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Polisi Selisik Dugaan Pemilik
Binomo Berada di Karibia
JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus)
Bareskrim Polri menyatakan
akan menelisik terkait laporan dari PPATK soal dugaan
pemilik platform Aplikasi
Bimo,o berada di Negara
Kepulauan Karibia.
“Masih didalami,” kata
Dir Tipideksus Bareskrim
Brigjen Whisnu Hermawan
saat dikonfirmasi, Jakarta,
Jumat (18/3).
Sementara itu, Kepala
Bagian Penerangan Umum
(Kabag Penum) Divisi Humas Polri Kombes Gatot
Repli Handoko menyebut,
Polri akan berkoordinasi
dengan PPATK untuk mendalami hal tersebut.
“Masih kita koordinasi
dengan PPATK. Masih pendalaman dan pengembangan
terhadap data-data PPATK
terkait IK,” ujar Gatot dikonfirmasi terpisah.
Sebelumnya, Ke pala
PPATK Ivan Yustivandana
mengatakan ada aliran dana

ke luar negeri yang memiliki nilai nominal signifikan
menuju rekening bank yang
berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Ketiga negara tersebut
ditengarai menerima dana
yang diduga berasal dari
investasi ilegal di Indonesia. Informasi ini terungkap
setelah adanya koordinasi
dengan Financial Intelligent
Unit (FIU) di luar negeri.
“Penerima dana diduga
merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi
di Kepulauan Karibia,” kata
Ivan dalam siaran resminya,
Jumat (18/3).
Dari pengungkapan tersebut, Ivan menduga penerima
dana tersebut merupakan pemilik dari platform ‘Binomo’
yang berlokasi di Kepulauan
Karibia. Ivan merinci total
aliran dana investasi ilegal yang
terkait opsi biner, judi online,
robot trading hingga platform
tak berizin periode September
2020 - Desember 2021 mencapai 7,9 juta euro. ● lus

Kapolda NTB Bonceng Istri Naik Motor
Pantau Keamanan Jelang MotoGP Mandalika
MANDALIKA (IM) Kapolda NTB Irjen Pol Djoko
Poerwanto terjun langsung ke
lapangan mematau kondisi
keamanan di kawasan Sirkuit
Mandalika Jelang gelaran MotoGP, Jumat (18/3).
Jenderal bintang dua ini
mengendarai sepeda motor
berkeliling bersama istrinya
melihat langsung kondisi
pengamanan di sejumlah pos
penjagaan.
Dia juga berdialog dengan
warga, penonton MotoGP,
hingga mendengar laporan
anggotanya yang bertugas di
lapangan. “Kalau anak saya
hilang, apa tindakan yang
dilakukan,” tanya Kapolda
Djoko kepada petugas.
Petugas tersebut langsung sigap memaparkan
langkah yang dilakukan.
Kehadiran Kapolda NTB
itu menarik perhatian masyarakat. Tidak sedikit yang
mendekat dan mencari tahu
apa yang terjadi. Mengetahui
ada Kapolda NTB, mereka
langsung minta foto bersama
Kapolda yang langsung di
sambut dengan ramah.
Di Pos Pam 4 depan

kantor pusat ITDC Kapolda
memeriksa kesiap siagaan
aparat dalam mengamankan
lokasi UMKM. Dia menyaksikan langsung bagaimana
kesibukan para pedagang
melayani konsumen.
“Kita ini pelayan masyarakat maka harus memberikan yang terbaik. Permudah mereka untuk beraktivitas. Segera koordinasikan
kalau ada hambatan di lapangan,” tegasnya.
Kapolda juga menekankan
agar warga tetap taat protokol
kesehatan. Tetap menggunakan masker dan menjaga jarak
untuk menghindari berbagai
kemungkinan. Terlebih saat ini
masih dalam kondisi pandemi
meski ada pelonggaran.
Pantauan MPI di kawasan Mandalika menunjukkan peningkatan jumlah
pengunjung di hari pertama pelaksanaan MotoGP
Mandalika. Sejumlah pedagang asongan tampak sibuk
menawarkan dagangannya.
Begitu juga dengan para penonton MotoGP yang hilir
mudik menukarkan tiketnya
dengan gelang. ● lus
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SIDAK KETERSEDIAAN
MINYAK GORENG DI SLEMAN
Kapolres Sleman AKBP Ach
Imam Rifai (kiri) bersama Tim
Satgas Pangan Polres Sleman
melakukan sidak pendistribusian
minyak goreng di sebuah gudang
distributor sembako, kawasan
Gamping, Sleman, D.I Yogyakarta,
Jumat (18/3). Sidak tersebut guna
memastikan ketersediaan dan
pendistribusian minyak goreng
untuk memenuhi kkebutuhan
ebutuhan
masyarakat.

