
LARANGAN MOTOR MELINTASI 
 FLYOVER PESING

Pengendara motor melintasi fl yover Pesing, 
Jakarta, Minggu (9/1). Meskipun dilarang 
 untuk melintas, para pengendara tetap nekat 
melewati fl yover tersebut.
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RILIS KASUS AKTOR NAUFAL SAMUDRARILIS KASUS AKTOR NAUFAL SAMUDRA
Aktor Naufal Samudra (kedua kiri) memberikan pernyataan kepada wartawan yang dihadiri Kabid Humas Polda Metro Jaya Aktor Naufal Samudra (kedua kiri) memberikan pernyataan kepada wartawan yang dihadiri Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Pol Endra Zulpan (duduk kanan) dan Wadir Resnarkoba Donny Alexanderdi (kiri) di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kombes Pol Endra Zulpan (duduk kanan) dan Wadir Resnarkoba Donny Alexanderdi (kiri) di Polda Metro Jaya, Jakarta, 
Sabtu (8/1). Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menetapkan Naufal Samudra sebagai saksi kasus narkoba dan akan menjalani Sabtu (8/1). Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menetapkan Naufal Samudra sebagai saksi kasus narkoba dan akan menjalani 
rehabilitasi karena hasil tes urine negatif dan tidak ditemukan barang bukti saat diamankan polisi terkait pengembangan rehabilitasi karena hasil tes urine negatif dan tidak ditemukan barang bukti saat diamankan polisi terkait pengembangan 
kasus dengan tersangka Ridwan.kasus dengan tersangka Ridwan.

Pria Ini Dijebloskan ke Penjara Gara-gara
Curi 2 Karung Ubi Milik Anggota Polisi

SERDANGBEDAGAI 
(IM) - Seorang pria ber-
nama Arif  (27) dijebloskan 
ke dalam sel gara-gara men-
curi dua karung ubi kayu 
milik anggota polri bernama 
Iilham (29), di Dusun V, 
Desa Senayan, Kecamatan 
Sei Rampah, Kabupaten 
Sergai, Jumat (7/1).

Dari tangan pelaku, ko-
rban mengamankan barang 
bukti 1 unit sepeda motor 
merek Vixion warna putih 
Nopol BK 6410 OH, dan 
2 karung goni plastik yang 
berisikan ubi kayu yang be-
ratnya ditaksir sekira 100 
kg, dengan kerugian sekitar 
Rp130 ribu.

“Korban melakukan 
pengintaian dan tidak lama 
kemudian pelaku sudah me-
megang goni plastik, yang 

sudah berhasil disimpannya 
sebanyak 2 karung dan mau di-
naikkan ke atas sepeda motor,” 
ujar Kapolsek Firdaus, AKP 
Idham Hakik, Minggu (9/1).

Tanpa membuang waktu, 
korban langsung melakukan 
penangkapan dan menga-
mankan dan setelah dicek isi 
karung goni plastik ternyata 
isinya berupa ubi kayu, yang 
diambilnya dari areal kebun 
milik korban, selanjutnya 
korban membawa pelaku 
dan barang bukti ke Polsek 
Firdaus.

 Akibat kejadian tersebut, 
korban mengalami kerugian 
sebesar Rp130 ribu. Selan-
jutnya, korban membuat 
laporan pengaduan ke Polsek 
Firdaus agar pelaku dapat 
diproses secara hukum yang 
berlaku. ● lus

Warga Nduga dan Lanny Bentrok,
Rumah Dibakar dan 2 Orang Kena Panah

membawa alat-alat perang 
tradisional berupa panah, 
kapak, parang dan tombak. 
Setelah sampai di Wouma 
masyarakat Lanny Jaya mere-
spons adanya serangan terse-
but dengan jumlah kekuatan 
sekitar berjumlah 300 orang 
hingga akhirnya terjadi saling 
serang,” lanjutnya.

