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Burhanuddin Buronan Kasus Penipuan
Senilai Rp233 Miliar Ditangkap di Jakarta
JAKARTA (IM) - Buronan kasus penipuan, penggelapan dan pamalsuan, yang
merugikan PT Wika Beton
dan PT Sinar Indahjaya Kecana hingga Rp233 Miliar
ditangkap tim Ditipidum
Bareskrim Polri.
Boronan bernama
Burhanuddin itu ditangkap di
Jakarta, Selasa (5/10), pukul
21.00 WIB.
“Ya betul,” kata Kadiv
Humas Polri Irjen Argo

12 PoliceLine

Yuwono saat dikonfirmasi,
Jakarta, Rabu (6/10).
Dari informasi yang dihimpun, tersangka kasus penipuan itu ditangkap penyidik
Dit Tipidum Bareskrim pada
Selasa 5 Oktober 2021 sekira
pukul 21:00 di kawasan Jakarta Pusat.
Perkara ini bergulir sekira
tahun 2016.
Burhanuddin menjual
lahan yang sudah diagunkan
pada pihak QNB. ● lus

Polri Pelajari Laporan Dugaan Rasialisme
yang Dituduhkan kepada Natalius Pigai

JAKARTA (IM) - Kepala
Biro Penerangan Masyarakat
Divisi Humas Polri Brigjen
Pol Rusdi Hartono mengatakan, penyidik Bareskrim
tengah mempelajari laporan
dari Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) terhadap
mantan komisioner Komnas
HAM Natalius Pigai.
Pigai dilaporkan atas
dugaan ucapan rasialisme
terhadap Presiden Joko
Widodo dan Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo di
Twitter.
“Laporan terhadap
saudara Natalius Pigai diterima dan dipelajari oleh penyidik,” kata Rusdi di Mabes
Polri, Jakarta, Rabu (6/10).
Rusdi menuturkan, penyidik akan mengumpulkan
bukti serta meminta klarifikasi dari pihak terkait untuk
menindaklanjuti kasus itu.
Menurutnya, jika ada
bukti tindak pidana, penyidik akan meneruskan proses
hukum.
“Kalau ada tindak pidana
tentunya akan dilanjutkan
prosesnya. Kalau memang
tidak ada tindak pidana, tidak
akan dilanjutkan oleh penyidik,” ujarnya.

Diberitakan, Ketua
Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) Adi Kurniawan melaporkan Natalius
Pigai ke Bareskrim pada
Senin (4/10) karena kicauannya di akun Twitter @NataliusPigai2. Laporan polisi
itu terdaftar dengan Nomor STTL/388/X/2021/
Bareskrim.
Dalam laporan itu, Natalius diduga melakukan tindakan pidana penghinaan,
ujaran kebencian, atau hate
speech melalui media elektronik dan/atau kejahatan
tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
Pigai sendiri membantah
tulisan yang diunggahnya di
Twitter bernada rasialisme.
Pigai menegaskan, dirinya
mengkritik Jokowi dan Ganjar dalam kapasitas mereka
sebagai pejabat negara. Dia
mengatakan, sebagai aktivis,
ia perlu mengawal tujuan
bernegara.
Pigai Pigai berharap
polisi bersikap profesional
dan adil dalam menangani
laporan terhadap dirinya.
“Saya harap kepolisian
akan profesional dan adil
melihatnya,” katanya. ● lus

APEL PELAJAR SADAR PROKES DI KOTA BOGOR

Sejumlah pelajar bersama personel TNI Polri mengikuti apel sadar protokol kesehatan di Mapolresta Bogor Kota, Kapten
Muslihat, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/10). Polresta Bogor Kota bersama Satgas Covid-19 Kota Bogor menggelar apel
pelajar sebagai upaya proaktif dalam rangka menjaga agar pembelajaran tatap muka terbatas tetap menerapkan protokol
kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Dua Polisi Tersangka Unlawful Killing
Laskar FPI Segera Jalani Persidangan
Dua anggota polisi tersangka
kasus penembakan terhadap 4
anggota Laskar FPI segera menjalani
persidangan di PN Jakarta Selatan.

