
21 Pengendara Supermoto yang Masuk 
Tol Kelapa Gading –Pulogebang Ditilang

JAKARTA (IM) – Sub-
dit Penegakkan Hukum 
(Gakkum) Direktorat Lalu 
Lintas (Ditlantas) Polda 
Metro Jaya memberi sanksi 
tilang terhadap 21 rombon-
gan pengendara Supermoto 
yang menerobos masuk jalan 
tol layang Kelapa Gading 
– Pulogeng, Jakarta Timur, 
pada Sabtu (26/2) lalu. 

Kepala Subdit Gakkum 
Ditlantas Polda Metro Jaya 
AKBP Jamal Alam men-
gatakan, rombongan pemo-
tor itu melanggar Pasal 287 
Ayat 1 Undang-Undang No-
mor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Ja-
lan dengan ancaman pidana 
dua bulan penjara dan denda 
Rp 500.000. 

“Selain itu, juga berten-
tangan dengan PP Nomor 
15 Tahun 2015 tentang jalan 
tol yang hanya diperuntuk-
kan roda empat atau lebih,” 
kata Jamal saat konferensi 
pers, Minggu (6/3).

Sebanyak 21 motor itu 
kini ditahan di Subdit Gak-
kum Ditlantas Polda Metro 
Jaya, Pancoran, Jakarta Se-
latan. Sementara 28 orang 
pemgendaranya tidak di-
tahan

“Sudah ada 21 kendaraan 
bermotor diamankan dan 25 
orang sudah dilaksanakan 

pemeriksaan konfirmasi,” 
kata AKBP Jamal.

Meski demikian Jamal 
belum mengungkapkan de-
tail penanganan kasus terse-
but dan hanya mengatakan 
pihaknya akan menggelar 
jumpa pers terkait hal itu.

“Iya rencananya akan 
kami beri edukasi di Gedung 
Subdit Gakkum Polda Metro 
Jaya,” ujar Jamal.

Peristiwa itu sebelumnya 
viral di berbagai akun media 
sosial Instagram, salah satu 
adalah akun @merekam-
jakarta.

“Rombongan pengenda-
ra Supermoto melintasi Tol 
Kelapa Gading-Pulo Ge-
bang pada Sabtu (26/2) lalu 
sekitar pukul 03:00 WIB. 
Rombongan pengendara 
Supermoto tersebut diduga 
menerobos masuk melalui 
pintu tol dekat pertigaan Pas-
ar Cakung, Jakarta Timur,” 
demikian narasi yang meny-
ertai unggahan tersebut.

Kabid Humas Polda 
Metro Jaya, Kombes Pol 
Endra Zulpan mengatakan, 
apa yang dilakukan oleh para 
pengemudi motor super-
moto yang sengaja melintas 
di jalan tol adalah perbuatan 
yang dapat menimbulkan ke-
celakaan lalu lintas. Sehingga 
dapat dijerat tilang.

“Apalagi pihak kepoli-
sian sedang menggelar Op-
erasi Keselamatan Jaya dari 
1-14 Maret 2022 tujuannya 
memberikan edukasi kepada 
masyarakat agar tidak ter-
jadi pelanggaran lalu lintas 
yang rawan menciptakan 
kecelakaan lalu lintas. Nanti 
bisa ditilang. Jumlahnya nanti 
akan disampaikan secara 
detail,” ujar  Zulpan.

Sebagaimana diketahui 
sebelumnya, pihak kepoli-
sian dari Polda Metro Jaya 
telah mengidentifi kasi para 
pengemudi supermoto yang 
sengaja melintas di Jalan 
Tol Kelapa Gading Pulo 
Gebang.

“Pelat nomor sudah ter-
ekam CCTV. Para pelaku 
dalam rombongan, nanti 
Direktorat Lalu Lintas yang 
akan melakukan peninda-
kan,” kata Endra Zulpan, 
Rabu (2/3) kepada wartawan 
di Mapolda Metro Jaya.