Kamal mengatakan kelom-
pok Nduga melakukan pemba-
karan 2 rumah milik warga di 
Distrik Wouma. Adapun warga 
yang terluka akibat pertikaian 
itu yakni Witenus Tabuni dan 
Rondi Kogoya.

Selain itu, polisi juga me-
nyita sejumlah barang bukti 
yang diamankan yakni 1 baju 
kaos siglet Motif  loreng milik 
korban, 2 pasang sepatu boots 
milik korban, serta 5 anak 
panah.

Kamal mengatakan bah-
wa terkait korban yang me-
ninggal dunia dan luka-luka 
sudah dievakuasi ke RSUD 
Wamena untuk dilakukan 
pemeriksaan medis. Untuk 
mengantisipasi adanya aksi 
lanjutan, polisi kini melaku-
kan penjagaan serta patroli di 
kedua kelompok massa.

“Pada saat ini kami masih 
melaksanakan pengaman di 
TKP karena masih adanya 
dugaan aksi balasan yang akan 
dilakukan oleh kelompok dari 
masyarakat Nduga. Untuk 
kerugian materil sampai saat ini 
yaitu 2 (dua) unit rumah milik 
Jhon Asso dan masyarakat 
Asotipo yang di bakar oleh 
kelompok masyarakat Nduga,” 
ujarnya.

Leb ih  l an ju t ,  K amal 
juga mengatakan kalau pi-
haknya kini tengah melakukan 
pendekatan terhadap masing-
masing tokoh masyarakat dari 
kedua kelompok tersebut. Se-
hingga kejadian tersebut tidak 
terjadi lagi. ● lus

JAKARTA (IM) - Bentro-
kan terjadi antara kelompok 
warga di Nduga dan Lanny 
Jaya Papua. Akibatnya dua 
orang terluka kena panah, 
Sabtu (8/1).

Bentro warga Nduga dan 
Lanny pecah berawal dari ke-
matian seorang warga Nduga 
Sibelu Gwijangge, yang diduga 
dibunuh oleh kelompok Lanny 
Jaya.

“Pada hari dan tanggal 
tersebut di atas, Pukul 15.30 
WIT permasalahan pertikaian 
saling serang dengan meng-
gunakan alat tradisional antara 
kedua kelompok masyarakat 
Lanny Jaya dan masyarakat 
Nduga disebabkan akibat ke-
matian Sibelu Gwijangge yang 
diduga dibunuh oleh masyara-
kat Lanijaya yang tinggal di 
Kampung Wesakma Distrik 
Wouma,” kata Kabid Humas 
Kombes Ahmad Musthofa 
Kamal dalam keterangan ter-
tulisnya, Minggu (9/1).

Merasa tidak terima, ke-
luarga Sibelu Gwijangge ber-
sama warga kelompok Nduga 
pun melakukan aksi balasan 
terhadap warga Lanny Jaya. 
Di situ lah terjadi pertikaian 
tersebut.

“Pukul 15.35 WIT atas 
peristiwa tersebut masyarakat 
(pihak Nduga) serta keluarga 
pihak atas nama Sibelu Gwi-
jangge merasa tidak terima 
keluarganya dibunuh pada saat 
pertemuan untuk menyele-
saikan masalah perempuan dan 
akan melakukan aksi balasan 
terhadap pihak pelaku dari 
masyarakat Lanny Jaya yang 
bermukim di Kampung We-
sakma Distrik Wouma,” kata 
Kamal.

“Pukul 15.40 WIT pi-
hak masyarakat Nduga den-
gan jumlah kekuatan sekira 
150 orang turun dari Ilek-
ma menuju Wouma dengan 

Rahmat Effendi, ditangkap 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK).

