
EVAKUASI ANAK TENGGELAM DI SUNGAI 
KALIMAS

Petugas gabungan mengevakuasi jenazah 
anak yang tenggelam di Sungai Kalimas, 
 Surabaya, Jawa Timur, Rabu (20/10). Petugas 
dari Tim Rescue Dinas Pemadam Kebakaran 
Kota Surabaya bersama instansi terkait dan 
warga mengevakuasi anak tenggelam yang 
 diduga  terpeleset saat bermain bersama 
 empat temannya di pinggiran sungai itu.
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VAKSINASI DAN BANSOS AKABRI 1999 PEDULIVAKSINASI DAN BANSOS AKABRI 1999 PEDULI
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan) melepas Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri) bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan) melepas 
kendaraan pengangkut paket sembako dalam rangka AKABRI 1999 Peduli di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/10). kendaraan pengangkut paket sembako dalam rangka AKABRI 1999 Peduli di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Rabu (20/10). 
Kegiatan berupa serbuan vaksinasi dan pembagian sembako sebanyak 68 ribu di seluruh Indonesia tersebut dalam rangka Kegiatan berupa serbuan vaksinasi dan pembagian sembako sebanyak 68 ribu di seluruh Indonesia tersebut dalam rangka 
pengabdian TNI-Polri AKABRI 1999.pengabdian TNI-Polri AKABRI 1999.

BNN Musnahkan 3,5 Hektare
Ladang Ganja di Aceh Besar

ACEH BESAR (IM) 
- Petugas Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) 
Aceh bekerja sama dengan 
kepolisian dan TNI, memus-
nahkan 3,5 hektare ladang 
ganja di Desa Lamteuba Droe, 
Kecamatan Seulimum, Aceh 
Besar, Aceh. Pohon ganja itu 
dimusnahkan dengan cara 
mencabut kemudian langsung 
dibakar di lokasi.

Sebanyak 65 personel 
gabungan dari BNNP Aceh, 
Polda Aceh, Kodim, dan 
Polres Aceh Besar, dilibatkan 
dalam pemusnahan ladang 
ganja tersebut.

Untuk menuju ladang gan-
ja, petugas harus berjalan kaki 
selama 2 jam dan melewati ja-
lan terjal di perbukitan. Ladang 
ganja yang ditemukan seluas 
3,5 hektare. Diperkirakan ada 
sebanyak 18 ribu tanaman 
ganja dengan panjang batang 
sekitar 2,5 meter. Tanaman itu 
berusia 3 hingga 4 bulan dan 
siap dipanen.

Plt Kepala Bidang Pem-
berantasan BNNP Aceh 
AKBP Mirwazi, pada Rabu 
(20/10), mengatakan, ke-
beradaan ladang ganja ini 
diketahui setelah ada laporan 
laporan dari masyarakat. Say-
angnya, pemilik ladang ganja 
tidak berada di tempat saat 
petugas datang.

Menurutnya, pemilik ke-
bun tidak menginap di kebun 
dan pada saat petugas men-
emukan ladang ganja dan me-
musnahkan biasanya mereka 
sudah mengetahui informa-
sinya sehingga pemiliknya sulit 
diungkap.

Selain di Lamteuba Aceh 
Besar, Mirwazi menyebutkan, 
wilayah yang sering ditemukan 
ladang ganja berada di Ka-
bupaten Aceh Utara wilayah 
Aceh Tengah hingga Gayo 
Lues, ia berharap masyarakat 
tidak lagi menanam ganja dan 
beralih pada tanaman lain yang 
memiliki nilai ekonomi dan 
tidak melanggar hukum. ● lus

Ditlantas Polda Metro Mencatat Volume
Kendaraan di Jakarta Meningkat 40 Persen

“Itu akan terus bertambah. 
Dan kita akan pantau juga me-
lalui pintu masuk tol yang ke 
Jakarta,” ucap Sambodo.

Sebelumnya, status pem-
berlakuan pembatasan keg-
iatan masyarakat (PPKM) di 
DKI Jakarta diturunkan dari 
level 3 menjadi level 2. Penu-
runan level PPKM di Jakarta 
tertulis dalam Instruksi Men-
teri Dalam Negeri Nomor 53 
Tahun 2021 tentang Pember-
lakuan PPKM Level 3, Level 
2, dan Level 1 Covid-19 di 
Wilayah Jawa dan Bali.

