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Kriminal ›› Polisi akan Periksa Lagi Saksi Ahli dari Honda
Monday, 02 July 2012
Setelah Empat Saksi Diperiksa Soal Produk Palsu

Polisi akan Periksa Lagi Saksi Ahli dari Honda
Ambon - Penyidik Polres Sirimau telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang saksi terkait
dengan penjualan 84 barang produk Honda Palsu yang dijual secara bebas oleh tiga pemilik Toko di Kota
Ambon.

Keempat saksi yang sudah diperiksa tersebut merupakan para saksi dari pihak pemilik Toko VR, FM dan
Toko SM serta seorang penjaga Toko. “Untuk kasus produk Honda palsu, sudah empat saksi yang dipe-
riksa. Empat saksi yang sudah diperiksa itu masing-masing tiga orang pemilik toko dan satu orang
penjaga toko,” kata Kapolsek Sirimau, AKP Amandus Jhon Selvanus Neiboba kepada wartawan di
Mapolsek Sirimau, Sabtu (30/6).

Dikatakan, setelah pemeriksaan keempat saksi tersebut, selanjutnya pihak penyidik juga akan melakukan
pemeriksaan terhadap saksi ahli dari pihak manajemen PT. Honda Motor.

“Untuk pihak Honda akan disampaikan panggilan, namun mereka masih ada kegiatan di Kupang sehingga
pemeriksaan belum bisa kami lakukan,” ujarnya.

Belum diperiksanya saksi ahli dari pihak Honda, kata Neiboba, turut mempengaruhi waktu penetapan
tersangka dalam kasus ini.

“Kita belum bisa menetapkan pemilik toko sebagai tersangka atau bukan, karena saksi ahli dari Honda
belum diperiksa. Dimana pemerik saan para pemilik toko masih sebagai saksi,” bebernya.

Sebelumnya, jajaran Polsek Sirimau, Rabu (20/6) menyita 84 barang produk Honda palsu yang dijual
pada tiga toko mesin di Kota Ambon. Ketiga toko mesin tersebut adalah Toko VR dan FM yang berlokasi
di Kawasan Pertokoan AY Patty Ambon. Sedangkan satu toko lain nya yaitu Toko SM yang berada di
kawasan Kelurahan Urimessing.

Penyitaan tersebut dilakukan, setelah pihak PT. Honda Motor dan jajaran Polsek Sirimau turun langsung
ke sejumlah toko untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan terkait dengan adanya komplain dari
masyarakat bahwa ada banyak produk Honda palsu yang dijual di wilayah timur Indonesia, termasuk di
Ambon.

“Jadi, ada komplain dari masyarakat bahwa di Kota Ambon banyak produk Honda palsu berupa
generator, alcon dan mesin serba guna yang dijual bebas,” jelas Kuasa Hukum PT. Honda Motor,
Gregorius Upi kepada wartawan di Mapolsek Sirimau, Rabu (20/6).

Upi mengungkapkan, dari berbagai komplain masyarakat tersebut, maka dirinya ditugaskan oleh PT
Honda Motor langsung ke Ambon untuk melakukan pengecekan.

“Setelah kita cek ternyata informasi tersebut benar sehingga kita langsung buat laporan polisi pada hari
Selasa (19/6) dan tadi (kemarin-red) sekitar pukul 11.00 WIT kami bersama polisi langsung melakukan
penyitaan di ketiga toko tersebut,” ujar Upi.

Upi mengatakan, penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya ber sama pihak kepolisian akan dilakukan
secara berkesinambungan untuk mencegah penyebaran berbagai pro duk Honda palsu di wilayah Provinsi
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Maluku, yang diduga didatangkan dari Surabaya.

“Memang dengan beredarnya berbagai produk palsu ini sangat merugikan pihak PT. Honda Motor, dari
sisi nama baik maupun material. Tetapi yang utama, tujuan dari proses razia ini dilakukan agar
masyarakat tidak membeli produk Honda yang palsu,” tuturnya. (S-35)
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