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ANYA saja,
para pemudik
perlu berhati-
hati karena

arus mudik seperti
sekarang justru memberi
kesempatan kepada para
penjahat jalanan untuk
melakukan aksinya.
Banyak modus yang
sering dipakai para
penjahat selama mudik.
Berikut ini beberapa
modus kejahatan yang
populer saat mudik
Lebaran.

1. PEMBIUSAN
Modus yang sering

digunakan oleh para
penjahat. Tidak butuh
banyak orang, cukup satu
orang saja. Biasanya,
pelaku memberikan botol
minuman atau makanan
kepada pemudik yang
sebelumnya telah
dicampur atau diberi obat
semacam bius untuk
membuat korban
mengantuk.

Setelah korbannya
ketiduran, penjahat
dengan mudah merampok
isi tas seperti handphone,
laptop, uang tunai,
perhiasan, dan lain-lain.
Waktu si korban mulai
bangun dan sadar,
barulah ia menyadari
telah dibius dan barang-
barang berharganya
dirampok.

Modus kejahatan ini
harus kita waspadai.
Biasanya, terjadi di
terminal atau stasiun
kereta api. Untuk
menghindari kejahatan
seperti ini, Anda
sebaiknya menolak
pemberian makanan atau
minuman dari orang yang
tidak Anda kenal. Tolak
saja, dan kalau memaksa,
tinggalkan saja dia.

2. LEMPAR TELUR
Modus ini terbilang

cerdik. Para pengendara
mobil atau pemudik yang
menggunakan kendaraan
pribadi seperti mobil
rawan mengalami
kejahatan seperti ini.
Modus ini biasanya
dilakukan saat malam
hari dan di jalanan yang
sepi.

Para penjahat yang
menggunakan motor
mulai menentukan target
dan mengikutinya. Di
tempat sepi, penjahat
melemparkan telur ke
kaca depan mobil korban
untuk mengaburkan
pendangan pengendara.

Bukan telur
sembarangan yang
dilempar. Sebelumnya,
telur itu dicampur zat
tertentu sehingga saat
kaca terkena lemparan
telur, otomatis
pengendara mobil
mengoperasikan wiper
dan menyemprotkan air
ke kaca depan. Telur
tersebut dengan cepat
menutupi hampir seluruh
bagian kaca depan
pengendara akibat
sapuan wiper. Pada saat
pengendara
menghentikan mobilnya,
dan keluar untuk melihat
apa yang terjadi, barulah
para penjahat mulai
merampok dan menodong
senjata tajam.

Modus ini sering terjadi
selama musim mudik
Lebaran. Maka,
disarankan jangan
melewati jalan yang sepi,
terutama pada malam
hari.

Waspadai Kejahatan di Jalan

3. MENEBAR PAKU
Ini juga modus lama.

Modus yang satu ini
dilakukan oleh penjahat
lebih dari lima orang dan
dilakukan saat malam
hari di tempat sepi. Para
penjahat harus sudah
mengetahui siapa
targetnya.

Biasanya, para penjahat
dibagi menjadi tiga
kelompok. Kelompok satu
mengendarai motor, yang
bertugas mendahului
sebelum mobil atau motor
korban lewat dan mulai
menebarkan paku setelah
mendapatkan perintah.
Kelompok dua
mengendarai mobil.
Tugasnya menghentikan
mobil atau motor korban
untuk merampok sesuatu,
setelah itu kabur.
Kelompok tiga adalah
pengendara motor yang
mengecek apakah ada
pengendara lain yang
lewat atau tidak.

4. MENCOPET
    SAAT RAMAI

Modus kejahatan yang
satu ini sudah sangat
lazim. Penjahat mencopet
korban saat sedang
berdesakan dan ramai.
Modus ini sering
dilakukan dan berhasil.
Biasanya, si penjahat
mengintai korban terlebih
dahulu, kemudian terus
mengikutinya.

Saat korban berdesak-
desakan dengan
penumpang lain, barulah
si penjahat berada di
dekat korban mulai
mencopet.

Begitu populernya
modus yang satu ini,
maka Anda harus selalu

waspada, terutama saat
mengalami situasi
berdesak-desakkan.

Nah, itu merupakan
beberapa modus
kejahatan saat mudik.
Kita bisa terhindar dari
segala kejahatan selama
di perjalanan bila kita
mau waspada. Jangan
memakai perhiasan
berlebihan! Cek
kendaraan! Dan, semoga
Anda selamat sampai
tujuan. (nov/rek)

Musim mudik ini banyak orang yang tinggal

dan bekerja di kota besar seperti Surabaya

dan Jakarta meninggalkan kotanya untuk

pergi mudik ke kampung halaman untuk

bertemu keluarga dan saudara. Pemudik

biasanya menggunakan kendaraan pribadi,

kereta api, bus, pesawat terbang, dan

kapal laut.
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ANDY SATRIA/RADAR SURABAYA

AWAS: Pelaku kejahatan
selalu memanfaatkan tempat-
tempat keramaian seperti ini.

ABDULLAH MUNIR/RADAR SURABAYA

WASPADA: Polisi juga ditugaskan menjaga keamanan pemudik di dalam gerbong kereta api.


