
SEMARANG (IM) 
- Polda Jateng dan jajaran 
memberikan bantuan sosial 
(bansos) secara serentak ke-
pada masyarakat terdampak 
kenaikan harga BBM.

Di  Kota  Semarang 
bansos digelar di 8 lokasi 
berbeda yaitu Alun-alun 
Kota Semarang (Pasar Johar 
Lama), Pasar Peterongan, 
Pasar Bulu, Pasar Karanga-
yu, Pasar Pedurungan, Pasar 
Genuk, Pasar Ngaliyan, dan 
Pasar Jati Banyumanik. Ju-
mat, (9/9).

Satu paket bansos berisi 
5 kg beras. Jumlah paket ada 
2000 kantorng. 

Di  Alun-a lun Kota 
Semarang, Kapolda Jateng 
Irjen Ahmad Luthfi  didam-
pingi sejumlah PJU Polda, 
dan Kapolrestabes Sema-
rang bersama sejumlah Ma-
hasiswa dari Udinus serta 
perwakilan pengurus Masjid 
Agung Semarang (Kauman).

Mereka menyerahkan 
sebanyak 250 paket bansos 
kepada masyarakat sekitar.

 “Kegiatan ini dilak-
sanakan serentak di 35 Kota 
dan Kabupaten yang ada di 
Jawa Tengah. Total seba-
nyak 20 ton yang disiapkan 
Polda Jateng ditambah 350 
ton dari polres jajaran, de-
ngan rincian masing-masing 
polres 10 ton,” kata Irjen 
Luthfi .

Sedangkan Wakapolda 
Brigjen Pol Abioso Seno Aji 

didampingi sejumlah PJU 
Polda bersama sejumlah 
Mahasiswa dari Unnes dan 
anggota Ormas menyerah-
kan 200 paket bansos pada 
masyarakat di sekitar Pasar 
Peterongan.

Adapun warga yang 
menerima bansos tersebut 
adalah para driver ojol, pe-
nyapu jalanan, pedagang 
asongan, sopir angkot, kuli 
pasar, tunawisma serta ma-
syarakat yang ada di sekitar 
lokasi.

Wakapolda mengung-
kapkan aksi berbagi yang 
dilakukan merupakan wujud 
kepedulian terhadap warga 
yang terdampak penyesuaian 
harga BBM.

Sebagai bagian dari ma-
syarakat, Polri turut mema-
hami kesulitan hidup yang 
mereka alami saat ini.

“Polri tergerak melihat 
perkembangan situasi saat 
ini, karena Polri juga bagian 
dari masyarakat dan ingin 
berbagi untuk membantu ke-
sulitan masyarakat,” jelasnya.

Brigjen Abioso juga 
meminta masyarakat tetap 
bekerja dan turut membina 
suasana aman di lingkung-
annya.

Dengan situasi aman, 
kata dia, maka akan tumbuh 
rasa nyaman sehingga warga 
bisa bekerja secara normal.

“Te r masuk  ke pada 
rekan-rekan ojek. Penye-
suaian harga BBM agar 

disikapi dengan sabar dan 
tetap tekun bekerja. Saya 
yakin, situasi akan kembali 
normal seperti biasanya,” 
tambahnya.

Sejumlah mahasiswa 
yang mengikuti pembagian 
bansos menyambut baik ke-
giatan yang dilakukan jajaran 
Polda Jateng itu.  Menurut 
mereka kegiatan itu cukup 
meringankan beban ma-
syarakat.

“Dari Udinus memberi-
kan apresiasi kegiatan pem-
berian bansos dan hal ini 
cukup membantu masyara-
kat. Makanya kami cukup 
antusias membantu,” kata 
Aufa, Presiden BEM Udinus.

Rifki, mahasiswa Unnes,  
mengungkap hal senada. 
Naiknya harga BBM  ikut 
menggerek harga barang-
barang di pasar.

“Sebagai anak kos saya 
juga ikut merasakan. Saya 
rasa bantuan ini cukup mem-
bantu untuk mengurangi 
beban ekonomi akibat ke-
naikan harga,” kata Rifki  
saat mengikuti pembagian 
bansos di Pasar Peterongan.