Kapolri Minta HIPMI Terus Kawal Kebijakan
Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi
Kapolri Listyo meminta jajarannya
untuk mengawal iklim usaha dan
investasi yang kondusif. Kalau ada
masalah soal izin, Listyo meminta agar
jajarannya lakukan pendampingan.
JAKARTA (IM)
- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada
seluruh pengurus maupun
anggota Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (HIPMI)
supaya mengawal serta mendukung seluruh kebijakan yang
dikeluarkan oleh Pemerintah
terkait dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia
ditengah Pandemi Covid-19.
Pernyataan tersebut disampaikan Listyo saat menjadi salah satu pemateri di
acara Forum Bisnis Sidang
Pleno HIPMI dengan tema
“Kolaborasi Pengusaha Muda
dalam Mendorong Pemulihan
Ekonomi Nasional Pasca-Pandemi” di Hotel Trans Resort
Bali, Jumat (18/3).
“Kemudian ini menjadi
tantangan kita untuk samasama mencapai target pertum-

buhan ekonomi kita di tahun
2022. Memang betul-betul
harus kita jaga, agar terus bisa
tumbuh di atas angka lima
persen. Karena menjadi syarat
kita, bisa terlepas dari yang
biasa disebut Middle Income
Trap,” kata Lisytyo.
Dihadapan anggota HIPMI tersebut, Listyo pun mengingatkan pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo
(Jokowi) ketika acara Rakernas
HIPMI tahun 2021 lalu.
Sigit menyampaikan bahwa, Presiden Jokowi ketika
itu menyatakan kader HIPMI
pasti bisa membalik sebuah
tantangan menjadi sebuah peluang, membalikkan bencana
Pandemi Covid-19 menjadi
sebuah kebangkitan ekonomi
kita.
“Jadi ini sengaja saya
mengingatkan kepada rekan-

rekan. Saat ini, Pemerintah
sedang melakukan berbagai
macam program pemulihan
ekonomi nasional. Tentunya peran HIPMI didalamnya
melakukan berbagai hal untuk
dukung program-program
tersebut. Mulai dari sosialisasi,
bagaimana mengembangkan
upaya usaha-usaha dengan
UMKM, e-commerce. Kemudian penyaluran KUR dan juga
kegiatan FGD dan talkshow
yang tentunya ini kita harapkan
lahirkan pengusaha baru,”
ujarnya.
Menurut Kabareskrim Polri itu, dengan adanya perkembangan lingkungan global
tentunya hal tersebut juga
memberikan dampak terhadap
Negara Indonesia. Sebab itu
diperlukan kerjasama hingga
sinergitas seluruh stakeholder
dalam mengawal program pertumbuhan ekonomi nasional.
“Yang menjadi tantangan
kita saat ini, karena kita berusaha untuk bisa lepas dari Middle
Income Trap. Namun disisi
lain dengan kondisi Pandemi
Covid-19 yang ada ini tentu
jadi tantangan berat. Yang
harus tentunya kita lakukan
adalah konsolidasi yang kuat

Kasus Robot Trading Fahrenheit Naik
ke Penyidikan, Polri Belum Tetapkan Tersangka

PEMUSNAHAN BARANG SITAAN
BEA CUKAI GORONTALO
Petugas memusnahkan barang bukti sitaan di
halaman kantor Bea Cukai, Kota Gorontalo,
Gorontalo, Jumat (18/3). Bea Cukai Gorontalo
memusnahkan 170.370 batang hasil tembakau
(rokok) dan 52 botol minuman alkohol yang
tidak memiliki cukai.

