
LAYANAN EAZY PASSPORT PERINGATI 
HARI BHAKTI IMIGRASI KE-72

Warga melakukan pembuatan paspor melalui 
layanan Eazy Passport di Makassar, Sulawesi 
Selatan, Sabtu (22/1). Kantor Imigrasi Kelas 
I Makassar melaksanakan kegiatan layanan 
pembuatan atau penggantian paspor secara 
kolektif (Eazy Passport) untuk memberikan 
kemudahan kepada warga sekaligus untuk 
memperingati Hari Bakti Imigrasi ke-72.

 IDN/ANTARA 
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KEDATANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI MALAYSIAKEDATANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DARI MALAYSIA
Pekerja Migran Indonesia (PMI) menunggu hasil tes pemeriksaan kesehatan dan dokumen perjalanan saat tiba di Terminal Pekerja Migran Indonesia (PMI) menunggu hasil tes pemeriksaan kesehatan dan dokumen perjalanan saat tiba di Terminal 
2 Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (22/1). Sebanyak 131 Pekerja Migran Indonesia 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (22/1). Sebanyak 131 Pekerja Migran Indonesia 
(PMI) dari Malaysia pulang ke Jawa Timur. (PMI) dari Malaysia pulang ke Jawa Timur. 

Bikin Macet, Konvoi Supercar Mewah
di Ruas Tol Antasari Depok Diitindak Polisi

JAKARTA (IM) - Poli-
si menindak kovpoi mobil 
mewah yang menyebabkan 
kemacetan lalu lintas di KM 
02.400 Tol Andara (Antasari 
Depok) pada Minggu (23/1).

“Benar pukul 10.45 WIB 
pagi tadi kami melakukan 
penindakan terhadap iring-
iringan mobil mewah yang 
sedang melaksanakan keg-
iatan dokumentasi di dalam 
tol sehingga menyebabkan 
pengguna jalan lainnya ter-
ganggu,” ujar Kasat PJR 
Ditlantas Polda Metro Jaya, 
Kompol Sutikno. (

Saat polisi melakukan 
tindakan sempatmembuat 
situasi lalu lintas terhambat. 
Namun pasca penindakan 
arus lalu lintas berangsur 
normal kembali. Peninda-
kan tersebut dilaksanakan 

oleh unit K 01-960 dengan 
tiga anggota personel yang 
bertugas yakni Aipda Yudi 
W, Bripka Efendi, Brigadir 
Mardiana.

Sebagaimana diketahui, 
akun media sosial TMC Polda 
Metro Jaya sebelumnya me-
nyebutkan telah melakukan 
penindakan terhadap mobil 
mewah yang menyebabkan 
kemacetan di ruas Tol Andara.

“Polri Sat PJR melaku-
kan penindakan kepada Para 
Pengemudi kendaraan mo-
bil mewah yang beriringan 
yang sedang melaksanakan 
dokumentasi di dalam Ruas 
Tol sehingga menyebabkan 
kemacetan dan menggang-
gu Pengemudi lain di KM 
02+400 Andara,” kata admin 
akun Instagram TMC Polda 
Metro Jaya. ● lus

Kapolri Jenderal Listyo Dukung Program
Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat

bantu Pemerintah Indonesia 
dalam mewujudkan sumber 
daya manusia (SDM) unggul 
serta mempersiapkan generasi 
penerus bangsa untuk memi-
liki kemampuan di berbagai 
bidang.

Listyo  optimis di tahun 
2045 bangsa ini akan dapat 
mewujudkan Indonesia Emas.

 “Sehingga, kita betul-
betul mampu mewujudkan 
insan-insan, anak-anak kita 
dan masyarakat untuk ma-
suk menuju, dan mengantar 
mewujudkan Indonesia Emas 
di tahun 2045,” katanya.

Listyo mengapresiasi PP 
Muhammadiyah yang selama 
ini ikut berkontribusi dan ber-
peran aktif  bersama, Pemer-
intah, TNI-Polri, dan elemen 
masyarakat lainnya dalam hal 
penanganan dan pengenda-
lian Pandemi Covid-19 di 
Indonesia.

“Kita ketahui Muhammad-
iyah memiliki dan membentuk 
Muhammadiyah Covid-19 
Command Center atau MCCC 
yang dalam kegiatannya, mulai 
dari bagaimana MCCC ini ikut 
berkontribusi dalam protokol 
kesehatan, merawat masyara-
kat yang sakit. Karena kurang 
lebih ada 86 lebih rumah sakit 
rujukan dipersiapkan dari Mu-
hammadiyah untuk para pend-
erita Covid-19,” paparnya.