Ia menyebutkan den-
gan alasan apapun aksi para 
pemotor trail melaju di ja-
lan tol tersebut tidak dapat 
dibenarkan dan akan diberi-
kan sanksi sesuai perundang-
undangan.“Hal tersebut ti-
dak dapat dibenarkan, apa-
lagi dalam tindakan tersebut 
ada unsur kesengajaan,” 
katanya.  lus
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gu (6/3). Tidak ada korban jiwa gu (6/3). Tidak ada korban jiwa 
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BALI (IM) - Tim gabun-
gan dari Kementerian Perda-
gangan bersama dengan 
pengawas Korwas penyidik 
pegawai negeri sipil (PPNS)  
Bareskrim Polri, dan Polda Bali 
membubarkan acara gathering 
investasi yang digelar di salah 
satu hotel di Pulau Dewata.

Pembubaran acara tersebut 
lantaran investasi itu tidak me-
miliki izin terkait perdagangan 
berjangka komoditas dari Bap-
pebti. Lalu acara yang diikuti 
oleh ratusan peserta itu juga 
diduga melanggar ketentuan 
perundang-undangan di bi-
dang perdagangan berjangka 
komoditas.

Berdasarkan pantauan di 
lokasi, para peserta acara tam-
pak tetap berada di lokasi hotel 
meskipun acara yang dikemas 
sebagai edukasi dan konsultasi 
trading itu telah dibubarkan.

Para peserta itu berdalih 
telah mengeluarkan uang tak 
sedikit agar bisa mengikuti cara 
tersebut. Berdasarkan promo 
dari lokasi acara, peserta me-
nyetor deposit pribadi sebesar 
USD1000 untuk mendapatkan 
tiket dari kota asal ke Bali 

pulang pergi dan menginap di 
hotel berbintang selama 3 hari.

“Kenapa kami hentikan 
karena kegiatan ini tidak memi-
liki izin. Kami juga melakukan 
pengambilan keterangan dan 
hasil sementara itu bertentan-
gan dengan UU Berjangka Ko-
miditi,” kata Kabiro Paraturan 
Perundang-undangan Bap-
pebti Aldison, Minggu (6/3).

Dia menambahkan bahwa 
pihaknya juga telah mem-
berikan edukasi kepada para 
peserta gathering investasi 
tersebut.

“Pelanggarannya sementa-
ra dan proses pendalaman ada 
broker-broker yang digunakan 
tidak memiliki izin apakah di 
dalam negeri atau asing. Ini 
perlu kami melakukan edu-
kasi,” imbuhnya.

Penawaran paket investasi 
yang dilakukan PT Gandem 
Marem Sejahtera atau Gamara 
itu diduga melanggar Pasar 49 
ayat 1A Juncto Pasal 73D ayat 
1 UU Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Perubahan atas UU 
Nomor 32 tahun 1997 ten-
tang Perdagangan Berjangka 
Komiditi.  lus

Polisi Bubarkan Acara 
Gathering Investasi Ilegal di Bali

JAKARTA (IM) - Polisi 
mengungkapkan kondisi ter-
kini tersangka afi liator Bino-
mo, Indra Kenz, yang ditahan 
di Mabes Polri, baik-baik 
saja. Sebelumnya beredar 
foto crazy rich yang terlihat 
lemas saat mengenakan baju 
tahanan.

“Kondisi Indra sampai 
saat ini masih keadaan se-
hat, karena kan kita ada tim 
yang setiap hari itu melaku-
kan pengecekan kesehatan 
tahanan yang ada di rutan 
Mabes,” kata Kabag Penum 
Divisi Humas Polri Kombes 
Gatot Repli Handoko saat 
dihubungi, Minggu (6/3).

Gatot menyebut Indra 
Kenz terlihat lemas dalam 
foto bukan karena sakit. Dia 
menegaskan Indra Kenz atau 
Indra Kesuma belum pernah 
sakit selama berada di rutan 
Bareskrim.

“Itu kan orang lemes 
banyak, mungkin belum 
makan atau apa. Itu sehat 
kondisinya masih sehat, ba-
rusan kita cek,” ujar Gatot.

“Nggak, nggak pernah 
sakit, belum pernah sakit di 
dalam rutan,” katanya me-
nambahkan.

Sebelumnya, Indra Kenz 
sudah ditahan karena kasus 
Binomo. Di akhir pekan ini, 
foto Indra Kenz dengan 

menggunakan baju tahanan 
juga tersebar di internet.

Bareskrim Polri menyita 
sejumlah aset milik tersangka 
kasus investasi bodong ap-
likasi Binomo, Indra Kenz, 
yang juga dijerat pasal tin-
dak pidana pencucian uang 
(TPPU). Aset yang disita 
berupa mobil Ferrari hingga 
Tesla.

