palmerah dan Kota 
Bandung. Sedangkan, pereda-
ran bahan baku biang sintetis 
sebanyak 3 kasus di Cianjur, 
Kota Bandung dan Tangerang 
Selatan.

“Kita kenakan Pasal 114 (2) 
dan atau Pasal 112 (2) UU RI No 
35 Tahun 2009 ancaman penjara 
maksimal seumur hidup, mini-
mal 5 tahun dan denda minimal 
Rp 1 miliar dan maksimal Rp 10 
miliar,” katanya. ● lus

BOGOR  (IM) - Satuan 
Reserse Narkoba Polres Bogor 
kembali mengungkap jaringan 
home industry tembakau  sin-
tetis. Dari kasus ini, diamankan 
tiga tersangka dan berbagai 
bahan baku serta alat untuk 
memproduksi tembakau sintetis.

Kapolres Bogor AKBP 
Harun mengatakan, ketiga ter-
sangka yang diamankan masing-
masing berinisial RAN (19), WZ 
(19) dan MAP (19). Ketiganya 
ditangkap di wilayah Bandung, 
Jawa Barat. “Kasus ini merupak-
an pengembangan dari jaringan 
narkotika tembakau sintetis yang 
sebelumnya berhasil diamankan 
dari enam lokasi yang berbeda,” 
kata Harun, di Mapolres Bogor, 
Selasa (5/10).

Dari hasil pemeriksaan, 
mereka memproduksi tembakau 
sintetis di sebuah rumah kon-
trakan. Polisi pun mendapati 
berbagai alat dan bahan baku 
pembuatan tembakau sintetis 
diantaranya 14 plastik biang 
sintetis seberat 286,86 gram, 
tembakau kering seberat 10 ki-

Kapolri berharap TNI makin  profesional, 
disiplin, militan, dan rendah hati di 
usia yang kini mencapai 76 tahun. Ia 
juga mendoakan agar TNI dapat terus 
 mengawal NKRI.

jaga keutuhan dan kedaulatan 
wilayah NKRI demi kejayaan 
bangsa dan negara.

Sementara itu Kapolri ber-
harap TNI makin profesional, 
disiplin, militan, dan rendah 
hati di usia yang kini mencapai 
76 tahun. Ia juga mendoakan 
agar TNI dapat terus menga-
wal NKRI. “Keluarga besar 
Polri mengucapkan dirgahayu 
TNI ke-76. Semoga TNI se-
makin profesional, disiplin, 
militan, dan rendah hati serta 
dapat senantiasa mengaw-
al NKRI menuju Indonesia 
Maju. Bersatu, berjuang, kita 
pasti menang untuk Indonesia 
tangguh, Indonesia tumbuh,” 
kata Listyo dalam keterangan-
nya, Selasa (5/10).

Listyo pun mengatakan, 
sinergi TNI-Polri merupakan 
kunci dalam menghadapi tan-
tangan dan tugas yang makin 
kompleks di masa mendatang. 
Ia menyebutkan salah satu 
bentuk sinergi TNI-Polri saat 
ini yaitu dalam penanganan 
pandemi Covid-19.

Menurutnya, TNI dan 
Polri merupakan salah satu pi-
lar utama dalam pengendalian 
Covid-19 di Tanah Air.

JAKARTA (IM) - Kapolri 
Jenderap Listyo Sigit Prabowo 
memberi kejutan kepada Pan-
glima TNI, Marsekal Hadi 
Tjahjanto, di Hari Ulang Tahun 
(HUT) ke-76 TNI.

 Kapolri berkunjung ke 
Subden Merdeka Barat Denma 
Mabes TNI, Jakarta Pusat dalam 
rangka mengucapkan secara 
langsung HUT TNI kepada 
Panglima TNI, Selasa (5/10).

Dapat kejutan dari Ka-
polri, Hadi mengaku terhari. Ia 
pun menyampaikan terima ka-
sih atas ucapan dan perhatian 
Kapolri serta seluruh jajaran 
kepolisian di seluruh Indonesia 
di hari jadi TNI.

Menurut Hadi, ini sebagai 
bentuk perhatian dan sinergitas 
TNI-Polri yang sesuai dengan 
tema HUT ke-76 TNI yaitu 
Bersatu, Berjuang, Kita Pasti 

Menang.
Dia menjelaskan, kalimat itu 

pun mampu dibuktikan dengan 
sinergi Prajurit TNI-Polri yang 
bertugas di seluruh wilayah In-
donesia, termasuk di antaranya 
yang bertugas memutus mata 
rantai penyebaran Covid-19.

Lalu, para personel yang 
bertugas di perbatasan, selalu 
bahu-membahu dalam melak-
sanakan tugas menjaga NKRI.

“Saya yakin bahwa sinergi 
TNI-Polri adalah kebutuhan 
bagi Bangsa Indonesia un-
tuk menjaga utuhnya wilayah 
NKRI,” ujar Panglima TNI 
melalui keterangan tertulis.