IDN/ANTARA

JAKARTA (IM) - Dua
anggota polisi yang menjadi
tersangka dalam kasus penembakan (unlawfull killing)
terhadap 4 anggota laskar
Front Pembela Islam (FPI) di
KM 50 Tol Jakarta-Cikampek,
beberapa waktu lalu, segera
menjalani persidangan.
Jaksa penuntut umum
(JPU) dari Kejaksaan Agung
telah melimpahkan berkas

perkara keduanya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Dua polisi yang jadi tersangka
dalam kasus ini, yaitu Ipda M
Yusmin Ohorella dan Briptu
Fikri Ramadhan.
“Tim penuntut umum
pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung dan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
telah melimpahkan dua ber-

kas perkara (splitsing) dalam
perkara dugaan tindak pidana
pembunuhan di KM 50 Tol
Jakarta-Cikampek ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,”
kata Kepala Pusat Penerangan
Hukum Kejaksaan Agung
Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya,
Rabu (6/10).
Pelimpahan berkas ke PN
Jaksel tersebut sesuai dengan
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 187/
KMA/SK/IX/2021 tanggal
16 September 2021 tentang
Penunjukan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara
pidana atas nama kedua ter-

Polisi Tetapkan 22 Tersangka Kerusuhan
di Yahukimo, Kemungkinan Masih Bertambah
TES NARKOBA KEPALA DESA DAN ASN
Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN)
memeriksa urine kepala desa dan aparatur
sipil negara (ASN) guna mendeteksi
penyalahgunaan narkoba di Kantor
Kecamatan Kras, Kediri, Jawa Timur, Rabu
(6/10). BNN bekerjasama dengan pemerintah
daerah setempat berkomitmen memberantas
penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi
dan tes urine kepada kepala desa dan
ASN guna memberikan jaminan pelayanan
maksimal kepada masyarakat.

Kapolsek Jagakarsa Ingatkan Pelajar:
Jangan Sok Ngajak Tawuran ...

JAKARTA (IM) - Jajaran Polsek Jagakarsa, Jakarta
Selatan, mendatangi SMK
PGRI 23 pada Rabu (6/10)
untuk menyosialisasikan bahaya tawuran dan pencegahannya.
Sosialisasi ini dilakukan menindaklanjuti aksi
tawuran di Jalan Raya Lenteng Agung pada Senin
lalu.
“Ini (kedatangan Polsek
Jagakarsa) salah satunya kami
ingin melakukan semacam
pencegahan agar tidak terjadi
tawuran. Kami tadi memberikan imbauan kepada
adik-adik siswa didik di SMK
PGRI 23 agar mereka tidak
melakukan tawuran,” ujar
Kapolsek Jagakarsa,Jakarta
Selatan, Kompol Endang
Sukmawijaya, di SMK PGRI
23 Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu
(6/10).
Endang mengimbau pelajar-pelajar di SMK PGRI 23
supaya tidak terlibat tawuran.
Sebab tawuran hanya merugikan semua pihak.
“Tidak ada yang untung,
pastinya adanya rugi. Yang
luka masuk rumah sakit,
yang melakukan penganiayaan tentunya akan berkaitan
dengan proses hukum,”
kata Endang.
Dalam kesempatan itu,
Kompol Endang menegas-

kan bahwa pihaknya akan
menindak tegas jika ada pelajar yang tuwuran.
“Kalau ada yang bawa
senjata tajam, tawuran, saya
proses. Saya sudah kasih
tahu, saya ingatkan ya,” ujar
Endang.
Dijelaskan bahwa para
pelajar yang terlibat tawuran
dan membawa senjata tajam
melanggar Undang-Undang
Dar urat Nomor 12 Tahun 1951. Ancaman hukumannya bisa mencapai 20
tahun.
“Kemudian ada Pasal 338
kalau sampai membunuh,
penganiayaan Pasal 351,
dan lainnya,” kata Endang
menjelaskan.
“Jangan sok-sok ngajak
tawuran. Jangan pikir punya
nyawa serep. Kalau masuk
rumah sakit, mati, siapa yang
repot,” kata Endang menambahkan.
Endang meminta pelajar
di wilayah Jagakarsa segera
pulang ke rumah setelah
menjalani pembelajaran tatap
muka (PTM) terbatas.
Ia meminta pelajar fokus
dan memanfaatkan waktu
untuk belajar.
“Adik-adik di sini (Jagakarsa) tugasnya belajar dan
belajar. Bukan berangkat
dari rumah, malah tidak
sekolah. Ini tidak benar,”
ujar Endang. ● lus
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JAKARTA (IM) - Polisi
menetapkan 22 orang sebagai
tersangka kasus kerusuhan di
Yahukimo, Papua. Demikian
informasi dari Karo Penmas
Divisi Humas Polri Brigjen
Rusdi Hartono.
“Pengananan kasusnya
penyidik, telah tindaklanjuti kasus tersebut dan telah
tetapkan 22 tersangka di
dalam kasus di Yahukimo
tersebut,” ujar Brigjen Rusdi
di Jakarta, Rabu (6/10).
Rusdi memperkirakan
jumlah tersangka akan bertambah. Mengingat, aparat
masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini.
“Penyidik masih mendalami dan kemungkinan akan
bertamhah tersangkanya itu
cukup besar. Karena kasus
ini masih didalami. Untuk
sementara 22 orang ditetapkan sebagai tersangka,” ujar
Rusdi.
Saat ini situasi keamanan
dan ketertiban di Yahukimo
kondusif. Personel TNI-Polri
telah dikerahkan untuk men-