Kepolisian Resort Kota 
Bekasi setidaknya telah mener-
ima sembilan laporan dari mer-
eka yang mengaku korban pe-
nipuan. Polisi telah menangkap 
satu orang berinisial MAD (45) 
dan sudah ditetapkan sebagai 
tersangka. MAD bukan meru-
pakan pegawai Pemkot Bekasi, 
melainkan pihak swasta.

BEKASI (IM) - Kor-
ban penipuan dengan modus 
rekrutmen pegawai Pemer-

intah Kota (Pemkot) Bekasi 
bermunculan setelah Wali 
Kota non-aktif  Kota Bekasi, 

 “Modus operandi yang di-
lakukan tersangka itu menjan-
jikan kepada sembilan korban 
untuk diterima jadi pegawai 
honorer di lingkungan kerja 
Pemkot Bekasi,” ujar Kapolres 
Bekasi Kota Kombes Pol 
Hengki, Sabtu (8/1).

MAD meminta  uang 
dengan jumlah sekitar 30-
35 juta rupiah kepada setiap 
korbannya. Namun, hingga 
waktu yang dijanjikan ternyata 
para korban tidak pernah 
mendapatkan pekerjaan yang 
seperti dijanjikan oleh MAD, 
sedangkan uang yang diberi-
kan korban juga tidak pernah 
dikembalikan.

Polres Kota Bekasi masih 
terus mendalami kasus pe-
nipuan yang dilakukan oleh 
tersangka. Polisi mencurigai 
ada keterlibatan oknum pega-
wai di Pemkot Bekasi yang 
menjadi akses tersangka dalam 
melancarkan aksi penipuan, 
mengingat tersangka hanya 
seorang pegawai swasta.

“Tadi kan sudah disampai-
kan, kalo pun ada kerjasama 

dengan pihak lain, tentu akan 
kita lakukan proses lanjutan, 
tapi untuk sementara kita 
dalami apakah ada keterlibatan 
dan bekerja sama dengan ter-
sangka yang sudah kita lakukan 
penahanan,” kata Hengki.

Hengki memastikan, pen-
angkapan tersangka MAD 
tidak ada kaitannya dengan 
kasus yang menjerat Wali Kota 
non-aktif  Kota Bekasi, Rah-
mat Effendi.

Namun, tidak menutup 
kemungkinan korban berani 
melapor ke pihak kepolisian 
setelah kasus penangkapan 
orang nomor satu di Bekasi 
tersebut muncul ke publik.

“Nggak ada (kaitan den-
gan kasus wali kota), kalau 
ada tentu akan kita periksa. 
Jadi tidak ada kaitan dengan 
Wali Kota terkait penerimaan 
pegawai, tidak ada,” tambah 
Hengki. 

MAD dijerat pasal 372 dan 
atau 377 tentang tindak pidana 
penipuan dan atau penggela-
pan dengan ancaman hukuman 
empat tahun penjara. ● lus

Setelah Wali Kota Bekasi Terjaring OTT oleh KPK,Setelah Wali Kota Bekasi Terjaring OTT oleh KPK,
Bermunculan Korban Penipuan Rekrutmen Pegawai  Bermunculan Korban Penipuan Rekrutmen Pegawai  

Polisi Sebut Pengendara Motor Korban
Tabrakan di Flyover Pesing Juga Salah

JAKARTA (IM) -  Penge-
mudi mobil Nissan March 
berinisial AND yang mena-
brak tiga sepeda motor di 
Flyover Pesing telah ditetapkan 
sebagai tersangka. Namun 
polisi juga menegaskan bahwa 
premotor juga bersalah karena 
melanggar rambu lalu lintas.

Menurut  Kanit Laka Lan-
tas Wilayah Jakarta Barat, AKP 
Hartono, Jalan Layang Daan 
Mogot, Jakarta Barat, atau 
biasa dikenal flyover Pesing 
itu dilarang untuk dilintasi 
pengendara roda dua.

 “Benar memang pemotor 
melanggar rambu-rambunya” 
Kata Hartono, Sabtu (8/1).