Panglima TNI dan Ka-
polri berharap agar sinergitas 
kedua institusi yang selama ini 
telah terjalin selalu dijaga dan 
ditingkatkan. Polri akan selalu 
mendukung TNI untuk men-

“Soliditas dan sinergitas 
TNI-Polri mutlak diperlukan 
sebagai sumber kekuatan strat-
egis dalam rangka menghadapi 
berbagai tantangan tugas kede-
pan yang semakin kompleks,” 
ujarnya.

Listyo berpendapat, se-
lama 76 tahun, TNI selalu 
setia menjadi garda terdepan 
untuk menjaga kedaulatan dan 

keutuhan NKRI di darat, laut, 
dan udara.

Sekadar informasi, Kejutan 
di hari jadi TNI ini tidak hanya 
diberikan kepada Panglima 
TNI, namun juga diberikan 
kepada seluruh jajaran TNI di 
Indonesia. Kejutan diberikan 
mulai dari Sabang sampai Me-
rauke hingga ke satuan terkecil 
seperti Koramil. ● lus

HUT Ke-76 TNI, Kapolri: Semoga MakinHUT Ke-76 TNI, Kapolri: Semoga Makin
Profesional, Militan dan Rendah HatiProfesional, Militan dan Rendah Hati

Polisi akan Periksa 
Orangtua Ayu Ting Ting  

JAKARTA (IM) - Pe-
nyidik Polda Metro Jaya bakal 
memanggil orangtua pedang-
dut Ayu Rosmalina atau Ayu 
Ting Ting untuk diperiksa 
sebagai saksi terkait dugaan 
penghinaan oleh pemilik akun 
media sosial Instagram @
gundik_empaeng.

Pemeriksaan orangtua 
Ayu dijadwalkan penyidik di 
gedung Direktorat Reserse 
Kriminal Umum (Ditreskri-
mum) Polda Metro Jaya pada 
Jumat (8/10).

“Rencana kita lakukan 
pemeriksaan kepada kedua 
orangtuanya, sebagai saksi. 
Rencana hari Jumat ini,” ujar 
Kabid Humas Polda Metro 
Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus 
dalam keterangannya, Selasa 
(5/10).

Polisi berharap orang-
tua Ayu Ting Ting dapat 
memenuhi panggilan untuk 
memberikan keterangan dalam 
mengusut perkara penghinaan 
yang dilaporkan  anaknya itu.

“Mudahan-mudahan yang 
bersangkutan bisa hadir,” ucap 
Yusri.

Diketahui, Ayu sendiri 
telah menjalani pemeriksaan 
14 September 2021, un-
tuk mengklarifikasi laporan 
dugaan penghinaan yang di-

alami.
Ayu sebelum melaporkan, 

dia sempat mengurai curhatan 
mengenai akun yang menjelek-
jelekkan anaknya, Bilqis. Ayu 
mengaku tak tahan melihat 
putri semata wayangnya itu 
mendapat ujaran kebencian.

Sambil menahan tangis-
nya, Ayu mengungkapkan 
bahwa ujaran kebencian yang 
ditujukan kepada Bilqis sangat 
keterlaluan.

“Selama ini kan yang ka-
lian tahu Ayu tuh diam kan, 
nggak pernah ngelawan, nggak 
pernah maju,” katanya seperti 
dikutip dari tayangan Brownis 
Trans TV, Jumat (20/8) lalu.

“Cuma buat Ayu ini sudah 
keterlaluan banget apalagi 
sudah menyangkut Bilqis.” im-
buhnya.

Hal itulah yang membuat-
nya berani melaporkan sang 
hater ke polisi.

“Dibilang capek iya, 
makanya Ayu bertindak karena 
Ayu udah sampai di pun-
caknya. Ayu pengen anak 
Ayu ke depannya jiwanya juga 
bagus, jangan sampai dihujat 
terus, dan Ayu juga berhak 
ngebela anak Ayu,” tuturnya.

Ia dengan tegas mengung-
kapkan akan terus berjuang 
untuk Bilqis. ● lus

Polres Tangerang Tilang 7.856 Pengendara
Selama Operasi Patuh Jaya 2021

TANGERANG (IM) 
- Polres Metro Tangerang 
Kota mencatat, setidaknya ada 
7.856 pengendara kendaraan 
bermotor yang ditilang selama 
Operasi Patuh Jaya pada 20 
September - 3 Oktober 2021.

Wakasat Lantas Polres 
Metro Tangerang Kota 
Kompol Mbarep Susilo 
mengatakan, dari jumlah itu, 
sebanyak 5.692 di antaran-
ya merupakan pengendara 
sepeda motor.

“Yang juga banyak ditin-
dak itu mobil sedan, 951 pen-
gendara. Lalu, 787 pengendara 
minibus, 80 pengendara pikap, 
50 pengendara truk, 16 peng-
endara taksi, 10 pengendara 
angkot,” kata Mbarep melalui 
sambungan telepon, Selasa 
(5/10).