Tak hanya itu, Muham-
madiyah juga ikut mengge-
lar akselerasi vaksinasi serta 
mengerahkan para tenaga 
vaksinator untuk mewujudkan 
kekebalan komunal terhadap 
virus Covid-19. Berkat kerja 
keras PP Muhammadiyah dan 
seluruh pihak tersebut. ● lus

JAKARTA (IM) - Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
menghadiri Ground Breaking 
Rumah Sakit Muhammadiyah 
Bandung Selatan (RS MBS). 
Ia mengapresiasi PP Muham-
madiyah yang terus berkontri-
busi untuk kemaslahatan umat, 
salah satunya melalui bidang 
kesehatan.

“Muhammadiyah adalah 
salah satu ormas terbesar di 
Indonesia yang sangat concern 
terkait kegiatan-kegiatan ke-
maslahatan umat. Khususnya, 
terkait bidang kesehatan yang 
dimulai di tahun 1923 kemu-
dian lanjut tahun 1924 dan 
sampai saat ini kurang lebih 
115. Yang akan dilaksanakan 
ground breaking ini adalah 
rumah sakit yang ke-116,” 
kata Listyo  saat memberi kata  
sambutan, di RS MBS Jalan 
Raya Laswi Cigugur, Desa Ci-
heulang, Kecamatan, Ciparay, 
Kabupaten Bandung, Jawa 
Barat, Minggu (23/1).

Mantan Kapolda Banten 
ini memastikan, Polri, kemen-
terian, lembaga, maupun stake-
holder lainnya siap mendukung 
penuh segala program yang 
dicanangkan Muhammadiyah 
demi kepentingan masyarakat.

“Kami, Polri serta seluruh 
kementerian/lembaga dan ele-
men masyarakat tentunya terus 
mendukung upaya-upaya, kerja 
keras dari PP Muhammadiyah 
untuk terus berkontribusi di 
bidang kesejahteraan masyara-
kat, bidang kesehatan, dibidang 
pendidikan masyarakat,” ujar 
mantan Kabareskrim Polri ini.

Listyo berharap, PP Mu-
hammadiyah terus berada 
di lini terdepan untuk mem-

satu hotel di daerah Kebon 
Kacang, Jakarta Pusat, pada 
Kamis (20/1).

“Satu sudah tertangkap 
(AMA), kata Whisnu saat 
dikonfi rmasi wartawan di Ja-
karta, Minggu (23/1).

AMA merupakan owner 
Robot Trading Evotrade. Dari 
penangkapan itu, polisi me-
nyita sejumlah barang bukti, 
berupa uang dengan peca-
han Dollar Singapura ribuan 
lembar, uang rupiah, dan tiga 
handphone.

“Pada saat penangkapan 
kemudian dilakukan penyitaan 

JAKARTA (IM) - Pe-
nyidik Direktorat Tindak 
Pidana Ekonomi Khusus (Dit 
Tipideksus) Bareskrim Polri 
menangkap salah satu aktor 
utama tersangka kasus dugaan 
investasi penjualan aplikasi 

robot trading dengan skema 
ponzi atau piramida ilegal.

Dir Tipideksus Bareskrim, 
Brigjen Whisnu Hermawan 
mengungkapkan, aktor utama 
yang ditangkap itu adalah 
AMA. Ia ditangkap di salah 

terhadap barang bukti berupa 
1.150 lembar uang Dolar Sin-
gapura pecahan 1.000,” terang  
Whisnu.

Jika dirupiahkan dengan 
kurs saat ini, ribuan Dolar 
Singapura itu setara dengan 
Rp12.254.400.000. Tak hanya 
dalam pecahan Dolar Sin-
gapura, polisi juga menyita 
uang tersangka dalam mata 
uang Indonesia. Serta, alat 
komunikasi.

“1.000 lembar uang rupiah 
pecahan 100 ribu rupiah dan 
tiga unit Handphone milik ter-
sangka (AMA),” ujar Whisnu.

Dit Tipideksus Bareskrim 
Polri sebelumnya telah mene-
tapkan enam tersangka kasus 
dugaan investasi penjualan 
aplikasi robot trading dengan 
skema ponzi atau piramida ile-
gal. Keenam orang itu adalah 
AD (35), AMA (31), AK (42), 
D (42), DES (27), dan MS (26). 
Kelima tersangka ini diketahui 
memiliki peranan berbeda.

