
RAZIA KARTU VAKSIN COVID-19 DI GORONTALO
Petugas Kepolisian memeriksa surat  kendaraan 
bermotor dan kartu vaksin Covid-19 di  Pulubala, 
Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Selasa (12/10). 
Pengendara dan penumpang  kendaraan yang 
bermotor yang belum divaksin  Covid-19  langsung 
diberhentikan dan menjalani  pemeriksaan 
 kesehatan untuk divaksin.
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MOELDOKO JALANI PEMERIKSAAN DI BARESKRIMMOELDOKO JALANI PEMERIKSAAN DI BARESKRIM
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan di Bareskrim 
Polri, Jakarta, Selasa (12/10). Moeldoko diperiksa sebagai saksi pelapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik yang Polri, Jakarta, Selasa (12/10). Moeldoko diperiksa sebagai saksi pelapor terkait dugaan kasus pencemaran nama baik yang 
dilakukan oleh dua orang anggota Indonesia Corruption Watch (ICW). dilakukan oleh dua orang anggota Indonesia Corruption Watch (ICW). 

Tim Buser Polda Jatim Baku Tembak
dengan Maling Mobil di Gerbang Tol  

PASURUAN (IM) - Tim 
Buser Polda Jawa Timur akh-
irnya berhasil membekuk  dua 
pelaku pencurian mobil bak 
terbuka di Tol Gempol-Pan-
daan, Kabupaten Pasuruan, 
Jawa Timur, Senin  (11/10) 
malam, setelah sempat terjadi 
aksi tembak menembak bak 
adegan fi lm action.

Saat pelaku ditangkap, 
petugas sempat melepas tem-
bakan  peringatan beberapa 
kali agar kedua yang terus  
berusaha kabur ke arah Sura-
baya, mau menyerahkan diri.  
Aksi koboi penangkapan pen-
curi itu pun viral di media 
sosial.

Dalam video yang tersebar, 
aksi koboi Tim Buser Jatanras 
Polda Jatim saat menangkap 
dua pelaku spesialis pencurian 
mobil pikap di pintu masuk 
Tol Gempol-Pandaan tepat-
nya Kejapanan, Kabupaten 
Pasuruan.

Video berdurasi 2 menit 27 
detik ini memperlihatkan polisi 
melumpuhkan dua pelaku 
pencurian mobil. Bahkan, 

sempat terdengar beberapa 
kali tembakan ke arah udara 
agar pelaku menyerahkan diri.

Salah seorang warga, So-
fyan Jalil mendukung petu-
gas karena memang sudah 
seharusnya bertindak tegas 
kepada semua pelaku tindak 
kejahatan, terutama di wilayah 
Jawa Timur.

“Viral videonya, harus 
begitu (tegas),” tuturnya.

Lain hal dengan Sai’in, 
warga lainnya. Dirinya jus-
tru merasa seram dengan 
aksi kejar-kejaran aparat den-
gan pencuri tersebut. “Serem 
sekali,” katanya.

Wakapolres Pasuruan 
Kompol Edith Yuswo Wido-
do membenarkan kejadian 
penangkapan dua pelaku spe-
sialis roda empat di wilayah 
Tapalkuda yakni Jember, Sido-
arjo, Lumajang, Banyuwangi.

Dua pelaku yakni MH 
asal Lumajang dan MK asal 
Jember. Saat ini, dua pelaku 
diperiksa di Polda Jawa Timur 
untuk pengembangan kasus 
pencurian. ● lus

Misteri Puntung Rokok di TKP Pembunuhan
Ibu dan Anaknya di Subang Terpecahkan

dirinya salah karena tak meng-
gunakan sarung tangan saat 
olah TKP.

“Danu juga tadinya gak mau 
ikut, tapi ikut saja nurut. Polisi 
pakai sarung tangan, Danu eng-
gak. Gak kepikiran sampe situ 
namanya juga ingat terus (Tuti 
dan Amalia),” jelasnya.