Bareskrim Polri men-
girimkan surat ke Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) 
serta Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan 
(PPTAK) terkait aset Indra 
Kenz. Surat tersebut terkait 
keperluan penyitaan.

“Ada mobil listrik merek 
Tesla model 3 warna biru, 
mobil Ferrari California ta-
hun 2012, rumah di Deli 
Serdang Sumut seharga 
kurang-lebih Rp 6 miliar, 
rumah di Medan seharga 
kurang-lebih Rp 1,7 miliar, 
rumah di Tangerang,” ujar 
Direktur Tindak Pidana 
Ekonomi Khusus (Dirtip-
ideksus) Bareskrim Polri 
Brigjen Whisnu Hermawan 
saat dihubungi, Jumat (4/3).

Aset milik Indra Kenz 
mayoritas berada di Medan, 
Sumatera Utara (Sumut). Se-
lain itu, rekening milik Indra 
Kenz yang berisi miliaran 
rupiah juga ikut disita.  lus

Polisi Sebut Kondisi Indra Kenz 
di Rutan Mabes Polri Baik-baik Saja

JAKARTA (IM) - Seorang 
wanita bernama Rizna Aprili-
andhiny alias Nanay Berlyn 
(23) tewas dicekik pria yang 
mengaku sebagai kekasihnya. 
Sadisnya, mayat Nanay Ber-
lyn sempat dibawa keliling 
Bandung dengan menggu-
nakan sepeda motor sebelum 
dibuang di Arcamanik.

“Setelah dia bertengkar, 
dia eksekusi jam satu malam 
di penginapan melati. Setelah 
jam satu malam dicekik sama 
temannya berdua atas nama 
G itu, dia panik mau nyimpan 
di mana korbannya sudah 
mati. Akhirnya dia (korban) 
dibawa naik motor bertiga. Dia 
muter-muter Kota Bandung,” 
ujar Kapolrestabes Bandung 
Kombes Aswin Sipayung me-

lalui Kasat Reskrim Polres-
tabes Bandung AKBP Rudi 
Trihandoyo, Minggu (6/3).

Rudi mengatakan pelaku 
G dan D yang membawa 
mayat Nanay dengan motor. G 
mengendarai sepeda motor, se-
dangkan D duduk di belakang 
untuk mengapit mayat Nanay.

“Dia muter-muter Kota 
Bandung nyari lokasi pem-
buangan yang aman biar tidak 
terdeteksi,” tuturnya.

“Dia muter-muter sampai 
lah ke Arcamanik. Dia juga 
enggak tahu bisa sampai di 
situ,” sambung Rudi.

Saat ini kedua pelaku di-
tahan di Mapolrestabes Band-
ung. Polisi masih menggali 
motif  dari pelaku membunuh 
Nanay.  lus

Sadis, Mayat Nanay Sempat Dibawa 
Keliling Bandung oleh Pembunuhnya
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DAPUR UMUM UNTUK PENGUNGSI BANJIR DI SERANG
Sejumlah personel Polri menyiapkan nasi bungkus di dapur umum un-
tuk pengungsi korban banjir di Serang, Banten, Sabtu (5/3). Banjir yang 
melanda Serang dan sekitarnya tanggal 1-3 Maret lalu mengakibatkan 
delapan orang meninggal dunia, 2.413 rumah terendam dan 3.500 warga 
mengungsi.

Jelang MotoGP Mandalika, Polisi 
Tingkatkan Patroli Keamanan

yang sudah ditangkap saat 
gelaran WSBK 2021.

“Sementara kita profi l lagi 
para pelaku-pelaku yang dari 
Pulau NTB dan para pemain-
pemain dari luar. Sesuai info 
yang sudah kita dapatkan dari 
para kelompok yang sudah 
kita tangkap di pendahuluan 
WSBK kemarin. Kita akan 
pertajam lagi informasi dari 
masyarakat dan intelijen di 
lapangan,” ucapnya.

Hari mengatakan pihaknya 
akan melakukan penjagaan 
secara ketat pada pintu ma-
suk dan pintu keluar Sirkuit 
Mandalika. Hal itu dilakukan 
supaya tidak ada celah bagi 
pelaku kejahatan.