Ratusan warga yang 
mengantre sejak pagi di 
delapan lokasi di kota Sema-
rang, tampak tertib dan sabar 
menunggu giliran pemba-
gian bansos.Rata-rata mere-
ka mengaku, bansos yang 
dibagikan cukup membantu 
untuk memenuhi kebutuhan 
selama beberapa hari.  lus

Polda Jateng Gandeng Mahasiwa 
dan Ormas Bagikan Bansos ke Masyarakat
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Kabid Humas Polda Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Metro Jaya Kombes 
Pol. Endra Zulpan  (te-Pol. Endra Zulpan  (te-
ngah) berfoto bersama ngah) berfoto bersama 
warga penerima ban-warga penerima ban-
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dan Polres jajaran telah dan Polres jajaran telah 
menyerahkan bansos menyerahkan bansos 
sebanyak 13.675 Paket.sebanyak 13.675 Paket.

PONOROGO (IM) – 
Kasus santri Pondok Gontor 
Ponorogo, Jawa Timur, Albar 
Mahdi yang diduga tewas 
KARENA dianiaya seniornya 
masih terus didalami pihak 
kepolisian.

Hasil autopsi jenazah 
yang dilakukan  di Palem-
bang, ditemukan bekas ben-
turan benda tumpul di dada 
korban.

Saat ini Polisi  masih 
memburu dua tersangka 
yang sudah diketahui identi-
tasnya. Selain autopsi, polisi 
juga memeriksa 3 santri 
Pondok Gontor yang lain, 
total sudah memeriksa 21 
orang saksi.

Meski sudah dilakukan 
autopsi, namun  polisi masih 
belum menemukan tersangka 
yang sudah jelas identitas dan 
keberadaannya. Alasan polisi, 
mengikuti prosedur dalam 
proses penangkapan.

“Kita akan bekerja se-
maksimal mungkin,” ujar 
Kapolres Ponorogo AKBP 
Catur Cahyono Wibowo.

Sebelumnya, korban Al-
bar Mahdi, santri kelas 5 
atau setara Kelas 11 SMA 
di Pondok Gontor 1, Desa 
Gontor, Kecamatan Mlarak, 
Ponorogo meninggal dunia. 
Jenazah pun dipulangkan ke 
Palembang.

Ibu korban, Soimah, 
mena r uh  cu r i g a  k a l au 
anaknya meninggal secara tak 
wajar. Kasus ini pun akhirnya 
mencuat setelah bertemu 
dengan pengacara Hotman 
Paris Hutapea di Palembang 
4 September 2022.

H o t m a n  Pa r i s  m e -
minta agar kasus dugaan 
penganiaya an ini diusut. Usai 
unggahan video Hotman 
Paris, polisi pun turun tangan.

Terungkap, kasus terse-
but sempat tidak dilaporkan 
ke kepolisian. Baru kemu-
dian dilaporkan ke Polres 
Ponorogo dan dalam proses 
penyidikan.

Mulai dari pemeriksaan 
saksi, olah TKP, menyita 
alat bukti sudah dilakukan. 
Polisi juga memburu dua 
pelaku yang diduga kakak 
kelas korban.

Tewas di TKP 
Saat ini, polisi beserta 

Kementrian Agama (Ke-
menag) menurunkan tim in-
vestigasi atas kasus tersebut. 
Tim dipimpin Kasi Pendi-
dikan Diniyah dan Pondok 
Pesantren Kemenag Kabu-
paten Ponorogo. Dari hasil 
investigasi, diketahui korban 
meninggal, di lokasi, bukan 
meninggal di Rumah Sakit 
Yasfi n.

“Jadi korban sudah me-
ninggal di lokasi kejadian se-
belum dibawa ke rumah sakit, 
ujar Ketua Tim Investigasi 
Kemenag, Ayyub Ahdian, 
Jumat (9/9).

Sementara, untuk penye-
bab kematian belum diketa-
hui secara pasti, dan hal terse-
but menjadi ranah kepolisian 
untuk menjelaskan.