Polisi Periksa Calo Pengirim 29 Pekerja
Migran Asal Bali yang Kini Terlantar di Turki
DENPASAR (IM) Polisi menyelidiki kasus 29
pekerja migran asal Bali yang
kini terlantar di Turki. Satu
orang yang menjadi calo
pengiriman tenaga kerja itu
kini diperiksa.
Calo itu berinisial KP.
“Dia (KP) terlapor dan statusnya masih saksi,” kata
Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Yogie Pramagita,
Jumat (18/3).
Ia menjelaskan, Polda
Bali melimpahkan penyelidikan kasus ini ke Polres
Buleleng. Pertimbangannya,
semua korban adalah pekerja
migran asal Buleleng.
Dari hasil penyelidikan sementara, terungkap
Komang P adalah orang
kepercayaan Anak Agung
KRS, terlapor lainnya yang
juga otak dari kasus ini.
Peran Komang P yaitu
menghubungi bosnya untuk
proses keberangkatan para
korban ke Turki. Dialah yang
mempersiapkan keberangkatan dari Bali.
Sedangkan Anak Agung
KRS berperan mengatur
keberangkatan, menerima
para korban di Turki dan menempatkannya bekerja. Anak

Agung KRS telah menikah
dengan warga negara Turki
dan menetap di negara itu.
Polisi juga telah memeriksa tiga saksi lainnya, terdiri
dua saksi yang mengetahui
proses keberangkatan dan
satu saksi lagi adalah korban.
Diberitakan sebelumya,
29 pekerja migran asal Bali
berangkat ke Turki November 2021 lalu. Setiap orang
mengeluarkan biaya Rp25
juta.
Kecurigaan bermula saat
mereka diberangkatkan dengan visa kunjungan wisata,
bukan visa kerja. Sesampainya di Turki mereka tidak
dipekerjakan sebagai house
keeping sebagaimana perjanjian.
Mereka juga tidak ditempatkan di apartemen untuk
tempat tinggal, melainkan
di sebuah mess. Di mess itu,
mereka juga harus tidur bergantian karena terbatasnya
jumlah tempat tidur.
Hingga kini mereka masih berada di Turki. Mereka
kemudian memposting video
yang isinya minta segera
dipulangkan ke Bali. Video
itu sempat viral di sejumlah
akun media sosial. ● lus

J A K A R TA ( I M ) Bareskrim Polri menyatakan
telah meningkatkan status
hukum pelaporan kasus
dugaan investasi bodong
melalui aplikasi robot, Fahrenheit ke tahap penyidikan.
“Untuk Fahrenheit
ada dua pelaporan satu ke
Ditipid Siber dan satu ke Dit
Tpideksus. Yang di Siber
masih penyelidikan. Nanti
penanganan akan diserahkan
ke Dit Tpideksus. Dipideksus
sudah ada laporan dan naik
ke penyidikan,” kata Kabag Penum Divisi Humas
Polri Kombes Gatot Repli
Handoko saat dihubungi,
Jakarta, Jumat (18/3).
Meski sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan,
Bareskrim Polri belum menetapkan status tersangka ke
terduga-terduga pelaku tindak pidana tersebut.
“Belum tahu tunggu update lagi,” ujar Gatot.
Diketahui, kasus dugaan
penipuan investasi ini sempat
dibunyikan oleh Wakil Ketua

Komisi III DPR Ahmad
Sahroni dalam unggahannya
di akun instagram @ahmadsahroni88 pada Sabtu, 12
Maret 2022.
Dia membagikan gambar berisi potongan narasi
mengenai pihak-pihak yang
diduga berkaitan dengan
Fahrenheit tersebut sedang
dicari.
Tertulis bahwa para korban di Indonesia merugi
hingga Rp5 triliun. “Ada lagi
lebih sadis. Entah benar entah enggak (apa benar sampai
5T) wassalam ini kalau sampai benar,” kata Sahroni.
Politikus NasDem itu
meminta agar kepolisian
melakukan penyelidikan.
Guna mengejar pelaku di
balik investasi bodong tersebut.
Polda Bali sebelumnya
mengungkapkan penanganan
kasus dugaan penipuan robot
trading Fahrenheit dilimpahkan ke Mabes Polri.
“Penanganan laporan
para nasabah selanjutnya

