
Masih di Bawah Umur, Tersangka 
Peretasan Situs Setkab Dipulangkan

JAKARTA (IM) – Salah 
satu tersangka peretas situs 
Sekretariat Kabinet (Setkab) 
dipulangkan oleh pihak ke-
polisian. Tersangka berinisial 
MLA (17) itu dipulangkan 
lantaran masih di bawah 
umur.

Hal tersebut dibenarkan 
Kepala Bagian Penerangan 
Umum Divisi Humas Polri, 
Kombes Ahmad Ramadhan 
saat ditemui di kantornya, 
Selasa (31/8).

“Itu dikembalikan ke 
orangtuanya untuk dibimb-
ing orangtuanya tentunya 
melalui proses diversi,” kata 
Ramadhan.

Adapun MLA akan 
dialihkan proses peradilan 
pidana ke luar peradilan 
pidana atau diversi. Ada 
kesepakatan bahwa MLA 
tidak mengulangi perbua-
tannya lagi.

Selain itu, ada pernyata-
an dari orangtuanya untuk 
melakukan pembinaan ke-
pada anak.

“Ada kesepakatan bahwa 
tersangka di bawah umur 
tidak akan mengulangi lagi. 
Kemudian ada pernyataan 

bahwa orangtuanya akan 
melakukan pembimbingan 
kepada anaknya,” ujar Ra-
madhan.

MLA dipulangkan ke 
rumah orangtuanya di Su-
matera Barat. MLA juga 
diwajibkan melapor secara 
berkala di balai pemasyaraka-
tan (bapas) Sumatera Barat.

Diberitakan, situs resmi 
Setkab setkab.go.id diretas 
pada 31 Juli 2021 lalu. Ter-
dapat dua pelaku yang beru-
sia 18 tahun, yakni berinisial 
BS alias ZYY. Sedangkan 
pelaku MLA berusia 17 ta-
hun. Keduanya melakukan 
defacing atau mengubah 
tampilan situs Sekretariat 
Kabinet (Setkab).

Ahmad Ramadhan se-
belumnya mengungkapkan, 
defacing tersebut diminta 
tersangka BS kepada ML.

“Dapat diketahui se-
belummya bahwa pada 30 
Juli 2021, ML melakukan 
peratasan laman Setkab RI, 
kemudian meminta BS untuk 
melakukan defacing terha-
dap website setkbab.go.id,” 
kata Ramadhan dalam jumpa 
pers di Gedung Humas Polri, 

Jakarta Selatan, Senin (9/8) 
lalu.

Deface website adalah 
ulah peretas yang masuk ke 
sebuah website dan men-
gubah tampilannya. Peruba-
han tersebut bisa meliputi 
semua halaman atau di ba-
gian tertentu saja. Ketika 
diretas tampilan situs Setkab 
dituliskan sebuah kalimat 
oleh para pelaku. Serta, Web-
site tersebut juga tidak bisa 
diakses.

“Dengan cara merubah 
tampilan website dengan 
tidak semestinya, sehingga 
website tidak dapat digunak-
an dan bertuliskan pwned 
by zyy feet Lutfi fake,” ujar 
Ramadhan.

Ata s  pe rbua t annya 
pelaku disangka melanggar 
Pasal 46 ayat (1) ayat (2) dan 
ayat (3) Jo Pasal 30 ayat (1) 
ayat (2) ayat (3), Pasal 48 
ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1), 
Pasal 49 Jo Pasal 33 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang No-
mor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi 
Elektronik.  lus
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POLAIR TANGKAP EMPAT POLAIR TANGKAP EMPAT 
KAPAL PENCURI IKANKAPAL PENCURI IKAN

Kepala Badan Pemeliharaan Kepala Badan Pemeliharaan 
Keamanan (Kabaharkam) Polri Keamanan (Kabaharkam) Polri 
Komjen Pol Arief Sulistyanto Komjen Pol Arief Sulistyanto 
(tengah) didampingi Kapolda (tengah) didampingi Kapolda 
Kepri Irjen Pol Aris Budiman Kepri Irjen Pol Aris Budiman 
(Kedua kiri), dan Dirjen PSDKP-(Kedua kiri), dan Dirjen PSDKP-
KKP Laksamana Muda TNI Adin KKP Laksamana Muda TNI Adin 
Nurawaluddin (Kanan kedua) Nurawaluddin (Kanan kedua) 
memberikan keterangan kepada memberikan keterangan kepada 
wartawan saat rilis penangkapan wartawan saat rilis penangkapan 
empat kapal nelayan asing, di empat kapal nelayan asing, di 
Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Pelabuhan Batu Ampar, Batam, 
Kepulauan Riau, Selasa (31/8). Kepulauan Riau, Selasa (31/8). 
Polair Polda Kepri mengamankan Polair Polda Kepri mengamankan 
empat kapal nelayan asing yang empat kapal nelayan asing yang 
melakukan penangkapan ikan se-melakukan penangkapan ikan se-
cara ilegal beserta sejumlah ABK cara ilegal beserta sejumlah ABK 
berkewarganegaraan Vietnam di berkewarganegaraan Vietnam di 
Perairan Natuna Utara yang ter-Perairan Natuna Utara yang ter-
masuk ke dalam Zona Ekonomi masuk ke dalam Zona Ekonomi 
Eksklusif Indonesia.Eksklusif Indonesia.