Temuan tersebut pun me-
mentahkan surat keterang an 
dari rumah sakit yang tidak 
menjelaskan penyebab kema-
tian korban.  lus

Polisi Buru 2 Tersangka Penganiaya 
Santri Gontor hingga Meninggal Dunia

JAKARTA (IM) - Satu-
an Reserse Narkoba Polres 
Metro Jakarta Pusat menyita 
1.590 butir pil ekstasi dari 
2 tersangka pengedar yang 
ditangkap di Jalan Daan 
Mogot 1, Kebon Jeruk, 
Jakarta Barat, Kamis (1/9) 
lalu.

K as a t  Re sna rkoba 
Polres Metro Jakarta Pusat 
Kompol Rango Siregar 
mengatakan, pengungkap-
an tersebut berawal dari 
informasi yang didapatkan 
jajarannya dari anggota ma-
syarakat.

 “Pelaku berinisial DSW 
dan DR, “  ujar Rango 
dalam keterangannya, Jumat 
(9/9).

Saat ditangkap, polisi 
menyiya 990 butir pil ekstasi 
dari kedua tersangka.

“DSW dan DR berniat 
untuk mengantarkan nar-
kotika jenis ekstasi tersebut 
ke diskotik sekitar wilayah 
Jakarta,” katanya. 

Kemudian setelah di-
lakukan pengembangan, 

Satres Narkoba Polres Me-
tro Jakarta Pusat kembali 
mengamankan pil ekstasi 
dari dua pelaku sebanyak 
660 butir. 

“Total barang bukti nar-
kotika jenis ekstasi inex yang 
berhasil diamankan 1.590 
butir,” ujar Rango. 

Menurut Rango, 1.590 
butir pil ekstasi itu bernilai 
Rp 960 juta. 

“Total dari barang bukti 
senilai Rp 960 juta dengan 
total korban yang dapat 
kami selamatkan dari per-
edaran narkotika tersebut 
sebanyak 3.200 orang,” 
ucap Rango. 

Saat ini, Satres Narkoba 
Polres Metro Jakarta masih 
memburu satu orang pelaku 
yang mengendalikan DSW 
dan DR. 

“Kami juga telah mene-
tapkan dua orang tersangka 
dan satu orang daftar pen-
carian orang (DPO) terkait 
dengan peredaran barang 
haram tersebut,” ujarnya. 
 lus

Polisi Sita 1.590 Ekstasi dari 2 Pengedar 
yang Ditangkap di Kawasan Jakarta Pusat

JAKARTA (IM)  - 
Seorang sopir truk ekspe-
disi di wilayah Serang, 
Banten, diringkus  jajaran 
Satresnarkoba Polres Me-
tron Jakarta Barat. Sopir 
berinisial SO membawa 
209 Kg ganja mengaku 
tergiur upah Rp75 juta 
untuk sekali kirim

Ganja yang dibawanya 
dari daerah Sumatera ren-
cananya akan diedarkan di 
wilayah Jakarta.

Kapolres Metro Ja-
karta Barat Kombes Pol 
Pasma Royce menjelas-
kan, SO mengaku angkut 
barang haram itu atas 
suruhan seorang berini-
sial SL.

Dari upah Ro75 yang 
dijanjikan, ternyata SO 
baru terima Rp20 juta 
sebagai uang muka.

“Sisa uang akan di-
berikan setelah narkotika 
jenis ganja tersebut selesai 
diantar,” ungkap Pasma 
saat konferensi pers, Jumat 
(9/9).

Sementara itu, Kasat 
Narkoba Polres Metro 
Jakbar AKBP Akmal 
menjelaskan, SO mema-
sukkan barang bukti ganja 
209 kilogram itu ke dalam 
boks yang ditumpuk ber-
sama dengan besi-besi 
bekas.

Ganja tersebut sebe-
lumnya sudah dikemas 
dalam bentuk paketan 
lakban yang dimasukan ke 
dalam karung.

“Jadi sepertinya disa-
markan dikamufl ase,” ung-
kapnya.

Akmal mengatakan, 
SO merupakan sopir truk 
yang biasa mengantar ba-
rang rute Medan-Pulau 
Jawa.

SO mengaku ter-
g iur  dengan tawaran 
pengantar an narkotika 

ganja dengan upah sebesar 
Rp75 juta.