/ Mbarep mengungkap-
kan, pihaknya menilang den-
gan menyita SIM atau STNK 
pengendara. “(Dari) 7.856 
pengendara itu, SIM yang 
ditindak ada 2.560. Kalau 
STNK ada 5.026,” ucapnya. 
Mbarep menuturkan, dari 
7.856 pengendara yang diti-
lang, mereka paling banyak 
menggunakan knalpot yang 
tidak sesuai standar. Katanya, 

sebanyak 1.158 pengguna knal-
pot tak sesuai standar ditindak 
kepolisian. Kemudian, 993 
pengendara ditindak karena 
melawan arus, 909 pengendara 
tak memiliki surat lengkap, 840 
pengendara tak menggunakan 
pelat nomor standar, 654 pen-
gendara tak menggunakan 
helm, dan lainnya.

Sementara itu, jenis 
pelanggaran paling sedikit yang 
ditemukan selama Operasi 
Patuh Jaya adalah kelebihan 
muatan. Pihaknya mencatat, 
hanya ada dua pengendara 
yang melanggar soal muatan 
kendaraan.

 “Nah, dari 7.856 peng-
endara itu, 3.533 orang pekerja 
swasta, 1.643 mahasiswa, 1.137 
pelajar, 802 sopir, dan lain-
lain,” tutur Mbarep.

Dia menambahkan, pi-
haknya juga melakukan bentuk 
penindakan selain penilan-
gan, yakni teguran. Kepolisian 
mencatat, ada sebanyak 3.138 
teguran yang dilayangkan se-
lama Operasi Patuh Jaya di 
Kota Tangerang.

 Dengan demikian, jumlah 
total penilangan dan teguran 
yang dilakukan di sana ada 
sebanyak 9.874 kali. ● lus
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PENGALIHAN ARUS LALU LINTAS MENUJU ISTANA NEGARA
Seorang polisi lalu lintas mengawasi saat pengalihan arus lalu lintas 
di kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (5/10). Ditlantas 
Polda Metro Jaya melakukan penutupan sementara pada ruas Jalan 
Medan Merdeka Utara dan Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat 
 berlangsungnya upacara HUT Ke-76 TNI di Istana Negara.

Bareskrim Tangkap Pemodal Dua Pabrik
Obat Keras Ilegal di DI Yogyakarta

dan yang berkomunikasi intens 
dengan Joko selaku pemilik 
pabrik juga telah ditangkap,” 
ujar Krisno.

Krisno mengatakan, 
dalam penanganan perkara 
peredaran obat keras ilegal ini, 
ia membentuk dua tim. Satu 
tim ditugaskan menuntaskan 
perkara pokok, sedangkan 
tim lainnya untuk mengusut 
dugaan tindak pidana pencu-
cian uang (TPPU).

“Jadi arahnya memang ke 
sana (TPPU) dan masih dalam 
proses pendalaman,” katanya.

Sebelumnya, pada 27 
September 2021, Bareskrim 
mengungkap kasus produksi 
dan peredaran gelap obat 
keras tanpa izin BPOM yang 
berasal dari dua pabrik di DI 
Yogyakarta. Di lokasi, polisi 
menemukan obat keras jenis 
Hexymer, Thirex, DMP, dan 
Double L.

Dengan mesin produksi 
yang ada di kedua pabrik, 

polisi memperkirakan mereka 
dapat memproduksi hingga 14 
juta butir obat per hari. Pabrik 
tersebut sudah beroperasi 
sejak 2018. Sejumlah orang 
telah ditangkap dan ditetapkan 
sebagai tersangka, di antaranya 
penanggung jawab gudang 
obat dan pemilik pabrik.

Para tersangka dijerat Pasal 
60 UU Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja 
perubahan atas Pasal 197 
UU Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan subsider 
Pasal 196 dan/atau Pasal 198 
UU Nomor 36 Tahun 2009 
tentang Kesehatan jo Pasal 
55 KUHP dengan ancaman 
pidana 15 tahun penjara dan 
denda Rp1,5 miliar subsider 
10 tahun penjara.

Selain itu, para tersang-
ka dijerat Pasal 60 UU No-
mor 5 Tahun 1997 tentang 
Psikotropika dengan ancaman 
hukuman 15 tahun penjara dan 
denda Rp200 juta. ● lus

JAKARTA (IM) - Direk-
tur Tindak Pidana Narkoba 
Bareskrim Polri Brigjen (Pol) 
Krisno Siregar menyatakan, 
polisi menangkap pemodal 
dua pabrik obat keras ilegal di 
DI Yogyakarta, Jumat (1/10).

Krisno mengatakan, 
pemodal kedua pabrik yang 
memproduksi obat-obat keras 
secara ilegal telah banyak 
mendapat keungtungan.

“Telah menangkap pemo-
dalnya berinisial S alias C,” 
kata Krisno dalam keteran-
gannya, Selasa (5/10). Selain 
menangkap S alias C, polisi 
juga menangkap seorang bu-
ron yang sebelumnya masuk 
daftar pencarian orang (DPO). 
DPO beri nisial EY itu bertin-
dak sebagai perantara pemilik 
modal dengan pemilik pabrik.

Dengan tertangkapnya 
C dan EY makan polisi telah 
menangkap 17 orang ter-
sangka. “DPO berinisial EY 
yang merupakan pengendali 