Covid-19 Menurun, Kapolri Ingatkan 
Warga Agar Tetap Jaga Prokes Ketat
Listyo meminta kepada seluruh perso-
nel Polri bekerja sama dan bahu-mem-
bahu dengan seluruh elemen masyara-
kat untuk menjauhkan virus korona 
dari Indonesia. Upaya dilakukan sesuai 
dengan Tagline Pemerintah ‘Ayo Pakai 
Masker dan Ayo Segera Vaksin’.

JAKARTA (IM) - Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
mengingatkan masyarakat 
tetap menjaga protokol ke-
sehatan agar tak ada lagi ke-
naikan kasus Covid-19. Sep-
erti diketahui saat ini beberapa 
wilayah Indonesia mengalami 
penurunan level Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM).

Pernyataan ini disampai-

kan Listyo dalam sambutannya 
pada acara kegiatan bakti sosial 
(baksos) yang diselenggarakan 
Ikatan Alumni Akademi Polisi 
(Akpol) Tahun Angkatan 1993 
Batalyon Pesat Gatra di Pol-
sek Tambora, Jakarta, Selasa 
(31/8).

“Tentunya saya selalu 
mengingatkan bahwa penu-
runan level yang kemudian 
diikuti dengan pelonggaran ini 

IDN/ANTARA

PENYEKATAN PENGENDARA DI BALI
Pengendara mengenakan masker yang diberikan petugas saat penyeka-
tan di kawasan Mengwi, Badung, Bali, Selasa (31/8). Kapolri Jenderal Pol 
Listyo Sigit Prabowo meminta penyekatan antar wilayah provinsi maupun 
kabupaten/kota di Bali terus dimaksimalkan sebagai salah satu upaya 
pengendalian pandemi COVID-19.

JAKARTA (IM) – Kaba-
reskrim Komjen Pol Agus 
Andrianto diminta agar tu-
run tangan langsung untuk 
mengatasi mandeknya proses 
penyidikan sejumlah kasus 
investasi bodong yang ditan-
gani di tingkat Polda. Pasal-
nya, kondisi itu menjadi per-
timbangan sejumlah investor 
asing untuk berinvestasi di 
Indonesia.

”Kondisi ini menjadi 
pandangan buruk dalam tata 
kelola penyidikan kasus di 
masyarakat. Terlebih dalam 
kasus investasi bodong um-
umnya korbannya menca-
pai puluhan hingga ratusan 
orang,” ujar Kepala Humas 
dan Media LQ Indonesia Law 
Firm, Sugi.

Menurutnya, dalam pen-
anganan kasus terpaksa harus 
melakukan negosiasi ulang 
antara klien selaku korban 
dengan sejumlah perusahaan 
yang dilaporkan. Ganti rugi 
pun dilakukan setelah proses 
negosiasi.

“Klien LQ dibayarkan 
ganti rugi bukan karena 
proses penyidikan jalan jus-
tru kami negosiasi sendiri,” 
ujar Sugi yang mengatakan 
rujukan proses ganti rugi 
tertuang pada Perkap No 6 
Tahun 2019.

Saat ini kata diam be-
berapa kasus dengan locus 
di Jadetabek kini mengalami 

proses tak berjalan. Padahal, 
beberapa di antaranya hampir 
setahun dilaporkan ke pihak 
kepolisian. “Ini kan menced-
erai proses hukum di Indone-
sia. Proses negosiasi justru 
terjadi karena mandeknya 
penyidikan,” ucapnya.

Sugi  meni la i ,  da lam 
perkara ini menyebutkan 
Perkap semestinya mengatur 
restorasi justice atau keadilan 
restoratif. Namun, praktiknya 
beberapa kasus itu tak di-
laksanakan, khususnya yang 
ditangani pihaknya.

“Banyak kasus-kasus 
investasi bodong mandek. 
Bagaimana masyarakat tidak 
kecewa?” ujar Sugi.