“Namun sistem pencega-
han yang ketat kita terapkan 
saat pintu keluar masuk lokasi 
sirkuit, lokasi Gea Stand, lo-
kasi penonton kita berikan 
imbauan kepada masyarakat 
yang masuk grand stand,” 
ujarnya.

“Diharapkan masyara-
kat menjaga barang berhar-
ga masing-masing, properti 
pribadi yang melekat dan jan-
gan sampai lengah di tengah 

kerumunan, karena kita tidak 
dapat mengira samping kanan-
kiri kita ada pelaku kejahatan,” 
tambahnya.

Amankan Ribuan Miras
Polisi juga mmelakukan 

razia minuman keras (miras) 
di sekitar kawasan Mandalika. 
Setidaknya  1.023 botol miras 
tanpa izin telah diamankan.

“Hasilnya, ada 1.023 botol 
minuman keras tanpa surat izin 
yang kita amankan,” kata Kasat 
Resnarkoba Polres Lombok 
Tengah Iptu Hizkia Siagian 
kepada wartawan, Sabtu (5/3).

Pihak kepolisian juga men-
data dan meminta keterangan 
kepada para penjual miras 
tanpa izin tersebut.

Kegiatan razia minuman 
keras itu merupakan bagian 
dari kegiatan rutin yang dit-
ingkatkan dan akan terus di-
gelar. Ini adalah upaya men-
ciptakan situasi yang kondusif  
menjelang perhelatan MotoGP 
2022 pada 18-20 Maret men-
datang di Sirkuit Mandalika.

“ Ke g i a t a n  r a z i a  i n i 
akan kami terus laksanakan 
menjelang perhelatan MotoGP 
2022,” ujarnya.  lus

Polda NTB akan melakukan penjagaan 
secara ketat pada pintu masuk dan 
pintu keluar Sirkuit Mandalika. Hal itu 
dilakukan supaya tidak ada celah bagi 
pelaku kejahatan.

MATARAM (IM) - Mo-
toGP 2022 di Sirkuit Man-
dalika, Nusa Tenggara Barat 
(NTB), akan dilaksanakan 
pada 18-20 Maret 2022. Polda 
NTB pun menggencarkan 
patroli keamanan di sekitar 
kawasan sirkuit untuk mence-
gah aksi kejahatan dalam event 
internasional tersebut.

“Jelang 2 pekan race 

MotoGP, mulai sekarang 
kita tingkatkan patroli atau 
KRYD,” kata Direktur Reskri-
mum Polda NTB Kombes 
Hari Brata, Minggu (6/3).

Hari mengatakan jaja-
rannya akan menindak tegas 
semua jenis kejahatan, baik 
menjelang MotoGP maupun 
saat pelaksanaan race MotoGP 
di Sirkuit Mandalika.

“Sasaran kita 3C, yakni cu-
ras, curat, dan curanmor, serta 
kita fokus kejahatan jalanan 
yang meresahkan masyarakat 
atau para wisatawan,” tegasnya.

Berkaca pada ajang WSBK 
tahun 2021, Polda NTB berha-
sil mengungkap dan menga-
mankan kelompok pencopet 
jaringan internasional. Namun 
saat itu yang berhasil dia-
mankan hanya sebagian kecil 
dan diperkirakan masih banyak 
yang berkeliaran.

Meski begitu, Hari men-
gaku telah mengetahui profi l 
dari para kelompok penjahat 
yang masih berkeliaran itu. 
Informasi itu didapat berdasar-
kan keterangan dari pelaku 

JAKARTA (IM) - Tim 
Perintis Presisi dari Polda 
Metro Jaya mengamankan 
sekelompok pemuda pelaku 
balap liar, Minggu (6/3) 
dini hari, di sekitar kawasan 
Gambir, Jakarta Pusat. Seke-
lompok pemuda tersebut 
didatangi anggota polisi ke-
tika mereka sedang asyik 
nongkrong di pinggir jalan.

“Saat melaksanakan pa-
troli di wilayah Jakarta Pusat, 
kami mendapati beberapa 
pemuda sedang duduk-duduk 
di pinggir jalan. Kami datangi 
dan kemudian kami periksa,” 
jelas Komandan Tim II Pa-
troli Perintis Presisi Polda 
Metro Jaya, Ipda Bimo Satrio,  
kepada wartawan, Minggu 
(6/3).