Diketahui, Danu sempat 
diperiksa polisi selama beberapa 
hari, bahkan handphone dan 
motornya sempat disita oleh pi-
hak kepolisian untuk keperluan 
pemeriksaan.

“Alhamdulillah udah balik 
(handphone dan motornya),” 
ungkapnya.

Rekening Korban Diperiksa
Selain memeriksa sejumlah 

saksi, penyidik kepolisian juga 
telah memeriksa rekening milik 
korban, Tuti.

Penyidik membawa suami 
korban, Yosef  Hidayah, dan 
putra sulung korban, Yoris 
Raja Amarullah ke bank, untuk 
mendalami isi rekening korban 
pembunuhan. Keduanya diper-
lukan, karena sebagai ahli waris 
para korban.

Yosef  Hidayah datang ke 
bank di dampingi kuasa huk-
umnya. Sementara tidak lama 
kemudian Yoris Raja Amarul-
lah datang didampingi istrinya. 
Menurut kuasa hukum Yosef  
Hidayah, Rohman Hidayat, kli-
ennya tersebut datang ke bank 
atas permintaan dari penyidik.

“Kami berharap, dengan 
pemeriksaan rekening korban 
ini ada titik terang, sehingga 
pelaku pembunuhan dapat ter-
ungkap,” ujar Rohman Hidayat, 
saat mendampingi Yosef  Hi-
dayah datang ke bank, Selasa 
(12/10). ● lus

JAKARTA (IM) - Teka teki 
pembunuhan ibu dan putrinya 
yang mayatnya ditemukan di 
bagasi mobil yang terpakir di 
halaman rumah, di Kabupaten 
Subang, belum juga terkuak.

Namun misteri puntung 
rokok yang ditemukan di tem-
pat kejadian perkara (TKP) 
pembunuhan Tuti dan putrinya, 
Amalia Mustika Ratu,  di Sub-
ang, Jawa Barat,  sudah terpe-
cahkan.

Teka-teki puntung rokok 
yang terdapat DNA dari anak 
kakak dari Tuti, yakni Danu 
itu pun akhirnya terjawab usai 
sang pemilik DNA menjelaskan 
semuanya.

Dalam akun Youtube Mis-
teri Mbak Suci, Danu mengaku 
sempat dimintai tolong oleh 
polisi begitu jasad Tuti dan 
Amalia Mustika Ratu ditemukan 
dalam bagasi Mobil Alphard.

Danu menceritakan bahwa 
tanggal 19 Agustus 2021, atau 
sehari setelah kejadian, ia sempat 
diminta tolong oleh Polisi untuk 
membeli lampu.

“Tapi lampunya gak nyala, 
ternyata kabelnya gak ada, gak 
nyambung kayak korslet jadi 
dibenerin dulu,” paparnya.

Selain lampu yang mati, 
pintu depan pun ke dapatan 
terkunci dan tak bisa dibuka dari 
arah luar.

“Hujan juga jadi sempat ke 
pinggir, sama polisi juga sempat 
ngerokok. Polisi pegang kunci 
rumah tapi gak bisa dibuka, 
kata Danu teh harus dari dalam 
rumah,” jelasnya.

Soal DNA dirinya yang terd-
paat di dalam mobil, Danu men-
gaku bahwa ia sempat masuk 
ke mobil itu untuk membantu 
polisi. Namun menurutnya, 

Bareskrim Polri langsung merespon 
dengan cepat terkait temua PPATK 
adanya aliran uang haram senilai Rp120 
triliun dari bisnis narkoba di Indonesia.

Rp120 triliun yang dicurigai 
sebagai hasil transaksi narkoba 
sudah diserahkan PPATK ke 
penyidik lain bukan ke penyi-
dik Ditipidnarkoba Bareskrim 
Polri. Manakala diserahkan ke 
kami, maka siap untuk ditinda-
klanjuti,” ujar Krisno kepada 
wartawan, Selasa (12/10).