jaga keamanan.
“Mudah-mudahan segala upaya aparat di sana bisa
kembalikan sitkamtibmas di
Yahukimo,” ucapnya.
Untuk diketahui, peristiwa itu bermula pada 3
Oktober 2021, pukul 12.45
WIT ketika massa Suku
Kimyal pimpinan Kepala
Suku Morome Keya Busup
menggunakan dua unit mobil
minibus membawa alat tajam
seperti busur panah dan parang mendatangi masyarakat
Suku Yali.
Kemudian, sekitar pukul
12.50 WIT, personel Polres
Yahukimo mendapat informasi dari warga bahwa telah
terjadi penyerangan terhadap
masyarakat Suku Yali. Kasat
Intelkam AKP I Nengah S
Gaspar bersama 20 personel
lainnya kemudian langsung
menuju lokasi.
Sekitar pukul 13.00 WIT,
kelompok massa tersebut
berhasil dihalau dan kemudian meninggalkan TKP dengan menggunakan dua unit

minibus menuju ke Komplek
Suku Yali di perumahan masyarakat komplek Telkomsel.
Pukul 13.20 Wit, massa
kembali melakukan penyerangan terhadap masyarakat
Suku Yali yang berada di Hotel Nuri, dilanjutkan dengan
pembakaran gedung hotel.
Ribuan Warga Mengungsi
Informasi dari ihak kepolisian, saat ini ada sekitar 3.609 warga mengungsi
di sejumlah tempat setelah
kerusuhan yang terjadi di
Yahukimo, Papua. Ribuan
pengungsi itu antara lain berada di Mapolres Yahukimo,
Gereja Gidi Evanhastia, dan
Koramil Dekai.
“Warga sekitar Yahukimo
yang masih mengungsi, masih meminta perlindungan,
tercatat 3.609 orang masih
berlindung pada beberapa
tempat,” kata Rusdi.
Meski begitu, Rusdi memastikan situasi dan kondisi
di Yahukimo saat ini kondusif. ● lus

VAKSINASI COVID-19 DI BATAS KOTA

IDN/ANTARA

Polisi berjalan di dekat Bus Keliling Vaksinasi Merdeka yang disiagakan di
Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (6/10). Polrestabes Surabaya
menyediakan dua armada bus keliling Vaksinasi Merdeka di perbatasan
Kota Surabaya untuk memfasilitasi warga yang belum tervaksin sebagai
upaya mendukung percepatan program vaksinasi Covid-19.

dakwa.
Dengan keluarnya Surat Keputusan Ketua MA
tersebut, Surat Keputusan
MA Nomor: 152/KMA/SK/
VIII/2021 tanggal 4 Agustus
2021 dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Leonard mengatakan, pasal yang didakwakan terhadap
kedua terdakwa adalah Pasal
338 KUHP jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP. Serta subsider
Pasal 351 ayat (3) KUHP jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Jaksa penuntut umum
Kejaksaan Negeri Jakarta Se-

latan selanjutnya menunggu
penetapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
untuk penetapan hari sidang,”
ujarnya.
Jumlah tersangka dalam
perkara ini semestinya ada tiga.
Namun, satu tersangka, yakni
EPZ, meninggal dunia pada
4 Januari 2021. Penyidikan
terhadap EPZ pun kemudian
dihentikan.
Adapun, peristiwa penembakan terhadap anggota
laskar FPI itu terjadi di KM
50 Tol Jakarta-Cikampek pada
7 Desember 2020. ● lus