Jakarta Status level 2 terse-
but diputuskan berdasarkan 
arahan Presiden Joko Widodo 
yang menginstruksikan untuk 
melaksanakan PPKM sesuai 
kriteria level situasi pandemi. 
Adapun PPKM level 2 di 
Jakarta mulai berlaku mulai 
Selasa (19/10), sampai dua pe-
kan ke depan atau 1 November 
2021. ● lus

JAKARTA (IM) - Direk-
torat Lalu Lintas Polda Metro 
Jaya mencatat adanya pening-
katan volume kendaraan yang 
masuk ke Jakarta di tengah 
Pemberlakuan Pembatasann 
Kegiatan Masyarakat level 2.

Direktur Lalu Lintas Polda 
Metro Jaya,Kombes Pol Sambo-
do Purnomo Yogo mengatakan, 
setidaknya ada peningkatan 
kendaraan mencapai 30 hingga 
40 persen yang dihitung dari 
kamera Electronic Traffi c Law 
Enforcement (ETLE).

“Penambahan volume 
kendaraan sekitar 30 sampe 
40 persen. Kita pantau setiap 
hari dengan menggunakan 
ETLE,” ujar Sambodo saat 
dikonfi rmasi, Rabu (20/10).

Sambodo mengatakan, 
peningkatan jumlah kendaraan 
diperkirakan akan terus ber-
tambah setiap harinya meng-
ingat adanya pelonggaran 
beberapa aturan di Jakarta.

Kapolri  mempersilahkan 
peserta lomba mural  menuangkan segala 
bentuk ekspresi dan  pandangannya 
terhadap institusi Polri, baik itu dari segi 
negastif maupun positif.

Listyo mempersilahkan 
peserta lomba menuangkan 
segala bentuk ekspresi dan 
pandangannya terhadap insti-
tusi Korps Bhayangkara.

Ditegasklannya bahwa 
Polri bukanlah lembaga yang 
anti-kritik. Jajaran Polri sangat 
menjunjung tinggi kebebasan 
berpendapat sebagaimana 
sistem demokrasi yang dianut 
Indonesia.

Oleh karena itu, Listyo 
justru menyampaikan terima 
kasih dan apresiasi terhadap 
mereka yang telah menyam-
paikan kritik membangun 
kepada institusi Polri. Kri-
tikan atau masukanitu akan 
dijadikan bahan evaluasi agar 
Korps Bhayangkara ke depan-
nya menjadi seperti apa yang 
diinginkan dan dicita-citakan 
oleh masyarakat Indonesia.

“Polri tidak akan pernah 

JAKARTA (IM) - Ka-
polri Jenderal Listyo Sigit 
Prabowo mempersilahkan 
peserta lomba seni mural 
Piala Kapolri membuat  karya 
mural yang mengkritik atau 
memberikan masukan kepada 
polri, baik dari segi negatif  
maupun positif.

Mabes Polri akan meng-
gelar festival atau lomba seni 
mural Piala Kapolri 2021 
dengan tema: “Peran Generasi 
Muda untuk Berkreasi dalam 
Menyampaikan Informasi 

yang Positif  di Masa Pandemi 
Covid-19”.

“Lomba mural ini diseleng-
garakan dengan tujuan salah 
satunya adalah memberikan 
wadah kebebasan berekspresi 
bagi masyarakat. Sehingga, 
para peserta lomba mural nanti 
boleh menghasilkan karya seni 
berupa kritikan ke Polri baik 
itu positif  maupun negatif, 
tidak ada masalah,” kata Listyo 
kepada wartawan melalui ket-
erangan tertulisnya, Jakarta, 
Rabu (20/10).

anti-kritik. Semua masukan 
yang sifatnya membangun 
akan kita tampung, untuk 
dijadikan bahan instrospeksi 
agar menjadi semakin baik 
kedepannya,” ujar mantan 
Kabareskrim Polri itu.

Semangat tidak anti-kritik, 
kata Listyo  sudah digelor-
akan sejak dirinya mengusung 
konsep Presisi (Prediktif, Re-
sponsibilitas dan Transparansi 
Berkeadilan) di internal Polri. 
Menurutnya, gagasan itu lahir 
karena semangat perubahan 
yang lebih baik untuk institusi 
Polri.