Sementara itu, Wakil Ket-
ua Umum Kadin Indonesia 
Bidang Perindustrian Jhonny 
Darmawan menambahkan, 
maraknya investasi bodong 
dan kasus gagal bayar men-
jadi alasan utama takutnya 
investor asing menanamkan 
modal ke Indonesia, sebab 
ini menandakan tidak adanya 
kepastian hukum.

“Masalahnya kenapa (in-
vestor) enggak mau masuk 
ke Indonesia, karena tidak 
ada kepastian hukum,” ujar 
Jhonny dalam Diskusi FGD 
Non Tariff  Measures seb-
agai Instrumen Perlindungan 
Industri Dalam Negeri di 
Jakarta Selatan, beberapa 
waktu lalu.  lus

Kabareskrim Diminta Turun Tangan 
Atasi Kasus Investasi Bodong

JAKARTA (IM) - Kepala 
Rumah Sakit Polri, Brigjen 
Asep Hendrayana mengatakan, 
kondisi Ustadz Yahya Waloni 
saat ini sudah membaik. Ter-
sangka penodaan agama itu 
diberitakan tengah menjalani 
perawatan atas penyakit pem-
bengkakan jantung.

“Alhamdulillah sudah 
membaik, keluhan sesaknya 
sudah tidak ada,” kata Asep 
kepada MNC Portal Indo-
nesia melalui pesan singkat, 
Selasa (31/8).

Asep juga mengungkap-
kan, pihaknya akan berkoor-
dinasi terlebih dahulu dengan 
penyidik Bareskrim Polri ter-
kait dikembalikannya Yahya 
Waloni ke Rumah Tahanan 
Bareskrim.

“Masih konfirm penyi-
dik Bareskrim Polri, dalam 
waktu dekat dikembalikan,” 
ujar Asep.

Adapun Polri menyatakan 
tetap mengusut tuntas kasus 
dugaan penodaan agama dan 

UU ITE yang menjerat Yahya 
Waloni.

Yahya Waloni sudah 
menjadi tersangka kasus 
dugaan penodaan agama 
dan UU ITE sejak bulan 
Mei 2021 silam. Penetapan 
tersangka itu berdasarkan 
laporan masyarakat Nomor: 
LP/B/0287/IV/2021/
BARESKRIM tertanggal 
Selasa 27 April 2021.

Penyidik Dit Tipid Si-
ber Bareskrim Polri baru 
menangkap Yahya Waloni, 
pada Kamis 26 Agustus 2021, 
sekira pukul 17 00 WIB, 
dikediamannya Perumahan 
Permata Klaster Dragon, 
Cileungsi, Kabupaten Bogor. 
Dihari yang sama, Yahya juga 
langsung digiring ke Gedung 
Bareskrim Polri.

Yahya Waloni dijerat den-
gan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 
45a ayat (2) UU ITE atau 
Pasal 156a KUHP. Ia teran-
cam penjara hingga enam 
tahun.  lus

Yahya Waloni Segera Dipindah 
ke Rutan Bareskrim Mabes Polri

kesempatan itu ia pun men-
gajak seluruh rekan-rekan dari 
Polri untuk terus berkarya dan 
berkontribusi melakukan ke-
giatan yang dapat membantu 
masyarakat.

“Saya selaku pimpinan 
Polri dalam kesempatan ini 
mengajak dan gelorakan kepa-
da seluruh rekan-rekan di ke-
polisian untuk terus berkarya 
dan berkontribusi melaku-
kan kegiatan yang betul-betul 
dirasakan oleh masyarakat 
yang terdampak Covid-19,” 
katanya.

Listyo meminta kepada 
seluruh personel Polri untuk 
terus bekerja sama dan bahu-
membahu dengan seluruh 
elemen masyarakat untuk 
menjauhkan virus corona dari 
Indonesia.

Upaya itu bisa dilakukan 
sesuai dengan Tagline Pemer-
intah ‘Ayo Pakai Masker dan 
Ayo Segera Vaksin’.

“Mari kita bersama-sama 
saling bahu-membahu mela-
wan Covid-19, selamatkan 
keluarga kita, selamatkan 
masyarakat kita, selamatkan 
saudara-saudara kita. ‘Ayo 
Pakai Masker dan Ayo Segera 
Vaksin’,” ujar Listyo.

Listyo lebih lanjut men-
gatakan,  pemerintah baru 
saja memperpanjang PPKM 
dengan berbagai level hingga 6 
September mendatang. PPKM 
adalah upaya menanggulangi 
laju pertumbuhan Covid-19, 
namun di satu sisi juga mem-
berikan ruang agar sektor 
perekonomian tumbuh.