Namun untuk detil pe-
nyidiknya siapa, dia tidak 
menjelaskan lebih jauh. Di 
samping itu, bersama PPATK 
pihaknya bersepakat untuk 
meningkatkan kerja sama pem-
berantasan peredaran narkoba 
di Daerah Wilayah Istimewa 

JAKARTA (IM) - Direk-
torat Tindak Pidana Narkoba 
(Dittipidnarkoba) Bareskrim 
Polri dan Pusat Penelitian 
Aset dan Transaksi Keuangan 
(PPATK) melakukan perte-
muan pada Senin (11/10). 
Pertemuan kedua institusi 
tersebut untuk membahas 

temuan Rp120 triliun dari 
bisnis narkoba di Indonesia. 

Dirtipidnarkoba Bareskrim 
Brigjen Pol Krisno Halomoan 
Siregar menjelaskan, pihak 
PPATK telah menyerahkan 
barang bukti ke penyidik lain, 
bukan kepada Bareskrim. 

“Terkait adanya rekening 

Yogyakarta (DIY).
Adapun  fokus  ke r j a 

sama berkaitan dengan Tin-
dak Pidana Pencucian Uang 
(TPPU). Dimana pada 27 Sep-
tember lalu, Bareskrim Polri 
bersama Polda DIY meng-
gerebek pabrik pil koplo atau 
psikotropika yang merupakan 
pabrik terbesar di Indonesia.

“ D i t t i p i d n a r k o b a 
Bareskrim Polri akan bekerja 
sama dengan PPATK untuk 
penyidikan TPPU pada TPA 
produksi atau peredaran gelap 
obat-obat keras Ilegal di dua 
TKP di wilayah DIY,” katanya.

Sebelumnya, PPATK men-
gaku menemukan aliran dana 
senilai Rp120 triliun dari bisnis 
narkoba. Temuan PPATK 
tersebut pun langsung dir-
espons cepat Bareskrim Polri .

“Kami akan secara aktif  
perintah Pak Kabareskim. Me-
minta secara aktif  itu karena 
PPATK bisa meneruskannya 
kepada Polri atau penegak hu-
kum lain jadi seperti itu,” ujar 
Dir Tipid Narkoba Bareskrim 
Polri Brigjen Krisno Halo-
moan Siregar saat dikonfir-
masi, Kamis (7/10Z) lalu.

Badan Narkotika Na-
sional (BNN) sebelumnya 
menyatakan temuan temuan 
PPATK ihwal rekening ber-
jumlah fantastis bukan lagi hal 
tabu dalam dunia kejahatan 
narkotika.

Kepala Biro Humas dan 
Protokol BNN, Brigjen Su-
listyo Pudjo Hartono men-
gatakan, transaksi uang ber-
jumlah fantastis itu tidak lepas 
dari bisnis haram yang kerap 

melibatkan sindikat besar dari 
belahan dunia dengan pangsa 
pasar yang masih sangat aktif.

“Transaksi narkotika selalu 
besar. Tetapi tentu saja yang 
nanti kita kejar (usut tindak 
pidana pencucian uang). In-
formasi dari itu mana yang 
kita bisa dapatkan, mana yang 
betul-betul bisa kita esekusi,” 
ujar Pudjo, di Jakarta Timur, 
Kamis (7/10) lalu. 

Pudjo mengaku tidak ter-
kejut atas temuan PPAKTK 
tersebut lantaran pihaknya 
kerap mengamankan uang 
berikut aset dalam jumlah mili-
aran hingga triliun Rupiah dari 
pengungkapan kasus.

“Sering kali uang masuk, 
uangnya hilang karena me-
mang yang kecepatan dia untuk 
melakukan layering itu. Layer-
ing itu artinya dari narkotika 
menjadi bisnis resmi atau dari 
bisnis resmi menjadi narkoti-
ka,” ucapnya. 

PPATK mencatat adanya 
informasi transaksi narkoba 
Rp120 triliun. Data ini meru-
pakan hasil analisis dan pemer-
iksaan data PPATK.