“Ini perkara dari adanya 
laporan atau informasi dari 
masyarakat juga. Perusahaan 
ini menjual aplikasi robot trad-
ing tanpa izin bahkan dalam 
melaksanakan kegiatannya 
menggunakan sistem ponzi 
atau piramida, member get 
member. Jadi bukan barang 
dijual tapi sistemnya,” ujar 
Whisnu dalam jumpa pers 
di Gedung Bareskrim Polri, 
Jakarta Selatan, Rabu (19/10.

Whisnu menjelaskan, mo-
dus operandi kejahatan ini 
adalah, pelaku usaha distribusi 
dalam hal ini PT. Evolusion 
Perkasa Group menawarkan 
penjualan Aplikasi Robot 
Trading Evotrade melalui 
paket-paket yang ditawarkan.

Dalam hal ini, dengan 
menerapkan sistem skema 
piramida, mereka menjanji-
kan bonus atau keuntungan 
jika dapat merekrut anggota 
baru antara 2 persen sampai 
dengan 10 persen hingga 6 
kedalaman.

“Selain itu kegiatan usaha 
perdagangan tidak memiliki 
perizinan di bidang perda-
gangan yang diberikan oleh 
menteri,” ucap Whisnu.

Selama ini para tersangka 
melancarkan aksinya di Jakarta, 
Malang, dan beberapa wilayah 
Indonesia lainnya. Barang 
bukti yang disita dalam perkara 
ini antara lain, dua mobil BMW, 
satu mobil Lexus, enam laptop 
dan dua Handphone.

Atas perbuatannya, para 
tersangka dijerat Pasal 105 
dan atau Pasal 106 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 
tentang Perdagangan dan atau 
Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan 
atau Pasal 5 dan atau Pasal 6 
Jo Pasal 10 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegah-
an dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. ● lus

Bareskrim Sita Ribuan Lembar Dolar SingapuraBareskrim Sita Ribuan Lembar Dolar Singapura
Saat Penangkapan Owner Aplikasi Robot Trading  Saat Penangkapan Owner Aplikasi Robot Trading  

Dua Pemuda Penabrak Tim Patroli Presisi
di Tanjung Priok Kedapatan Bawa Narkoba

JAKARTA (IM) - Dua 
pemuda yang menabrak ang-
gota Tim Patroli Perintis Pre-
sisi Polda Metro Jaya pada Ju-
mat (21/1) dini hari, kedapatan 
membawa satu klip narkotika 
jenis sabu.

Kabid Humas Polda Met-
ro Jaya Kombes Endra Zulpan 
menjelaskan, sabu itu ditemu-
kan saat petugas menggeledah 
barang bawaan kedua pemuda.

“Pas diperiksa ditemu-
kan satu klip kecil berisikan 
narkotika jenis sabu. Dite-
mukannya di saku jaket,” ujar 
Zulpan kepada wartawan, 
Sabtu (22/1).

Kepada petugas, kata Zul-
pan, kedua pemuda berinisial 
AA (22) dan RP (23) itu men-
gakui bahwa sabu tersebut 
adalah miliknya.“Diakui sama 
pelaku narkotika itu milik dia,” 
kata Zulpan.

Diberitakan sebelumnya, 
anggota Tim Patroli Perin-
tis Presisi Polda Metro Jaya 
ditabrak dua pemuda berbon-
cengan motor saat bertugas di 
kawasan Jalan Muara Bahari, 
Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Zulpan menjelaskan, 
peristiwa tersebut terjadi pada 
Jumat (21/1) dini hari sekitar 
pukul 03.00 WIB. Saat itu, 
petugas tengah berpatroli di 
kawasan Jalan Muara Bahari 

dan mendapati dua pemuda 
mencurigakan yang berbon-
cengan sepeda motor.

“Waktu patroli gabungan, 
tim mencurigai pengendara 
motor kemudian member-
hentikan, rangkaian tim patroli 
perintis presisi Polda Metro 
Jaya yang kena tabrak,” ujar 
Zulpan saat dikonfirmasi, 
Sabtu (22/1).

Namun, kata Zulpan, dua 
pemuda yang hendak diperiksa 
oleh petugas justru berusaha 
kabur sampai akhirnya me-
nabrak kendaraan salah satu 
anggota.