Mantan Kabareskrim Polri 
ini menegaskan, kelonggaran-
kelonggaran yang diberikan 
dalam perpanjangan PPKM 
ini tentunya harus diimbangi 
dengan pelaksanaan protokol 
kesehatan (prokes) yang ketat. 
Karena apabila tidak, Sigit 
menyebut ada potensi laju Co-
vid-19 kembali meningkat.

“Karena memang terkait 
kelonggaran yang ada apa-
bila masyarakat tidak melak-

tentunya juga berdampak pada 
potensi meningkatnya kembali 
lagi Covid-19,” kata Listyo.

Seiring dengan pelongga-
ran yang ada, kata Listyo, maka 
penguatan dan peningkatan 
protokol kesehatan (prokes) 
harus terus dilaksanakan. Upa-
ya ini merupakan kerja keras 
semua pihak untuk menekan 
laju penularan Covid-19.

“Kita harapkan bisa ber-
dampak terhadap pada per-
tumbuhan ekonomi. Yang kita 
ketahui bersama pembatasan-
pembatasan untuk menekan 
laju Covid-19, dan dampak 
dari Covid-19 itu sendiri tentu-
nya berdampak terhadap ma-
syarakat yang ini menurunkan 
ekonomi,” ujarnya.

Listyo mengapresiasi apa 
yang dilakukan para alumni 
Akpol 93. Sebab itu, dalam 

sanakan prokes secara benar 
maka potensi laju pertumbu-
han Covid-19 akan muncul 
kembali. Oleh karena itu saya 
imbau kepada seluruh ma-
syarakat dan tempat-tempat 
yang diberikan kelonggaran 
untuk betul-betul melak-
sanakan prokes,” kata Listyo.

Ia pun memaparkan In-
donesia sempat dalam fase 
angka positif  harian Covid-19 
mencapai 56 ribuan. Semen-
tara saat ini angka Covid-19 
harian sebanyak 5 ribuan. 
Untuk itu, ia mengajak seluruh 
masyarakat untuk tetap disip-
lin menjalankan prokes di ten-
gah pelonggaran-pelonggaran 
yang diberikan agar ekonomi 
kembali bangkit.

“Laju Covid-19 bisa dik-
endalikan dan ekonomi bisa 
dijaga,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini 
pemerintah tengah menyosia-
lisasikan aplikasi PeduliLind-
ungi. Hal ini dimaksudkan agar 
dapat mendeteksi masyarakat 
yang tengah beraktivitas se-
hingga semuanya bisa terjaga 
dan selalu dalam keadaan se-
hat. Langkah lainnya, adalah 
peningkatan tracing dan track-
ing kepada masyarakat yang 
terpapar Covid-19 sehingga 
bisa dilakukan treatment yang 
benar apakah melakukan isola-
si terpusat (isoter) atau dirujuk 
ke rumah sakit untuk dirawat.

Percepatan vaksinasi juga 
menjadi kunci untuk menekan 
angka Covid-19. Ia menutur-
kan, target Presiden Jokowi di-
mana dalam satu hari sebanyak 
2 juta vaksinasi harus dicapai 
dengan berkolaborasi dari 
semua elemen baik pemerin-
tah pusat, pemerintah daerah, 
ormas, OKP, relawan dan 
masyarakat.

“ J a n g a n  b e r e u f o r i a 
karena kita saat ini masih 
menekan angka Covid-19. 
Maka dari itu seluruh strategi 
baik 3M, 3T dan vaksinasi 
harus berjalan dengan baik,” 
kata Listyo.  mar

SUBANG (IM) - Dua 
pekan berlalu, pelaku pem-
bunuhan ibu dan putrinya yang 
jasadnya ditemukan di bagasi 
mobil Alphard di Desa/Keca-
matan Jalan Cagak, Kabupaten 
Subang, Jawa Barat, belum juga 
terangkap. Polisi masuh terus 
menyelidiki dan memeriksa 
sejumlah saksi.

Polisi mendatangi kembali 
rumah korban yang menjadi 
TKP (tempat kejadian perkara) 
pembunuhan dengan mener-
junkan anjing pelacak. Anjing 
pelacak yang didatangkan dari 
K9 Dit Samapta Polda Jabar 
itu, mengitari rumah dan men-
elusuri kebun yang berada di 
lokasi kejadian. Belum diketa-
hui apa yang ditemukan anjing 
pelacak.