Oleh karenanya, kata Har-
tono,  pihaknya akan menam-
bahkan fakta tersebut dalam 
pemberkasan tersangka ta-
brakan tersebut.“Nanti dalam 
pemberkasan baru dicantum-
kan bahwa pemotor ini juga 
salah, melakukan pelangga-
ran. Tapi sekarang, belum 
dilakukan pemberkasan karena 
semua masih mengalami luka” 
jelas Hartono.

Hartono  menekankan 
perkara tersebut lebih meli-
hat pada dampak luka-luka 
yang dialami korban akibat 
kecelakaan itu.

“Dalam hal kecelakaan ini, 
sekarang yang jadi tersangka 
adalah (pengemudi) mobil, 
karena melihat lukanya (ko-
rban), juga kendaraan roda 
duanya rusak,” katanya.

Sebelumnya, mobil Nissan 
March bernopol B-1827-VCC 
yang dikemudikan AND me-
laju di fl yover Pesing. Mobil 

tiba-tiba oleng saat melintas 
dari arah Kalideres.

“Mobil oleng ke kanan, 
menabrak pembatas jalan, 
kemudian pindah jalur, me-
nabrak sepeda motor,” kata 
Hartono saat dikonfi rmasi Ju-
mat(7/1)  pagi.Kepada polisi, 
AND mengaku silau karena 
cahaya matahari. Akibatnya, 
dia tak mampu mengendalikan 
kendaraannya dan menabrak 
tiga korban pengendara motor.

“Iya betul, katanya silau 
matahari,” ujar Hartono.

Mobil AND menabrak 
tiga motor, yaitu Honda Revo 
B-4745-FCW yang dikenda-
rai MUC, Yamaha Vixion 
benopol B-3687-BYC yang 
dikendarai ZAE, dan Yamaha 
Fino bernopol B-5124-TDF 
yang dikendarai ARS.

Dalam kejadian itu, salah 
satu pengendara motor, ARS, 
terpental dari flyover yang 
tinggnya 10 meter dan jatuh 
mendarat di jalur Transjakar-
ta. Beruntung, ARS selamat, 
meski mengalami luka parah di 
bagian kaki kanan dan tangan 
kanan.

Sementara korban lain-
nya MUC, mengalami luka di 
bagian tulang selangka sebelah 
kanan dan dirawat di RS Royal 
Taruma. Sedangkan, ZAE 
mengalami luka pada kaki 
kanan dan dirawat di tempat 
pengobatan alternatif.

“Kondisinya saat ini mem-
baik. Dua orang masih diob-
servasi di rumah sakit, satu 
orang di pengobatan alternatif, 
tapi sudah pulang,” kata Har-
tono. ● lus

Guru Pesantren Cabuli 3 Santriwati,
Modusnya Ajarkan Tenaga Dalam

BANDUNG (IM)  - 
Setelah heboh kasus , Herry 
Wirawan, guru pesentren 
yang mencabuli belasan 
santriwati, kini masyarakat 
Jawa Barat (Jabar) kembali 
digegerkan kasus  tindak 
pidana asusila tersebut i di 
salah satu pondok pesantren 
di kawasan Ciparay, Kabupat-
en Bandung, dimana korban-
nya santriwati di bawah umur.

Kabid Humas Polda 
Jabar, Kombes Pol Ibrahim 
Tompo mengungkapkan, se-
dikitnya tiga santriwati sudah 
melapor menjadi korban aksi 
bejat guru cabul itu. Menurut 
Tompo, peristiwa itu berlang-
sung sejak 2019 hingga 2021, 
namun baru dilaporkan 1 
Januari 2022 lalu.

“Jadi ini kasus sudah 
cukup lama kejadiannya, tapi 
baru dilaporkan. Kejadian 
tahun 2019 sampai 2021 dan 
dilaporkan salah satu korban, 
berkembang menjadi tiga 
korban,” ungkap Tompo saat 
dikonfi rmasi, Sabtu (8/1).