“Sebena r nya  ada 
dua orang. Dia (SO) dan 
kondekturnya. Tapi kon-
dekturnya sama sekali ti-
dak tahu (kalau sang sopir 
bawa enam karung gan-
ja). Kondekturnya hanya 
sekadar mendampingi aja 
ke gudang ngambil ba-
rang. Kita jadikan saksi 
aja,” ujarnya.

Kekinian, pihaknya 
tengah memburu SL yang 
kekinian masuk dalam 
daftar pencarian orang 
(DPO).

“Tim kami masih 
di lapangan kami masih 
bekerja di lapangan utk 
mengungkap lagi,” pung-
kasnya.

Sebelumnya, SO di-
tangkap di Jalan Raya Bojo 
Negara RT002/02, Tera-
te, Kramat watu, Serang, 
Banten pada Minggu, 21 
Agustus 2022 sekira jam 
01.30 WIB. SO saat itu 
tengah berhenti di sebuah 
outlet untuk mengisi e-
toll.

Tim kemudian meng-
geledah boks mobil truk 
fuso warna oranye yang 
dikendarai SO.

Saat digeledah, polisi 
menemukan ganja ker-
ing siap edar sebanyak 
6 karung berisi 200 bata 
dibungkus lakban warna 
coklat dengan berat brutto 
209 kilogram.

Akibat perbuatan-
nya, pelaku disangkakan 
dengan Pasal 114 ayat 
(2) Sub Pasal 111 ayat 
(2) Undang-undang RI 
No mor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika” den-
gan ancaman hukuman 
maksimal seumur hidup 
atau 20 tahun penjara dan 
pidana denda sebanyak Rp 
10 miliar.  lus

Sopir Truk Angkut Ganja 209 Kg 
Ngaku Tergiur Upah Rp75 Juta
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POLRES JAKPUS SITA 1.590 PIL EKSTASI DARI 2 KURIR NARKOBA 
Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Rango Siregar mem-
perlihatkan dua tersangka pengedar narkoba serta barang bukti 1.590 
butir pil ekstasi siap edar dalam konferensi pers hasil ungkap kasus ming-
guan Poltes Metro Jakarta Pusat, Jumat (9/9) di Kantor Polers Jakarta 
Pusat.

Hasil poligraf Richard, Ricky, dan 
Kuat, diumumkan ke publik. Kenapa 
hasil uji kebohongan Ferdy Sambo 
dan istrinya, Putri Candrawathi tidak?

Ferdy Sambo Jalani Uji Lie Detector,
Polri: Hasilnya Domain Penyidik

Prasetyo saat dikonfirmasi, 
Jumat (9/9).

Sebelumnya 4 tersangka 
lain telah menjalani pemer-
iksaan uji poligraf. Mereka 
adalah Putri Candrawathi (is-
tri Sambo), Bharada E atau 
Richard Eliezer (ajuan Sambo), 
Bripka Ricky Rizal (ajuan Sam-
bo), dan Kuat Ma’ruf  (asisten 
rumah tangga Sambo). 

Seperti Samboo, hasil uji 
poligraf  dari tersangka Putri 
Candrawathi,juga tidak diu-
mumkan Polri. 

“Itu kewenangan pnyi-
dik, karena hasil poligraf  pro 
justitia untuk kepentingan 
penyidik, silahkan tanyakan 
penyidik,” ucap Dedi saat di-

hubungi, Kamis (8/9) kemarin. 
Sementara itu, hasil poli-

graf  terhadap tersangka Rich-
ard, Ricky, dan Kuat, diumum-
kan ke publik. Di mana hasil 
lie detector Richardm Ricky dan 
Kuat, disebut terbukti no decep-
tion indicated atau jujur. 

Namun, Andi tidak mem-
berikan rincian soal pertanyaan 
apa saja yang ditanyakan dalam 
pemeriksaan tersebut. 

“Barusan saya dapat hasil 
sementara uji poligraf  terha-
dap RE, RR, dan KM. Hasilnya 
no deception indicated alias jujur,” 
kata Dirtipidum Bareskrim 
Polri Brigjen Andi Rian Dja-
jadi kepada wartawan, pada 6 
September 2022.  lus

JAKARTA (IM) – Irjen 
Ferdy Sambo, tersangka pem-
bunuhan berencana terhadap  
Nofriansyah Yosua Hutabarat 
alias Brigadir J, telah  ram-
pung menjalani uji poligraf  

atau pemeriksaan dengan alat 
pendeteksi kebohongan (lie 
detector). 

