Pengakuan Porter Lion Air yang Setahun Lebih Mencuri Barang Penumpang

INSTRAN.org — Ada dua porter yang diamankan Polresta Bandara Soekarno-Hatta seusai
terekam kamera CCTV mencuri barang di koper penumpang, yaitu S (22) dan M (29).
Kepada polisi, S dan M menceritakan bagaimana mereka bisa bergabung dengan sindikat
pencuri barang penumpang yang sudah terstruktur di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di
maskapai penerbangan grup Lion Air.
"Pas baru jadi porter, saya diancam mau dipukulin kalau enggak nurut. Sama-sama cari kerja,
kok, katanya, jadi ya sudah nurut saja. Sudah sistemnya kayak begitu, mau enggak mau, saya
ikut kayak begitu," kata S saat ditanya oleh penyidik, Selasa (5/1/2016).
S mengaku sudah mencuri barang di koper penumpang sebanyak 13 kali. Dari setiap aksinya,
dia diupah oleh petugas keamanan atau sekuriti maskapai Lion Air sebesar Rp 50.000 sampai
Rp 100.000, tergantung nominal barang berharga yang didapat.
"Barangnya ditadah dulu ke sekuriti, habis itu dijual, baru dibagi-bagi. Ada juga yang langsung
diambil sendiri," tutur S.
Sementara itu, M menuturkan, dirinya sudah bekerja sebagai porter Lion Air dan Batik Air
selama dua tahun. Dari dua tahun itu, satu setengah tahun M menggeluti pencurian barang di
koper penumpang.
"Saya cari yang ada gemboknya, saya tusuk-tusuk pakai pulpen sama kunci, baru ngerogoh
barang di dalam," ujar M.
Porter yang mencuri barang di koper penumpang hanya memiliki waktu sedikit. M sebagai
salah satu porter yang mencuri memilih koper yang memungkinkan untuk dibuka dan ditutup
dalam waktu dekat.
"Kopernya yang pakai gembok atau yang enggak digembok. Pilihnya acak saja. Kalau koper
yang di-wrapping itu saya enggak mau, ngebongkar-nya lama," ucap M.
Baik S, M, maupun dua tersangka lain yang adalah petugas sekuriti maskapai, A (28) dan H
(29), merupakan satu kelompok. Mereka mengaku, ada empat sampai lima kelompok pencuri
barang penumpang di bagasi pesawat yang beranggotakan masing-masing 20 orang.
Porter S dan M sama-sama mengungkapkan adanya tekanan dari porter senior di sana jika
tidak mengikuti "permainan" yang sudah lama dilakukan. Jika tidak mau ikut apa yang
diperintahkan senior porter lain, mereka diancam akan dipukul dan dikucilkan.
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