 Tompo melanjutkan, 
tindak pidana pencabulan 
tersebut diduga dilakukan 
oleh salah satu pengajar 
pondok pesantren berini-
sial H. Berdasarkan pemer-

iksaan awal, para korban 
awalnya diajarkan tenaga 
dalam. “Yang melaporkan 
ini saudari R. Modusnya 
memanggil korban untuk 
diajari tenaga dalam. Namun, 
saat di dalam kamar, korban 
dipijat punggungnya hingga 
tidak sadarkan diri, kemudian 
pelaku mencabuli korban,” 
ungkapnya.

Menurut  Tompo, kasus 
masih dalam tahap penyeli-
dikan oleh penyidik Polresta 
Bandung. Meski belum ada 
penetapan tersangka, na-
mun sejumlah saksi telah 
diperiksa.

“Kasus ini sudah ditan-
gani penyidik. Saksi ini ada 
saksi korban dan pelapor 
juga, total ada delapan,” se-
butnya.

Tompo belum bisa me-
mastikan apakah masih ada 
korban lain. Pasalnya, kata 
Tompo, belum ada korban 
lain yang melapor.

“Tapi, kita tetap mem-
buka pengembangan penyeli-
dikan. Kalau ada korban lain, 
penyidik akan melakukan 
proses pada korban lain, tapi 
sampai sekarang belum ada 
laporan atas kasus tersebut,” 
tandasnya. ● lus
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POLRESTABES PALEMBANG GELAR VAKSINASI ANAK 6-11 TAHUN
Petugas memeriksa data anak yang akan menerima vaksin COVID-19 pada 
gelar percepatan vaksin untuk anak 6-11 tahun di Sekolah Kusuma Bangsa 
Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (9/1). Dalam rangka percepatan 
vaksin, Polrestabes Kota Palembang vaksinasi menggelar vaksinasi bagi 
ribuan anak usia 6-11 tahun di dua lokasi di Kota Palembang.

Pimpinan DPR Sidak Polsek Setiabudi,
 Respons Kasus Pemerkosaan Anak 9 Tahun

kan kerja cepat aparat dalam 
menindaklanjuti kasus kekerasan 
seksual terus diimplementasikan 
usai Rancangan Undang-Undang 
(RUU) Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual (TPKS) disahkan.

“Kami diminta oleh Ibu 
Ketua DPR untuk melakukan 
pengecekan dilapangan dan 
kami juga langsung melihat yang 
menangani, yaitu Polsek Setia-
budi,” ujar Dasco.

“Nah, ini yang kita harapkan 
ketika nanti Undang-Undang 
Tindak Pidana Kekerasan Sek-
sual (TPKS) disahkan respons 
dari pihak kepolisian itu harus 
cepat, seperti yang dilakukan 
Polsek Setiabudi,” katanya.

D i a  j u g a  m e n yo r o t i 
pendampingan psikologis terha-
dap anak korban kasus kekerasan 
seksual. Menurutnya, sejumlah 
lembaga akan berpartisipasi un-
tuk memulihkan trauma korban 
pascakejadian tersebut.

“Ya, itu nanti kita akan se-
rahkan kepada pihak kepolisian. 
Biasanya ada pendampingan-
pendampingan kepada korban 
dan biasanya ada lembaga-lem-
baga yang tentunya akan ikut ber-
partisipasi memulihkan trauma 
pascakejadian,” ujar Dasco.

Setelah dari Polsek Setiabudi, 
Dasco mengunjungi pihak kelu-
arga korban di bilangan Jakarta 
Selatan. Dia menuturkan hendak 
memberikan simpati terhadap 
keluarga korban atas kejadian 
memilukan tersebut.