Dalam kasus aliran dana 
Rp120 Triliun tersebut meli-
batkan pihak-pihak individu 
dan korporasi. Jumlahnya bah-
kan mencapai 1.339 pihak yang 
terlibat dalam aliran dana men-
curigakan terkait narkoba itu.

Aliran tersebut memang 
merupakan akumulasi dalam 
rentang waktu sejak 2016 
hingga 2020. Hal itu menjadi 
gambaran jelas dan kompre-
hensif  tentang besarnya bisnis 
narkoba di Indonesia. ● lus

Bareskrim Polri Bersama PPATK BahasBareskrim Polri Bersama PPATK Bahas
Temuan Transaksi Narkoba Rp120 TriliunTemuan Transaksi Narkoba Rp120 Triliun

Pembunuhan Sadis Pria di Hotel Medan,
Kakak Korban Serahkan Barang Bukti ke Polisi

MEDAN (IM) - Benny 
Sinambela ditemukan tewas 
mengenaskan dengan usus 
terburari di salah satu kamar 
Hotel Hawaii, Jalan Jamin 
Ginting, Medan Tuntungan, 
Sumatera Utara, Sabtu (9/10).

Kasus pembunuhan sadis 
tersebut kini sudah ditan-
gani Polrestabes Medan. Saat 
ini pelakunya tengah diburu 
polisi. Kakak korban bernama 
Desmarianti Sinambela,  Selasa 
(12/10)pagi datang ke Polres-
tabes Medan untuk membuat 
laporan. Ia menyerahkan bukti 
bukti yang dapat mengung-
kap pelakunya. Desmarianti 
datang didampingi empat tim 
kuasa hukumnya dari ikatan 
advokat alumni Universitas 
Nommensen.

Selain membawa bukti un-
tuk melengkapi berkas penyeli-
dik, kakak korban di periksa 
selama satu jam di ruang pe-
nyelidik Satreskrim Polrestabes 
Medan. Saat pemeriksaan, 
Desmarianti tak kuasa mena-
han tangis saat menceritakan 
awal perginya korban.

Menurut Desmarianti ke-
jadian bermula korban Benny 
pada Jumat (8/10) sore belum 
pulang ke rumah. Dia diduga 
ditelpon oleh temannya minta 
bertemu di salah satu hotel. 

Namu, Sabtu, Benny ditemu-
kan sudah tidak bernyawa di 
kamar Hotel Hawaii.

Mayat Benny pertama 
kali ditemukan oleh seorang 
cleaning service bernama Mu-
hammad Dicky Pratama yang 
mendengar suara gaduh dari 
dalam kamar.

Saat pintu kamar digedor 
penghuni tak mau ke luar, dan 
saat pintu didobrak seorang 
pria bertubuh gempal langsung 
ke luar sambil memegang 
senjata tajam jenis kelewang 
sepanjang satu meter langsung 
mengancam petugas hotel.

Melihat itu, petugas hotel 
langsung mundur tak berani 
berbuat apa-apa. Pria itu ber-
hasil melarikan diri dengan 
menggunakan mobil Wuling 
bernomor polisi BK 1301 ACJ. 
Mobil tersebut sempat mena-
brak portal di pos penjagaan 
di lokasi kejadian dan terekam 
dalam CCTV.

Atas peristiwa ini pihak ke-
polisian sektor Medan Tuntun-
gan dan Satreskrim Polrestabes 
Medan bersama Tim Inafis 
langsung menuju ke lokasi un-
tuk melakukan penyelidikan 
apa motif  pembunuhan. Saat 
ini kasus pembunuhan sadis di-
tangani Satreskrim Polrestabes 
Medan. ● lus

Bareskrim Segera Sita Aset
dan Panggil CEO PT Jouska

JAKARTA (IM) - Di-
rektorat Tindak Pidana Eko-
nomi Khusus (Dittipideksus) 
Bareskrim Polri bakal meny-
ita aset-aset milik CEO PT 
Jouska Finansial Indonesia, 
Aakar Abyasa Fidzuno, yang 
kini telah ditetapkan sebagai 
tersangka.