“Semangat awal mengu-
sung konsep Presisi untuk 
mewujudkan Polisi yang tegas 
namun tetap humanis masih 
terus berjalan hingga saat ini. 
Dalam proses menuju lebih 
baik tentu ada dinamika yang 
berkembang. Karena itu, se-

gala kritik dan masukan yang 
ada, akan dijadikan bahan 
evaluasi untuk Polri jauh lebih 
profesional dan baik lagi,” kata 
Listyo.

Festival atau lomba seni 
mural Piala Kapolri 2021, 
rencananya bakal diselengga-
rakan pada 30 Oktober 2021 
di Lapangan Bhayangkara. 
Adapun, pendaftaran lomba 
yang merebutkan Piala Kapolri 
tersebut telah dibuka pada 27 
September hingga 17 Oktober 
di tingkat Polda dan 20 Okto-
ber 2021 di Mabes Polri.

Selain diperbolehkan un-
tuk berkarya memberikan 
kritik, Polri memberikan sub-
tema berupa, peduli sesama 
di masa Pandemi Covid-19, 
bersama menjalankan protokol 
kesehatan, Indonesia sehat dan 
kuat, bebas dari Covid-19, ber-
sama menjaga Indonesia. ● lus

Kapolri Persilakan Peserta Lomba MuralKapolri Persilakan Peserta Lomba Mural
Membuat Karya yang Mengkritik PolriMembuat Karya yang Mengkritik Polri

Komnas HAM Terima Data dan Fakta soal
Penanganan Pelanggaran Oknum Polisi

JAKARTA (IM) - Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM) menyambut 
baik keterbukaan dari Polri 
terkait penanganan sejumlah 
kasus yang menjadi perhatian 
publik. Salah satunya terkait 
pelanggaran yang dilakukan 
oknum polisi.

“Secara umum saya meli-
hat tingkat kepercayaan publik 
terhadap pengawasan internal 
kepolisian sudah semakin 
bagus dan membaik,” kata 
Komisioner Pemantauan dan 
Penyelidikan Komnas HAM 
Mohammad Choirul Anam, 
Jakarta, Rabu (20/10).

Dalam pertemuan an-
tara Komnas HAM dan Divisi 
Propam Polri itu, Anam men-
gungkapkan, mendapatkan 
perkembangan informasi, fak-
ta dan langkah terbaru dalam 
proses penanganan internal 
yang dilakukan Polri.

Menurut Anam, keter-
bukaan yang dilakukan Polri 
penting untuk saling mem-
bangun akuntabilitas kedua 
institusi dalam mengawasi 
jalannya penegakan hak asasi 
manusia di Tanah Air.

“Ini merupakan suatu se-
mangat yang bagus dan kami 
apresiasi serta menghormat-

inya,” ujar Anam.
Dia mengatakan, Komnas 

HAM menyambut baik keter-
bukaan yang dilakukan Polri. 
Sebab, hal itu menjadi salah 
satu kunci untuk memastikan 
pelayanan oleh negara semakin 
bagus.

“Dalam konteks Komnas 
HAM, ini bagian dari akunt-
abilitas dan bagi kepolisian ini 
adalah program presisi,” ucap 
Anam.

Pada pertemuan tersebut, 
Anam juga menyampaikan 
Polri menerangkan perkem-
bangan terbaru berbagai kasus 
yang sempat viral di Indonesia.

“Kami diberi update kasus 
Tangerang, kasus di Luwu dan 
sebagainya,” tutur Anam.

Sementara itu, Kadiv 
Propam Polri Irjen Ferdy 
Sambo menyatakan,  pi-
haknya bakal terus terbuka dan 
melakukan tindakan-tindakan 
sesuai dengan prosedur terkait 
dengan menangani oknum 
kepolisian yang melakukan 
pelanggaran.

“Dengan demikian di-
harapkan polisi semakin 
transparan, akuntabilitas dan 
profesional dalam melak-
sanakan tugas kepada ma-
syarakat,” kata Sambo. ● lus

Jajaran Polri Diminta Siapkan Langkah
Mitigasi dan Antisipasi Bencana Alam

JAKARTA (IM) - Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
meminta kepada seluruh ja-
jarannya untuk menyiapkan 
langkah-langkah mitigasi dan 
antisipasi penanganan bencana 
alam seperti, banjir, tanah 
longsor dan gempa bumi, yang 
berpotensi terjadi di seluruh 
Indonesia.