ditangani Mabes Polri,” kata
Kabid Humas Polda Bali
Kombes Pol Syamsi, Kamis
(17/3).
Menurutnya, penyelidikan kasus diambil alih
Mabes Polri karena korban
robot trading Fahrenheit
tidak hanya berasal dari Bali,
melainkan dari beberapa
daerah di Indonesia.
Di Mabes Polri, penyelidikan ditangani langsung
Direktorat Tindak Pidana
Siber Bareskrim. Polda Bali
selanjutnya akan membantu
dan menunggu petunjuk.
Diberitakan sebelumnya,
puluhan korban robot trading Fahrenheit melapor ke
Polda Bali awal pekan ini.
Mereka melaporkan bos
Fahrenheit Hendry Susanto.
Di Bali, korban penipuan
berkedok investasi itu diduga
mencapai seribuan orang.
Nilai investasi yang mereka
tanamkan bervariasi.
Ada satu korban yang
menar uh modal hing g a
USD1.500. ● lus

KASUS BENTROKAN ANTAR PERGURUAN SILAT

IDN/ANTARA

Polisi menunjukkan barang bukti kasus bentrokan di Polresta Banyuwangi,
Jawa Timur, Jumat (18/2). Polisi mengamankan 25 orang tersangka, dengan
lima tersangka diantaranya masih di bawah umur dalam kasus bentrokan
antar perguruan silat di Banyuwangi yang menewaskan satu orang.

untuk bisa menjaga,” ucap
Listyo.
Menurut Listyo, untuk
terus mencapai target pertumbuhan perekonomian Indonesia tentunya harus diiringi
dengan pengendalian Pandemi
Covid-19 yang optimal. Terkait
hal itu, Sigit menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia di
kuartal keempat sebesar 5,02.
Ia pun berharap, di kuartal
pertama 2022 bisa berada di
angka 5,3 hingga 5,5.
Dari segi pengendalian Covid-19, kata Sigit, berdasarkan
data Indeks Nikkei akhir tahun
lalu, Indonesia menjadi negara
yang berada di urutan pertama
dalam hal tersebut. Sementara,
dari CDC Amerika Serikat,
Indonesia berada di kategori
level I. Bahkan, Indonesia saat
ini menjadi peringkat lima di
dunia terbanyak terkait penyuntikan dosis vaksin, dengan
jumlah 360,8 juta.
“Tentunya kerja keras seluruh stakeholder termasuk didalamnya rekan-rekan HIPMI.
Dan ini semuanya penting
untuk mendukung agar ditengah Pandemi Covid-19, ekonomi bisa bertumbuh. Karena
kuncinya memang negara
mana yang bisa mengendalikan
laju Covid-19, maka dialah
yang menjadi pemenang dan
itu yang sekarang terus kita
laksanakan,” ucap Listyo.
Disisi lain, ia mengungkapkan bahwa, Pemerintah
Indonesia juga melakukan
transformasi ekonomi dengan konsep Green dan Blue
Economy. Menurutnya, hal
itu untuk menjadikan sumber
kekuatan perekonomian yang
baru.
“Saya kira ini memang
komitmen yang harus dilakukan untuk menjaga bumi,
alam dan masa depan generasi