Pihak kepolisi masih men-
cari bukti tambahan di lokasi 
tempat ditemukan jasad ko-
rban Tuti (54) dan putrinya 
Amelia Mustika Ratu (23) 
pada Rabu (18/8) pagi.Se-
lain tim dari Polres Subang 
dan Polda Jabar, di lokasi 
juga tampak Kapolres Subang 
AKBP Sumarni. Polisi juga 
menghadirkan suami korban, 
Yosef  beserta istri mudanya 
berinisial M, kehadiran mereka 

didampingi kuasa hukumnya 
masing-masing Rohman Hi-
dayat dan Robert Marpaung.

Yosef  yang merupakan 
suami korban Tuti dan anaknya 
Amelia, datang mengenakan 
jaket olah raga dan topi ber-
warna merah, menyaksikan 
proses penyelidikan lanjutan 
di rumahnya yang menjadi 
tempat ditemukannya mayat 
anak dan istrinya.

Tidak hanya Yosef  dan 
istri mudanya M, pada kesem-
patan itu juga hadir sejumlah 
keluarga dari korban Tuti, 
diantaranya anak pertama 
korban, Yoris (34), serta kakak 
korban Yeti (59). Warga sekitar 
di perkampungan itu juga tan-
pak berdatangan mereka ingin 
melihat proses olah TKP yang 
menerjunkan anjing pelacak 
tersebut. Akibatnya kondisi 
ini membuat lalu lintas jalan 
raya di lokasi kejadian sesekali 
terganggu.

Sementara itu, olah TKP 
kali ini dilakukan tertutup 
dan tidak boleh dihadiri awak 
media. Bahkan, hingga Selasa 
(31/8/2021) hari ini polisi be-
lum memberikan keterangan 
resmi dari hasil olah TKP 
tersebut.  lus

Anjing Pelacak Endus ke TKP 
Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang

JAKARTA (IM) - In-
donesia dihebohkan dengan 
dugaan kebocoran data yang 
terjadi dalam aplikasi In-
donesia Health Alert Card 
(eHAC).

Mabes Polri menyam-
paikan bahwa pihaknya akan 
menyelidiki dugaan kebo-
coran data tersebut. Adapun 
kabar tersebut beredar cepat 
di media sosial, sehingga 
membuat masyarakat men-
jadi resah.

“Sedang di lidik,” kata 
Kadiv Humas Polri Irjen 
Argo Yuwono melalui pesan 
singkat, Selasa (31/8).

Sementara itu, Kepala 
Pusat Data dan Informasi 
Kementerian Kesehatan, 
dr. Anas Ma’ruf. MKM, 
menjelaskan bahwa dugaan 
kebocoran data yang ramai 
dibicarakan saat ini terjadi 
pada aplikasi eHAC yang 
lama. Aplikasi itu sendiri 
sudah dinonaktifkan dan 
tidak lagi digunakan sejak 2 
Juli 2021 berdasarkan surat 
edaran Kemenkes.

“Saat ini sedang dilaku-

kan investigasi dan penin-
jauan lebih lanjut terkait 
dengan informasi dugaan 
kebocoran data ini. Kebo-
coran data pada eHAC yang 
lama ini, kemungkinan karena 
adanya dugaan kebocoran 
yang terjadi di pihak mitra,” 
terang dr. Ma’ruf, dalam sesi 
jumpa pers secara daring di 
chanel YouTube Kemenkes, 
Selasa (31/8).

Anas melanjutkan, du-
gaan kasus kebocoran data ini 
telah diketahui oleh pemerin-
tah. Sehingga saat ini pemer-
intah sedang melakukan 
tindakan pencegahan serta 
melakukan upaya lebih lanjut 
dengan melibatkan Kominfo 
dan juga pihak berwajib ses-
uai dengan amanat peraturan 
pemerintah No71 tahun 2019 
tentang penyelenggaraan 
sistem dan transaksi elek-
tronik. “Sebagai langkah miti-
gas, maka eHAC yang lama 
sudah dinonaktifkan dan saat 
ini eHAC tetap dilakukan, 
tetapi berada di dalam ap-
likasi PeduliLindungi,” tandas 
Anas.  lus

Polri Selidiki Kebocoran Data 
Aplikasi eHAC yang Bikin Heboh

IDN/ANTARA

PENYEGELAN PENGINAPAN DI ACEH BARAT
Petugas gabungan dari Satpol PP dan Wilayatul 
Hisbah Aceh Barat, TNI/Polri serta aparat desa 
melakukan penyegelan penginapan Wisma 
Permata Ibunda di Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, 
Senin (30/8). Penyegelan dan penutupan se-
mentara penginapan tersebut karena terdapat 
praktik prostitusi pada Jumat (27/8/2021) malam 
dan terbukti melanggar Qanun Syariat Islam.