Dalam pengarahan Vicon 
ke jajaran, Listyo menekankan, 
kesiapan antisipasi harus diper-
siapkan dari sekarang. Jajaran 
kepolisian di setiap wilayah 
harus melakukan koordinasi 
dengan Pemerintah Daerah 
(Pemda) dan pihak terkait 
lainnya.

“Koordinasikan dari awal 
dengan Pemda, dan BNPB 
daerah untuk mempersiapkan 
kalau terjadi potensi bencana. 
Dimana harus evakuasi, di-
mana bangun tenda pengung-
sian, dan bagaimana kemudian 
distribusi bantuan terhadap 
masyarakat-masyarakat yang 
terdampak. Tolong ini diper-
siapkan dari sekarang,” kata 
Listyo melalui keterangan 
tertulis yang diterima wartawan 
di Jakarta, Rabu (20/10).

Listyo meminta seluruh 
jajaran Polri di daerah agar 
melakukan komunikasi dan 
koordinasi intens dengan 
Mabes Polri dan seluruh stake-
holder. Tak hanya itu, Sigit me-

nyatakan, personel Polri juga 
harus melakukan sinergitas 
bersama dengan TNI dalam 
melakukan antisipasi bencana 
alam.

Listyo mengingatkan bah-
wa dalam melakukan antisipasi 
bencana alam, diperlukan se-
jumlah hal. Seperti pengerahan 
personel, distribusi bantuan, 
serta menyiapkan layanan ke-
sehatan bagi masyarakat yang 
terdampak.

“Koordinasikan hal-hal 
yang perlu disampaikan ke 
Mabes Polri, sehingga ada 
bantuan back up secara dini 
dari Brimob, Slog kemudian 
pak Kapusdokkes tentunya 
kegiatan tersebut perlu ada lay-
anan kesehatan. Tolong dicek 
sehingga pada saat terjadi kita 
sudah siap,” ujar eks Kapolda 
Banten itu.

Selain itu, Listyo juga me-
minta kepada Sops Polri untuk 
segera membentuk Satgas 
Siaga Darurat bersama dengan 
Stakeholder lainnya, dengan 
diikuti oleh jajaran untuk me-
nyiapkan rencana kontijensi 
penanganan bencana alam.

“Lakukan refreshment 
berupa pelatihan pemantapan 
anggota dalam penanggu-
langan bencana alam seperti 
SAR darat, laut pendampingan 
psikologi, DVI dan lainnya,” 
ujarnya. ● lus
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RILIS KASUS NARKOBA JENIS SABU DI MEDAN
Petugas menyusun barang bukti narkoba jenis sabu saat rilis kasus 
narkoba di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/10). Polrestabes 
Medan mengamankan delapan orang tersangka dan menyita sabu-sabu 
seberat 23 kg, satu senjata api jenis revolver dengan 17 amunisi dan uang 
tunai sekitar Rp41 juta. 

 Pegawai Pinjol Ilegal Dijerat dengan UU ITE dan Pornografi 
12 persen,” ujarnya saat rilis 
kasus tersebut pada Selasa 
(19/10).

Keenam tersangka ini 
getol melakukan penagihan 
terhadap pengutang untuk 
kepentingan pribadi. Tiap 
penagihan terhadap nasabah, 
para tersangka mengambil 
sebanyak 12 persen.

“Tiap penagihan dia 
dapatkan 12 persen dari 
penagihan tersebut. Kalau 
besarnya Rp 1 juta ya dia 
dapat 12 persen dari Rp 1 
juta,” katanya.

Satreskrim Polres Metro 
Jakarta Pusat, masih mem-
buru dua bos pemilik tempat 
pinjaman online ilegal itu. 
Salah satu pelaku yang berini-
sial M diduga warga negara 
asing (WNA).

“Kami tetap lakukan 
adalah pengejaran ke pemilik 
kantor Saudara P dan Saudari 
M. Saudari M dugaan kami 
sebagai WNA,” ujarnya.

Kasat Reskrim Jakarta 
Pusat Kompol Wisnu Ward-
hana menambahkan, pihaknya 
menduga salah satu bos meru-

pakan WNA lantaran ditemu-
kan bukti percakapan di grup 
pengurus pinjol.

“Ditemukan bukti per-
cakapan di grup pengurus 
pinjol ini ada bahasa asing, 
kemudian ada translator. 
Nah, makanya kami akan 
kembangkan ke depannya,” 
katanya menambahkan.