Aakar ditetapkan sebagai 
tersangka atas dugaan tindak 
pidana penipuan, penggelapan, 
hingga tindak pidana pencu-
cian uang (TPPU).

“Insyaallah (dilakukan 
penyitaan). Semoga dilan-
carkan semua,” kata Kasu-
bdit V IKNB Dittipideksus 
Bareskrim Kombes Pol 
Ma’mun ketika dihubungi, 
Selasa (12/10).

Ma’mun menjelaskan, 
polisi telah menyita beberapa 
dokumen hingga benda lain 
yang diduga terkait dengan ka-
sus yang menjerat pria lulusan 
Universitas Ma Chung, Malang 
Jawa Timur ini.

“Harusnya sudah ada yang 
disita. Entah itu dokumen 
maupun benda lain berkaitan 
dengan pidananya,” bebernya.

Ma’mun memastikan pi-
haknya bakal dengan segera 
memanggil Aakar. Menurut 
dia, meski tak mendetailkan 
waktunya, Aakar akan dipang-
gil polisi dalam waktu dekat. 

“Kita panggil segera,” un-
gkapnya.

Terpisah, Wadirtipideksus 

Bareskrim Kombes Pol Whis-
nu Hermawan mengatakan 
bahwa pihaknya belum 
melakukan terhadap Aakar. 
“Dia belum ditahan,” tutur 
Whisnu.

Penetapan Aakar sebagai 
tersangka tertuang dalam Surat 
Pemberitahuan Perkemban-
gan Hasil Penyidikan nomor 
B/75/X/RES.1.11/2021.Dit-
tipideksus. Surat itu ditujukan 
kepada Rinto Wardana pada 4 
Oktober lalu.

Selain Aakar, Bareskrim 
juga menetapkan Tias Nu-
graha Putra sebagai tersangka. 
Penetapan tersangka terhadap 
keduanya dilakukan usai di-
lakukan gelar perkara pada 7 
September lalu.

Surat tersebut pun ditan-
datangani oleh Kasubdit V 
Dittipideksus Bareskrim atas 
nama Dirtipideksus Bareskrim 
Brigjen Pol Helmy Santika.

Adapun detil pasal yang 
disangkakan yakni Pasal 103 
Ayat (1) juncto Pasal 30 dan/
atau Pasal 103 Ayat (1) juncto. 
Pasal 34 dan/atau Pasal 104 
juncto. Pasal 90 dan/atau 
Pasal 104 juncto. Pasal 91 UU 
Nomor 8 Tahun 1995 tentang 
Pasar Modal.

Tak hanya itu, Pasal 378 
KUHP dan/atau Pasal 372 
KUHP dan/atau Pasal 3, Pasal 
4, Pasal 5 UU Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang (TPPU). ● lus
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LATIHAN SIAGA BENCANA DI KOTA MADIUN
Sejumlah personel polisi mengikuti Latihan Siaga Bencana di kawasan 
Embung Pilangbango Kota Madiun, Jawa Timur, Selasa (12/10).  Kegiatan 
yang digelar Polres Madiun Kota bersama Pemkot Madiun yang  diikuti 
150 orang peserta dari sejumlah pemangku kepentingan tersebut 
dalam rangka antisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi serta 
 penanggulangannya di tengah masa pandemi Covid-19.

Polda Jateng Mageri Segoro Pecahkan
Rekor MURI Tanam Sejuta Mangrove

Selain itu, Polda juga 
melakukan bakti sosial ter-
hadap masyarakat pesisir 
yang terdampak. Ada 500 
paket yang diberikan kepada 
masyarakat Bendono.

Kemudian, Polda Jateng 
melalui Ditpolairud melaku-
kan pembinaan masyarakat 
untuk melakukan budidaya 
kerang. Pembinaan ini dilaku-
kan di setiap Polres yang ter-
dapat satuan Polisi perairan.

“Saat ini sudah panen 
kerang dari hasil binaan. Hal 
ini dilakukan untuk memban-
tu perekonomian masyarakat 
dalam mengatasi dampak 
Covid-19,” jelas dia.

