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Bareskrim Masih Dalami Aliran Dana
Rp120 Juta dari Manajer Binomo ke Indra Kenz
JAKARTA (IM) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana
Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri
masih terus mendalami aliran
dana Rp120 juta dari manajer pengembangan Binomo,
Brian Edgar Nababan kepada
affliator Indra Kesuma alias
Indra Kenz.
“Masih didalami,” kata Dir
Tidpieksus Bareskrim Polri
Brigjen Whisnu Hermawan
saat dikonfirmasi, Jakarta,
Senin (4/4).
Menurut Whisnu, didalaminya aliran dana tersebut
akan dilakukan setelah tersangka baru tersebut didampingi
oleh pihak pengacara, pada
pekan ini.“Minggu ini akan
didalami, karena pengacara tersangka baru datang di minggu
ini. Sabar,” ujar Whisnu.
Diketahui, penyidik menemukan kiriman dana sebesar
Rp120 juta dari Brian kepada
tersangka Indra Kenz pada
Februari 2021. Brian ber-

gabung dengan perusahaan
bernama Rusia 404 Group
yang memiliki hubungan kerja
sama khusus dengan Binomo.
Menurut polisi, Brian memulai
karir sebagai customer support
di platform itu.
Namun, sejak Februari
2019 dia mendapat promosi
sebagai Manager Development di Binomo yang bertugas
merekrut influencer di Indonesia untuk menjadi afiliator.
Brian disangka melanggar Pasal 45 ayat (2) jo Pasal
27 ayat 2 dan atau Pasal 45
A ayat (1) jo 28 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik,
Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 10
Undang-Undang No. 8 Tahun
2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dan atau
Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55
KUHP. ● lus

Dalam Sepekan, Polda Sumsel Tangkap
58 Tersangka Narkoba dan Sita 1,7 Kg Sabu
PALEMBANG (IM) Direktorat Reserse Narkoba
(Ditresnarkoba) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) bersama
jajaran Polrestabes, dan Polres,
dalam satu pekan terakhir ini
menangkap 58 tersangka kasus
narkoba.
“Satu pekan ini atau
Ming gu pertama di April
2022 ini ang gota kita
menangkap 58 tersangka
dari 44 kasus tindak pidana
narkoba,” ujar Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes
Supriadi, Senin (4/4).
Dari 58 tersangka,kata
Supriadi, 55 orang diantaranya merupakan pengedar
narkoba dan tiga orang lainnya merupakan pemakai
narkoba.
“Selain mengamankan
para pelaku anggota kita juga
turut mengamankan barang
bukti berupa 1,7 Kilogram
(Kg) sabu, 1 Kg Ganja, 168 ½
butir ekstasi,” katanya.
Dari barang bukti yang
diamankan tersebut, lanjut
Supriadi, bahwa pihak kepolisian telah berhasil menyelamatkan setidaknya 12.018
anak bangsa.

“Pengungkapan kasus ini
akan terus kita lakukan untuk
memastikan generasi muda
aman dari jeratan barang haram ini,” jelasnya.
Untuk ungkap kasus
Minggu pertama di April 2022
ini untuk daftar nihil ungkap
kasus tidak ada.
“Pada Minggu pertama ini
semua Polres jajaran berhasil
melakukan pengungkapan
kasus narkoba sehingga tidak
ada Polres yang masuk dalam
dalam daftar nihil ungkap
kasus,” katanya.
Supriadi menegaskan, pihaknya tidak henti-hentinya
mengingatkan untuk tidak
menurunkan upaya melakukan
pengungkapan kasus narkoba
karena dalam kondisi pandemi Covid-19 ini banyak
pelaku yang melakukan penyelundupan narkoba di wilayah
Sumsel.
“Oleh karena itu kita
menghimbau untuk anggota
kita meningkatkan analisis
dan penyelidikan, serta kerjasama dengan stakeholders
guna memutuskan mata rantai
penyelundupan narkoba,” tandasnya. ● lus
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PEMERIKSAAN
WAHYUDIN DI KPK
Tersangka Camat Jatisampurna,
Bekasi, Wahyudin (kanan),
berjalan menuju mobil tahanan
usai menjalani pemeriksaan
di Gedung Merah Putih KPK,
Jakarta, Senin (4/4). Wahyudin
yang merupakan salah satu
o r a n g k e p e r c a y a a n Wa l i
Kota Bekasi Rahmat Effendi
itu menjalani pemeriksaan
lanjutan dalam kasus suap
pembebasan lahan dan proyek
pembangunan gedung di Kota
Bekasi.