Polsek Matraman Usut Aksi Penjambretan
di Matraman Meski Korban Tidak Melapor
JAKARTA (IM) - Polisi
tetap mengusut aksi penjambretan di Jalan Kesatriaan VII,
Kompleks Berlan, Kelurahan
Kebon Manggis, Kecamatan
Matraman, Jakarta Timur,
meski korban tidak mau melaporkan hal itu ke polisi.
Kapolsek Matraman
Komisaris Tedjo Asmoro
mengatakan, jajarannya telah
mendatangi rumah korban
pada Selasa (5/10).
“(Kami) sudah datang ke
rumah korban untuk bikin
laporan. Untuk kasus sudah
penyelidikan,” kata Tedjo kepada wartawan, Rabu (6/10).
Jajaran Unit Reserse Kriminal Polsek Matraman masih
memburu pelaku.
Saati (40) dijambret saat

membeli teh di salah satu
warung kelontong di Jalan
Kesatriaan VII, Senin (4/10).
“Ponsel, uang Rp 500.000,
dan surat vaksinasinya hilang.
Namun, ia tidak mau melapor
ke polisi. “Kami melapor, barang juga enggak kembali kan,”
kata Saati.
Saati menyatakan ogah
melaporkan aksi penjambretan yang dialaminya ke polisi,
karena ia beranggapan kalau
melapor biaya.
“Kalau urusan polisi harus
nyari biaya, terus ngurusnya
juga ribetlah, harus ke sono,
ke sini,” ucapnya.
Kendati demikian, Saati
ingin pelaku segera ditangkap.
Ia pun meminta bantuan warga
sekitar. ● lus

Polisi akan Panggil Pengelola Apartemen
di Pulo Gebang terkait Prostitusi Anak
JAKARTA (IM) - Penyidik Polda Metro Jaya akan memanggil pihk pengelola tower
apartemen di kawasan Pulo
Gebang pada pekan depan.
Mereka akan dimintai keterangan berkaitan dengan
dugaan praktik prostitusi anak
di unit apartemen itu.
“Pemeriksaan rencananya
minggu depan,” ujar Kanit 4
Subdit Renakta Ditreskrimum
Polda Metro Jaya Kompol
Dedi saat dikonfirmasi, Rabu
(6/10).
Di apartemen itu disebut
ada pengelola umum dan khusus. Adapun pihak pengelola
umum telah dilakukan pemeriksaan pada Selasa (5/10).
Ada 26 pertanyaan seputar
pekerjaan yang ditanyakan
penyidik ke pengelola apartemen tersebut.
“Sangat memungkinkan
(prostitusi) lebih dari enam
unit, tapi kami fokus ke kasus
prostitusi anak saja yang MF
disekap itu,” kata Dedi.
Polda Metro Jaya sebelumnya membongkar dugaan
praktik prostitusi online yang
melibatkan anak di bawah
umur di apartemen itu.
Setidaknya, polisi menemukan tiga perempuan di
bawah umur yang diduga
menjadi korban eksploitasi
seksual.
“Mengamankan anak atau
korban MF beserta wanita BO

(booking online) yang masih di
bawah umur,” ujar Kasubdit
Renakta Ditreskrimum Polda
Metro Jaya AKBP Pujiyarto
dalam keterangannya, Kamis
(30/9).
Kasus dugaan praktik
prostitusi itu terungkap bermula dari adanya laporan dari
salah satu orangtua korban
ke Polda Metro Jaya pada 18
September 2021.
Orangtua tersebut melaporkan bahwa anak perempuannya, MF, tak kunjung
pulang ke rumah setelah izin
bermain bersama temannya
sejak awal September 2021.
“Ibu kandung korban mengetahui kalau ada akun aplikasi
MiChat yang menawarkan
foto anak untuk prostitusi. Itu
diketahui pada 24 September,”
kata Pujiyarto.
Saat itu, polisi yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan ke salah satu
apartemen yang disebutkan
orangtua MF dalam laporan.
Polisi menggerebek kamar
K2025 D yang berada di lantai
20 tower hijau dan mengamankan korban, dua perempuan lain serta satu laki-laki
yang masih di bawah umur.
“Barang bukti yang diamankan ber upa uang Rp
600.000, dua alat kontrasepsi
belum terpakai, ponsel dan
rekaman gambar aplikasi MiChat,” ucap Pujiyarto. ● lus