Terkait program Mageri 
Segoro di wilayah Bendono 
Polda Jateng merangkul 470 
komunitas, dan Forkompinda 
untuk menanam pohon man-
grove. Satu lokasi ditargetkan 
menanam 10 ribu pohon 
mangrove. “Hal ini dilakukan 
serentak di 16 Polres yang 
kami luncurkan hari ini,” ujar 
Irjen Ahmad Luthfi .

Kapolda Jateng menu-
turkan kegiatan penanaman 
mangrove melalui Polda Jateng 
Mageri Segoro, diharap men-
jadi pemantik masyarakat agar 
tergerak hatinya untuk meles-
tarikan lingkungan hidup. Dis-
amping itu juga untuk menjaga 
garis pantai.

Sementara itu, Guber-
nur Jateng, Ganjar Prano-
wo mengaku bersemangat 

mengikuti kegiatan ini. Gu-
bernur mengatakan dirinya 
bersepeda dari rumah dinas 
menuju lokasi kegiatan Polda 
Jateng Mageri Segoro.

“Saya berangkat kesini 
pukul 06.30 pagi, pit-pitan 
(bersepeda). Sampai sini saya 
sempat berkeliling karena 
kepagian,” tuturnya.

Ganjar menjelaskan, isu 
penurunan tanah di Jawa 
Tengah khususnya Pantura 
sudah sangat serius. Karena 
itu, gagasan Kapolda mena-
nam satu juta mangrove 
melalui Polda Jateng Mageri 
Segoro amat diapresiasi.

“Kami siap untuk selan-
jutnya nge-gas pol kegiatan 
penanaman mangrove ini. 
Kami senang karena Dinas 
Lingkungan sudah mendapat 
partner dalam pelestarian 
lingkungan,” imbuhnya.

Sementara itu Pangdam 
IV/Diponegoro menyatakan 
kesiapannya untuk bersinergi 
dalam menanam mangrove di 
kawasan pesisir pantura. Hal 
itu, sudah direncanakan jauh 
hari bersama Kapolda.

“Secara spontan, Ka-
polda pernah menelepon 
saya mengajak menanam 
mangrove. Ayo bro, kita 
menanam mangrove. Tentu 
saja saya antusias. Pada in-
tinya pada program Mag-
eri Segoro, jajaran TNI 
s iap mendukung,” ujar 
Pangdam. ● lus

DEMAK (IM) - Pelun-
curan program Polda Jateng 
Mageri Segoro, berjalan suk-
ses, dan berhasil memecah-
kan rekor MURI menanam 
sejuta mangrove. Penghar-
gaan langsung diserahkan 
langsung oleh perwakilan 
MURI kepada Kapolda di 
lokasi kegiatan Rekor sebe-
lumnya, dipegang Polda Su-
matera Utara yang menanam 
280 ribu pohon mangrove.

Program yang inisiasinya 
dipusatkan di Desa Ben-
dono Kecamatan Sayung, 
Kabupaten Demak, dihadiri 
Kapolda Jateng Irjen Pol 
Ahmad Luthfi , Pangdam IV/ 
Diponegoro Mayjen TNI 
Rudianto, dan Gubenur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo.

Kapolda Jateng Irjen 
Pol Ahmad Luthfi dalam 
sambutannya menyampai-
kan, mageri segoro adalah 
membuat pagar hidup di 
daerah-daerah baik di muara 
sungai, maupun pantai.

Kegiatan mageri segoro 
tidak hanya penanaman 
mangrove saja, tetapi juga 
pemberdayaan masyarakat 
wilayah pesisir di masa pan-
demi Covid-19.

“Kegiatan itu juga dike-
mas dengan mengadakan 
vaksinasi Covid-19 di setiap 
Polres wilayah Polda yang ada 
di garis pantai. Untuk wilayah 
Bendono 2 ribu vaksin di-
datangkan hari ini,” jelasnya.