Ferdy sambo menjalani uji 
dengan alat lie detecktor selama 
6 jam, mulai dari pukul 13.00 

WIB hingga 19.00 WIB di 
Laboratorium Forensik (Lab-
for) Bareskrim, Sentul, Kamis 
(8/9). Namun Polri tak mau 
mengungkap ke publik apa 
hasil lie detector Ferdy Sambo.  

 “Hasil uji lie detector 
atau poligraf  pro justitia 
untuk peyidik, info labfor 
pemeriksaan sampai jam 19. 
Hasilnya apakah sudah sele-
sai itu domainnya labfor dan 
penyidik,” kata Kepala Di-
visi Humas Polri Irjen Dedi 

TANGERANG (IM) - 
Petugas Gabungan Satreskrim 
Polresta Bandara Soekarno-
Hatta (Soetta) beserta Balai 
Besar Karantina Ikan dan 
Pengendalian Mutu, meng-
gagalkan upaya penyelundupan 
puluhan ribu benih lobster.

Seluruh benih lobster 
tersebut disembunyikan di 
dalam lampu hias yang akan 
dikirim ke Singapura melalui 
Terminal Kargo Bandara 
Soetta.

Tiga tersang ka penyelun-
dupan benih lobster berinisial 
RH, S, dan EDS diamankan 
petugas Satuan Reserse Krimi-
nal Polresta Bandara Soetta, 
bekerja sama dengan Balai 
Besar Karantina Ikan dan 
Pengendalian Mutu.

Upaya penyelundupan 
puluhan ribu benih lobster 
diketahui petugas setelah ada-
nya pengiriman paket lampu 
hias melalui Terminal Kargo 
Bandara Soetta.

Setelah dilakukan pemerik-
saan mendalam dan melewati 
x-ray, didapati ada 34 ribu lebih 
benih lobster yang disembu-
nyikan di dalam paket lampu 
hias yang akan di kirim ke 
Singapura.

Kapolresta Bandara Soetta 

Kombes Pol Sigit Dany Se-
tiono mengatakan, jajarannya 
berhasil mengagalkan upaya 
penyelundupan puluhan ribu 
benih lobster dari perairan 
pantai Pelabuhan Ratu, Suka-
bumi yang akan dikirim ke 
Singapura.

Dari pengakuan ketiga 
tersangka yang memiliki peran 
berbeda-beda ini, mereka baru 
pertama kali melakukan penye-
lundupan, dan akan dijanjikan 
mendapatkan imbalan hingga 
puluhan jutaan rupiah.

S e m e n t a r a  K e p a l a 
BBKIPM Jakarta Satu, Heri 
Yuwono menjelaskan, total 
keseluruhan penyelundupan 
benih lobster melalui Bandara 
Soetta ini sebanyak 34.500 lebih 
benih lobster dengan dua jenis, 
seperti lobster jenis pasir dan 
mutiara. Untuk mempertang-
gung jawabkan perbuatannya, 
para pelaku terancam Undang-
Undang Perikanan dengan an-
caman hukuman pidana penjara 
selama enam tahun dan denda 
sebesar Rp3 miliar.

Puluhan ribu benih lob-
ster yang diamankan akan di 
kembalikan ke habitatnya di 
perairan pantai pengelolaan 
sumberdaya pesisir dan laut, 
kota Serang, Banten.  lus

Terungkap, Penyelundupan Benih Lobster 
dengan Modus Ekspor Lampu Hias

PEMBAGIAN BANTUAN BAHAN
PANGAN DI SURABAYA

Polisi membagikan beras kepada pengendara 
motor di Jalan Perak Timur, Surabaya, Jawa 
Timur, Jumat (9/9). Pembagian bantuan 
bahan pangan di sejumlah lokasi di wilayah 
hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak Sura-
baya itu untuk meringankan beban ekonomi 
masyarakat yang terdampak kenaikan harga 
bahan bakar minyak (BBM).
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