Kapolri Pastikan Satgas Gabungan
Awasi Minyak Curah Selama 24 Jam
Kapolri Listyo menegaskan, akan
menindak tegas pihak yang berbuat
curang dengan melakukan repacking
hingga memalsukan dokumen terkait
minyak goreng curah
JAKARTA (IM) Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo memastikan, satgas
gabungan Polri dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
yang dibentuk untuk mengawasi
ketersediaan dan stabilitas harga
minyak goreng, akan melakukan
pengawasan dan pemantauan
selama 24 jam penuh.
Menurut Listyo, pemantauan dan pengawasan melekat
dilakukan sepanjang hari itu
untuk memastikan stok bahan
pokok dari masyarakat tersebut tersedia atau tidak terjadi
kelangkaan di pasaran.
“Oleh karena itu untuk
pastikan ketersediaan di pasar
betul-betul ada, kami bersama
pak Menperin membentuk
satgas gabungan. Dimana
satgas gabungan ini kita tem-

patkan mulai di level pusat para
produsen dan di kantor pusat
juga tempatkan personel dari
polisi dan dari Kemenperin
khususnya di beberapa produsen besar melekat 24 jam.
Untuk awasi proses produksi,”
kata Listyo, dalam konferensi
pers usai melakukan evaluasi
bersama Menteri Perindustrian
(Menperin di Gedung Mabes
Polri, Senin (4/4).
Tak hanya ditingkat produsen, Sigit juga menyebut,
satgas gabungan juga akan
melakukan pengawasan melekat 24 jam di tingkat distributor hingga pengecer.
“Akan kita turunkan personel dari satgas pusat, daerah,
rekan-rekan intelijen, Bhabinkamtibmas untuk turun mengecek
di pasar. Sehingga rangkaian

proses, mulai dari produsen,
distributor sampai dengan pasar
betul-betul bisa ktia awasi dengan baik,” ujar Listyo.
Ia memaparkan, dari hasil
evaluasi bersama Kemeperin,
kondisi harga minyak dalam
negeri terdampak akibat situasi
global. Karena itu, pemerintah
telah mengeluarkan beberapa
kebijakan untuk tidak mengganggu serta memengaruhi
pasar di dalam negeri.
“ B e b e r a p a ke b i j a k a n
pemerintah telah di keluarkan,
Permendag. Kemudian beberapa kali dikeluarkan smpai
dengan terakhir beberapa
waktu lalu diputuskan untuk
HET minyak goreng curah
dengan harga Rp14.000 dan
kemudian diberikan subsidi
sehingga disparitas harga antara dalam dan luar ini bisa
ditutup dengan adanya subsidi
tersebut. Sehingga kemudian
kita harapkan bahwa minyak
curah betul-betul sudah ada di
pasar,” ucap Listyo.
Lebih dalam, berdasarkan
data yang ada, dikatakan Sigit,
lebih dari 4 ribu lebih pasar
yang ada telah tersedia minyak

goreng curah. Demi semakin memastikan ketersediaan
minyak curah, menurut Sigit,
79 produsen yang terdaftar
kapasitas produksinya dinaikan
dua kali lipat dari kebutuhan
situasi normal.
“Artinya kalau ini betulbetul bisa terdistribusi dengan
baik, dengan jaringan distribusi
yang ada baik dari distributor
swasta maupun distributor
BUMN dalam hal ini PT RNI
seharusnya minyak goreng
curah betul-betul tersedia di
pasar,” tutup Sigit.
Tidak Tegas
Kapolri Listyo menegaskan, akan menindak tegas
pihak yang berbuat curang
dengan melakukan repacking
hingga memalsukan dokumen
terkait minyak goreng curah.
“Tadi disampaikan pak
Menteri modus-modus repacking mengemas ulang, saat
ini banyak muncul jenis merk
baru yang selama ini tidak ada
di pasar ini juga akan kami
pantau. Lalu menggeser daei
kebutuhan curah ke industri ini
juga akan kita tindak tegas. Me-

malsukan dokumen, sehingga
kwmudian dapatkan bayaran
subsidi yang tidak sesuai dengan realitas produksi ini akan
kita tindak tegas,” kata Listyo.
Tindakan tegas dilakukan
untuk memastikan terjaminnya
ketersediaan minyak goreng
curah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta harga penjualannya sesuai dengan Harga
Eceran Tertinggi (HET) yang
ditetapkan oleh Pemerintah.
“Sehingga kita ingin memastikan semuanya berjalan dengam baik. Pemerintah sudah mengambil kebijakan, memberikan subsidi,
memerikan BLT. Dan saya
minta pelaku usaha juga melaksanakan kewajiban dengan
baik,” ujarnya.
Kapolri Listyo berharap, di
momentum bulan Ramadan ini
segala kebutuhan masyarakat
terhadap minyak goreng dapat
tersedia.
“Sehingga kebutuhan masyarakat khususnya hadapi
Ramadan, dimana aktivitas dan
kebutuhan untuk minyak meningkat betul-betul tersedia,”
katanya. ● lus