Ketika diperiksa, polisi 
kemudian mengetahui bahwa 
kendaraan yang dibawa oleh 
sekelompok pemuda tersebut 
tidak sesuai dengan keten-
tuan hukum yang berlaku. 

“Knalpot itu standar 
kebisingannya itu diatas (di-
luar batas normal), lalu saat 
kami periksa surat-suratnya, 

juga tidak lengkap,”  katanya. 
Ketika didatangi tim 

Perintis Presisi, kelompok 
pemuda yang sedang nong-
krong itu mengaku  bahwa 
mereka hanya ingin duduk-
duduk saja.

Namun, ketika polisi 
menanyakan lebih lanjut 
kepada warga sekitar, mereka 
menjelaskan bahwa sekelom-
pok pemuda tersebut baru 
saja melaksanakan balap liar. 

Dari hasil pemeriksaan 
yang dilakukan, polisi tidak 
menemukan berbagai ma-
cam barang berbahaya, baik 
itu narkoba ataupun senjata 
tajam. Namun, karena kenda-
raan mereka tidak sesuai 
dengan ketentuan hukum 
yang berlaku, maka polisi 
kemudian membawa dan 
mengamankan kendaraan 
tersebut. 

“Setelah (pemeriksaan) 
ini, kami sudah mengamank-
an tiga buah kendaraan roda 
dua dan kami akan serahkan 
ke polsek terdekat untuk 
ditindaklanjuti,” kata Bimo. 
 lus

Tim Perintis Presisi Polda Metro Jaya 
Amankan  Sejumlah Pelaku Balap Liar
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KECELAKAAN BUS PARIWISATA DENGAN TRUK
Polisi melakukan pemeriksaan di lokasi kecela-
kan bus pariwisata dengan truk di Tol Dupak 
- Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 
(5/3). Kecelakaan antara bus pariwisata bernop-
ol D 7610 AT yang memuat rombongan peziarah 
dengan truk ‘Colt Diesel’ nomor polisi W 9948 
Z itu diduga disebabkan salah satu penumpang 
bus merebut kendali kemudi dari sopir bus 
dan menabrak truk ‘Colt Diesel’ dari arah ber-
lawanan. Dalam kecelakaan itu sopir truk dan 
kernetnya meninggal dunia di lokasi kecelakaan.

DEPOK (IM) - Polisi 
menangkap dua pelaku pen-
curian router WiFi di Jalan 
Pendowo Tiga, Keluruhan 
Limo, Depok. Sebanyak 12 
router WiFi ditemukan di 
ransel milik pelaku.

Kapolsek Cinere Depok 
AKP Suparmin mengatakan 
peristiwa itu terjadi pada 
Minggu (6/3) sekitar pukul 
02.30 WIB. Saksi melihat dua 
kawanan maling keluar dari 
bengkel servis modem.

“Korban sedang di kedia-
man nonton televisi, seorang 
tetangga bernama Burno 
(tukang bubur) melihat ada 
dua orang keluar dari bengkel 
modem membawa tas ransel 
warna hitam,” kata Suparmin 
saat dihubungi.

Korban dan saksi yang 
mengetahui aksi pencurian 
itu langsung mengejar pelaku. 
Tim Polsek Cinere yang se-
dang melakukan patroli pun 
menangkap dua pencuri itu.

“Setelah diamankan para 
pelaku mengakui bahwa ba-
rang yang di bawanya router 
WiFi hasil dari mencuri di 
bengkel tersebut. Tas hitam 
diperiksa berisi 12 router den-
gan berbagai merek,” ujarnya.

Polisi membawa korban, 
saksi, dan pelaku ke Polsek 
Cinere untuk dimintai ket-
erangan lebih lanjut. Akibat 
perbuatannya, pemuda inisial 
AN (24) dan MR (25) dijerat 
dengan Pasal 363 KUHP.

“Kerugian kurang-lebih 
Rp 3 juta, dikenakan Pasal 
363 KUHP ancaman huku-
man 7 tahun,” ujarnya.

Salah satu pelaku me-
nyebut menjalankan aksi 
demi membayar kontrakan. 
Pengakuan pelaku itu terlihat 
dalam sebuah video yang 
viral di media sosial.

“Membayar kontrakan 
dari uang haram? Nggak 
berkah kau,” tutur seorang 
yang menginterogasi.  lus

Polisi Tangkap Pencuri Belasan 
Router WiFi di Bengkel Modem Depok