“Setelah ini kita akan men-
gunjungi keluarga korban untuk 
kemudian memberikan simpati, 
rasa prihatin yang mendalam atas 

kejadian ini,” lanjut dia.
Saat bertemua Dasco, ibu 

korban berinisial N (47), mencer-
itakan tindakan asusila yang 
dialami anaknya. Diceritakan 
bahwa awal mula dirinya menge-
tahui kejadian itu lantaran curiga 
dengan pelaku yang tiba-tiba 
memberi uang sebesar Rp 25 ribu 
kepada anaknya.

“Hari Rabu tiba-tiba anak 
saya mengasih saya uang Rp 25 
ribu, sedangkan saya tak pernah 
ngasih uang sebanyak itu. Lalu 
anak saya bilang ini dari (nama 
samaran pelaku), dari situlah saya 
berkesimpulan segala macam, di 
pikiran saya, hati saya, karena si 
pelaku tidak pernah ngasih uang 
ke anak saya,” kata N.

Saat menanyakan kepada 
anaknya soal pemberian uang 
dari pelaku, lanjut N, anaknya 
langsung menangis. Dia me-
nuturkan makin curiga kepada 
pelaku.

“Saya yakin bahwa anak 
saya diapa-apain sama dia. Pas 
saya sampai rumah saya tanya 
anak saya, anak saya menangis, 
menangis sekali. Takut kali dia,” 
ujar ibu korban.

“Ya udah saya inisiatif, ‘De-
dek tiduran, Ibu mau lihat kem-
aluannya’. Benar,” ujarnya terisak.

Mengetahui itu, N mengaku 
langsung berniat membawa ka-
sus yang menimpa anaknya ke 
kepolisian.

“Udah, langsung saya mau 
lapor polisi. Saat itu udah sore, 
jadi tidak bisa lapor. Akhirnya 
besok pagi hari Kamis jam 10 
saya berangkat ke polsek,” kat-
anya. ● lus

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua DPR RI Sufmi Dasco 
Ahmad melakukan inspeksi 
mendadak (sidak) kre Polsek 
Setiabudi,  untuk menanyakan 
penanganan lebih lanjut terkait 
pelaporan kasus pemerkosaan 
terhadap anak berusia 9 tahun.

Laporan kasus tersebut ter-
tuang dalam Nomor Laporan: 
LP/08/K/I/2022/Sek Budi. 
Dasco menyebut polisi sudah 
bertindak cepat dalam kasus ini.

Dasco tiba di Polsek Setiabu-
di, Jakarta Selatan, Minggu (9/1), 
pukul 09.40 WIB, Minggu (9/1). 
Dasco langsung masuk ke ruang 
SPKT dan menelepon Kapolda 
Metro Jaya Irjen Fadil Imran.

Dalam percakapan melalui 
telepon dengan Kapolda Metro 
Jaya Irjen Fadil Imran, Dasco 
menyampaikan apresiasi dari 
pimpinan DPR terhadap jajaran 
polsek, terutama Polsek Setia-
budi yang dianggap tanggap 
dalam menangani pelaporan 
kasus dugaan pemerkosaan anak.

Menurutnya, kerja cepat 
aparat dalam menangani kasus 
kekerasan seksual harus terus 
dilakukan, terutama setelah RUU 
TPKS disahkan.

“Kami mengapresiasi re-
spons cepat polisi dari Polsek 
Setiabudi dari menerima laporan 
dan melakukan visum terhadap 
korban,” ujar Dasco usai sidak 
kepada wartawan di Polsek Se-
tiabudi, Jakarta Selatan.

Ketua Harian Partai Gerin-
dra itu menuturkan pengecekan 
tersebut merupakan permintaan 
Ketua DPR RI, Puan Maharani 
Soekarnoputri. Dia mengharap-

Polisi mencurigai ada keterlibatan ok-
num pegawai di Pemkot Bekasi dalam 
kasus  penipuan rekrutmen pegawai 
honorer di lingkungan Pemkot Bekasi.