 Kedua remaja yang panik 
itu pun terjatuh dan langsung 
diperiksa serta digeledah oleh 
petugas di lapangan.

“Diduga pengendara pan-
ik mau escape lanjut tabrak 
rangkaian patroli tim patroli 
dari Polda,” kata Zulpan.

Tidak ada korban jiwa 
maupun luka dalam insiden 
tersebut. Kini, kedua remaja itu 
sudah dibawa ke Polres Metro 
Jakarta Utara untuk diperiksa 
lebih lanjut.

“Dari polisinya enggak 
ada korban, yang nabrak panik 
keluar dari gang kemudian 
nabrak. Pelaku berikut barang 
bukti diserahkan ke polres 
untuk proses lebih lanjut,” 
ujarnya. ● lus

7.400 Kendaraan Terjaring Razia
Knalpot Brong yang Digelar Polda Jateng

SEMARANG (IM) - 
Gerakan Polantas hadir yang 
dicanangkan Ditlantas Polda 
Jateng terus bergaung. Razia 
knalpot brong di berbagai 
daerah terus dilaksanakan 
secara intensif.

Dirlantas Polda Jateng, 
Kombes Agus Suryonugroho 
mengungkapkan, sampai 
Sabtu (22/1), tercatat 7.405 
kendaraan terjaring razia di 
35 satuan kewilayahan se-
Jawa Tengah.

“Ini semua dilakukan 
untuk menuju Jateng zero 
knalpot brong,” kata Dirlan-
tas, Minggu (23/1).

B e r d a s a r k a n  d a t a , 
Kombes Agus merincikan, 
sepeda motor terbanyak yang 
terjaring razia terdapat di 
Polrestabes Semarang den-
gan jumlah 1.480 kendaraan. 
Terbanyak kedua terjaring di 
wilayah Polresta Surakarta 
dengan 486 kendaraan, Polres 
Blora dengan 313 kendaraan, 
serta Polresta Banyumas den-
gan 295 kendaraan.

“Pelanggar pengguna 
knalpot brong dikenakan 
sanksi yang diberikan seb-
agaimana disebutkan dalam 
pasal 285 ayat (1), Undang-
undang Nomor 22 tahun 
2009 tentang lalu lintas,” kata 
Kombes Agus.

Selain dikenai tilang, 

pelanggar aturan itu juga di-
wajibkan mengganti knalpot 
brong dengan standar.

K ab idhumas  Po lda 
Jateng, Kombes M Iqbal 
Alqudusy menambahkan, 
kegiatan razia knalpot tak 
standar ini digelar masif  oleh 
Polda Jateng sejak 10 Januari 
2022.

 “Tak hanya razia, jaja-
ran kepolisian hingga level 
Polsek juga menggelar pe-
nyuluhan kepada masyara-
kat termasuk pemilik toko 
dan penjual knalpot Brong,” 
ucapnya.

Kombes M Iqbal me-
nambahkan, kegiatan Polda 
Jateng dalam rangka zero 
knalpot Brong ini mendapat 
banyak dukungan dari ber-
bagai lapisan masyarakat. 
Knalpot tak standard itu, 
kata Kabidhumas, selain 
mengganggu kenyamanan 
lingkungan juga dapat men-
gakibatkan sesama peng-
guna jalan dapat kehilangan 
konsentrasi.

“Apresiasi masyarakat ini 
diungkapkan melalui media 
sosial maupun secara lang-
sung. Intinya masyarakat 
sepakat bahwa knalpot Brong 
mengganggu lingkungan 
dan perlu ditindak tegas 
sesuai hukum yang berlaku,” 
ujarnya. ● lus
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VAKSINASI BOOSTER COVID-19 ANGGOTA POLISI
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis ketiga kepada 
anggota polisi saat vaksinasi booster COVID-19 di Polres Kediri Kota, Kota 
Kediri, Jawa Timur, Sabtu (22/1). Sebanyak 800 anggota polisi dan ASN di 
lingkungan Polres Kediri Kota mengikuti vaksinasi booster.

Polisi Sebar Sketsa Wajah Tersangka
Pembunuh Ibu dan Anak di Subang  

Jabar, Irjen Suntana memo-
hon doa dari masyarakat 
dalam upaya pengungkapan 
kasus pembunuhan Tuti Su-
hartini dan Amelia Mustika 
Ratu itu.