akan datang. Tolong hindari
hal-hal yang bisa berdampak
perusakan lingkungan. Hindari
kawasan hutan lindung untuk
masa depan kita,” ujar Listyo.
Ia menyebut, dalam semangat transformasi Presisi,
Polri akan berkomitmen untuk terus mendukung dan
mengawal iklim usaha dan
investasi yang kondusif. Hal itu
tertuang dalam transformasi
operasional dalam program
kedelapan yakni pemulihan
ekonomi nasional.
“Terkait dengan kebijakan
iklim investasi kami dari Polri
telah membuat program Polri
Presisi. Saya masukan di dalam
program dan kegiatan aksi
kita. Tidak usah khawatir kita
pasti mendukung mengawal
rekan-rekan yang memang
memiliki jiwa entrepreneur
dan kreatifitas. Kami sudah
sampaikan anggota terhadap
kegiatan usaha tolong dikawal.
Kalau kurang izin lakukan
pendampingan,” kata Listyo.
Dalam kesempatan itu,
Listyo juga menyinggung soal
bonus demografi yang akan
dihadapi Indonesia. Sebab itu,
Sigit juga mengajak HIPMI
untuk mewujudkan SDM yang
unggul. Dengan begitu, dikatakan Sigit, di tahun 2045
terwujud Indonesia tangguh,
Indonesia Tumbuh dan Indonesia emas.
“Ini harus kita lakukan
agar mewujudkan Indonesia
tangguh, Indonesia tumbuh
dan Indonesia emas di tahun
2045. Saya mengingatkan moto
HIPMI jadilah pengusaha
pejuang, pejuang pengusaha.
Jadilah pengusaha nasional
yang tak hanya tangguh di
dalam negeri, tapi tangguh
dikawasan global, dengan tetap
memiliki wawasan kebangsaan,” kata Listyo. ● lus

Polres Bekasi Kota Klaim Tak Ada
Kampung Narkoba di Wilayahnya
KOTA BEKASI (IM)
- Kapolda Metro Jaya, Irjen
Fadil Imran beberapa waktu
silam sempat mengapresiasi
jajaran Polres Metro Jakarta
Utara yang berhasil mengungkap adanya kampung Narkoba.
Dalam kesempatan itu,
Fadil meminta Polres dalam
lingkung Polda Metro Jaya juga
membongkar kampung-kampung narkoba di wilayahnya
masing-masing.
Mengenai hal tersebut,
Kasat Narkoba Polres Metro
Bekasi Kota, Kompol Guntur
Nugroho memastikan tidak
ada Kampung Narkoba yang
berada di wilayah Kota Bekasi.
Meskipun tidak ada, pihaknya
terus melakukan pemantauan
terkait adanya peredaran narkoba di kota Bekasi.
“Kalau zona-zona kampung narkoba itu di wilayah
Bekasi eng gak ada,” kata
Guntur ketika dimintai keterangan, Jumat (18/3).
Menurut Guntur, peredaran narkoba terbesar di wilayah
Kota Bekasi sejatinya berada
di wilayah Kecamatan Bekasi
Selatan. Hanya saja, dari hasil
pengungkapan jajaranya tidak
dikategorikan sebagai kampung narkoba.
“Kebanyakan pemakai
aja disini. Jadi tidak bisa kita
lihat abis transit mau dibawa
kemana lagi kan enggak. Tidak
bisa disamakan dengan tiga
kampung narkoba lainnya,”
kata Guntur.
Kategori kampung Nar-

koba, jelas dia, dapat diidentifikasi dari aktivitas yang ada
pada wilayah tertentu. Misalnya, dalam beberapa kampung
narkoba secara vulgar wilayah
tersebut akan mampu mengidentifikasi polisi-polisi yang
masuk.
“Makanya kalau kesana
(kampung narkoba) harus
sendiri. Bandar-bandar ini
sudah baca, kita harus undercover untuk mengungkapnya,”
tuturnya.
Kendati begitu, Guntur
juga memastikan pihaknya
terus mengawasi adanya penyalahgunaan narkoba di
wilayah Bekasi. Pihaknya pun
telah melakukan kegiatan preventif berupa sosialisasi pada
tiap-tiap sektor masyarakat.
“Kita berikan pencerahan
apa itu narkoba, jenis jenis
narkoba, pengetahuan seperti
itu biar masyarakat dan orang
tua dan anak yang udah besar
itu tahu dan bisa menolak,”
pungkasnya.
Sebelumnya, K apolda
Metro Jaya dalam rapat Anev
Kamtibmas pada Senin (14/3)
lalu sempat meminta Polres
dalam wilayah Polda Metro
Jaya untuk memberantas kasus
narkotika. Pesan itu disampaikan agar kampung narkoba
baru tidak muncul ketika kampung narkoba lainnya berhasil
diberantas.
“Yang lain, jangan sampai muncul kampung (narkoba) baru,” ucap Fadil, Senin
(14/3). ● lus