Sebelumnya Polisi sempat 
menahan 56 orang dari peng-
gerebekan itu. Enam orang di 
antaranya ditetapkan menjadi 
tersangka. Polisi juga menyita 
sejumlah barang bukti di ruko 
itu, yaitu 57 Central Process-
ing Unit (CPU), 56 ponsel 
seluler, 2 unit ponsel, dan satu 
perangkat CCTV.

Para tersangka akan dike-
nakan Pasal 29 juncto Pasal 
4 ayat 1 UU RI Nomor 44 
Tahun 2008 tentang Porno-
grafi . Kemudian Pasal 45 ayat 
1 juncto Pasal 55 ayat 1 dan 
Pasal 56 KUHP. “Jadi ada UU 
KUHP yang kita terapkan, 
yaitu UU Pornografi  dan UU 
ITE,” tutup Setyo.

Edit Foto Nasabah

JAKARTA (IM) - Enam 
anggota  sindikat pinjaman 
online (pinjol) ilegal yang di-
gerebek polisi beberapa hari 
lalu, di ruko daerah Ceng-
kareng, Jakarta Barat, telah 
ditetapkan sebagai tersangka 
sejak 14 Oktober lalu.

Kenenam tersangka pu-
nya peran masing-masing. 
Tersangka IK dan RRL ber-
tugas sebagai desk collec-
tion (penagihan), JS dan HT 
sebagai leader, NS sebagai 
supervisor, dan MSA sebagai 
reporting.

Wakapolres Metro Ja-
karta Pusat AKBP Setyo 
Koes Heriyatno mengatakan, 
keenam tersangka dijerat 
dengan pasal pornografi  dan 
UU ITE. Pasalnya, pelaku 
mengintimidasi korban un-
tuk membayar utang dengan 
mengeluarkan kata-kata kasar 
dan mengirimkan video yang 
mengandung unsur porno-
grafi .

“Karena keenam tersang-
ka ini berkaitan dan saling 
mengetahui dan menikmati 
hasil penagihan sebanyak 

Berbagai cara dilakukan 
perusahaan pinjaman on-
line (pinjol) ilegal agar nasa-
bah segera membayar uang 
pinjaman beserta bunganya. 
Bahkan, debt collector atau 
penagih utang debitur tak 
ragu melakukan teror dengan 
mengirim dan menyebar foto 
nasabah yang telah diedit den-
gan konten pornografi .

Soza, salah satu karyawan 
perusahaan pinjol ilegal PT 
ANT Information Consulting 
mengakui hal itu. Ia menceri-
takan pengalamannya bekerja 
selama menjadi penagih utang 
di perusahaan tersebut. Soza 
mengaku sejak awal sudah 
merasa ada yang berbeda 
dari cara-cara penagihan yang 
dilakukan perusahaan tempat-
nya bekerja.

Hal itu ia katakan ketika 
ditanya Direktorat Kriminal 
Khusus (Dirkrimsus) Polda 
Metro Jaya, Kombes Aulian-
syah Lubis di lokasi pada hari 
tersebut.

Sebagai penagih utang, ia 
selalu ditekan pimpinan agar 
secepat mungkin mendapat-

kan pembayaran dari debi-
tur. Ia melihat karyawan 
lain menggunakan gambar 
memuat konten pornografi 
menyerupai debitur dalam 
upaya penagihan.

 “Untuk saat ini yang di-
harapkan itu tiap beberapa 
menit ditanya payment, pay-
ment. Kita secara pribadi ini 
berputar gimana caranya bisa 
payment,” katanya. “Saya lihat 
kiri kanan lihat penagihan be-
gini (modus pakai foto porno). 
Saya dua minggu jalanin saya 
memakai foto-foto (porno) 
itu,” ungkapnya.

Ia mengaku kantornya 
memang telah mengoleksi 
kumpulan gambar pornografi  
di komputer kantor, kemudian 
nantinya diubah menggunak-
an gambar dari para debitur.

Saat digerebek polisi, PT 
ANT Information Consult-
ing di Kelapa Gading, Jakarta 
Utara, kedapatan ‘mengoleksi’ 
gambar porno. Ternyata, gam-
bar porno tersebut digunakan 
untuk mengancam korban 
sebagai debitur ketika melaku-
kan penagihan utang. ● mar