Suntana mengakui, dalam 
pengungkapan suatu kasus 
tindak pidana, waktu yang 
dibutuhkan memang bisa 
cepat, namun juga bisa saja 
lambat. Dia mencontohkan 
kasus perampokan My Bank 
di Kabupaten Karawang 
yang terbilang cepat. Kasus 
tersebut dapat terungkap 
berkat alat teknologi canggih 
yang dimiliki kepolisian.

Namun, ia mengakui, 
pihaknya memang mem-
butuhkan waktu lebih lama 
untuk mengungkap kasus 
pembunuhan ibu dan anak 
gadisnya itu.

 “Untuk kejadian di Sub-
ang, saya mohon doa restu-
nya, saya sudah sampaikan 
kepada rekan media Insya 
Allah target saya awal tahun 
baru ini tetapi penyidik yang 
dipimpin oleh Dirreskrimum 
telah mengumpulkan fakta-
fakta, Insya Allah kita bisa 
ungkap,” tutur Suntana dalam 
kegiatan Rilis Akhir Tahun di 
Mapolda Jabar, Jalan Soek-
arno Hatta, Kota Bandung, 
Rabu (29/12/2021).

 Dalam kesempatan itu, 
Suntana juga mengaku, be-
lum bisa menyampaikan 

perkembangan kasus terse-
but secara rinci dengan alasan 
khawatir menghambat proses 
penyelidikan yang dilakukan 
oleh polisi.

“Saya tidak berani me-
nyampaikan secara (rinci) 
karena takut mengaburkan 
penyelidikan dan sebagainya, 
mohon izin dan kesabaran 
rekan media, itu komitmen 
saya terhadap kasus Subang,” 
tegasnya.

Sebagaimana diketahui, 
Warga Kampung Ciseuti, 
Desa Jalancagak, Kecamatan 
Jalancagak, Kabupaten Sub-
ang digegerkan penemuan 
dua mayat di dalam bagasi 
mobil Alphard, Rabu 18 
Agustus 2021 lalu.

Pihak kepolisian yang 
mendapatkan laporan lang-
sung datang ke lokasi ke-
jadian. Polisi yang datang ke 
TKP langsung menuju mobil 
Alphard tempat ditemukan-
nya korban. Saat bagasi mobil 
dibuka, ternyata di dalamnya 
terdapat dua korban yang tak 
lain ibu dan anak gadisnya 
dengan kondisi tak berbu-
sana dan luka parah di bagian 
kepala.

Keluarga korban yang 
datang ke lokasi kejadian 
pun histeris saat polisi men-
gevakuasi kedua korban. 
Kedua korban tersebut, yaitu 
Tuti Suhartini dan Amelia 
Mustika Ratu. ● lus

BANDUNG (IM)  - 
Misteri pembunuhan ibu 
dan anaknya di Kabupaten 
Subang belum juga terpe-
cahkan. Jajaran Polda Jawa 
Barat masih menyelidiki siapa 
pembunuh ibu dan anak, Tuti 
Suhartini dan Amelia Mus-
tika Ratu, yang mayatnya di 
temukan berdsimbah darah 
dalam bagasi mobil yang 
terpakir di depan rumah 
korban.

Padahal pada Desember 
2021, Kapolda Jabar Irjen 
Pol Suntana menyatakan 
bahwa Polda Jabar akan men-
gungkap kasus tersebut awal 
Januari 2022. 

Sementara  menur ut 
Kabid Humas Polda Jabar, 
Kombes Ibrahim Tompo, 
hingga saat ini, Polda Jabar 
masih berupaya keras men-
gungkap pelaku.

“Subang juga masih pe-
nyidikan. Masih mengejar 
DPO,” ujar Ibrahim Tompo, 
Sabtu (22/1).

Bahkan, ia melanjutkan, 
sketsa wajah pelaku pun kini 
sudah disebar ke seluruh 
wilayah Indinesia dengan 
harapan pelaku segera ter-
tangkap.

“Sketsanya sudah kita se-
bar ke Polres-Polres wilayah, 
sampai ke Polda seluruh 
Indonesia juga terkirim (sket-
sanya),” kata Ibrahim.

Sebelumnya, Kapolda 

Dit Tipideksus Bareskrim telah 
 menetapkan 6 tersangka kasus dugaan 
investasi penjualan aplikasi robot trading 
dengan skema ponzi atau piramida ilegal. 
Keenam tersangka punya peran berbeda.


