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KPK Lepas 5 Orang yang Ditangkap
Bersama dengan Wali Kota Bekasi
Sembilan  orang ditetapkan tersang-
ka- salah satu di antaranya Wali Kota 
Bekasi Rahmat Eff endi - kasus suap 
pengadaan barang dan jasa serta le-
lang jabatan.

iksaan telah ditemukan adanya 
dua alat bukti permulaan yang 
cukup. Sedangkan sisa lainnya 
sejauh ini statusnya masih se-
bagai saksi,” ujar Ali Fikri saat 
dikonfi rmasi, Jumat (7/1).

Tim penindakan KPK 
melakukan OTT di daerah 
Bekasi, Jawa Barat dan Ja-
karta, pada Rabu (5/1). Dalam 
operasi senyap tersebut, tim 
KPK mengamankan sebanyak 
14 orang, yang salah satunya 
adalah Wali Kota Bekasi, Rah-
mat Effendi.

Setelah dilakukan pemer-
iksaan dan ditemukan kecu-
kupan bukti, KPK menetap-
kan sembilan orang sebagai 
tersangka kasus dugaan suap 
terkait pengadaan barang 
dan jasa serta lelang jabatan 
di lingkungan Pemerintahan 
Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa 
Barat.

Kesembilan orang yang 
sudah ditetapkan sebagai 

Sembilan orang ditetapkan tersang

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) melepas lima orang 
yang ditangkap bersama Wali 
Kota Bekasi, Rahmat Effendi, 
di daerah Bekasi dan Jakarta, 
pada Rabu (5/1). Keliman-
ya dilepas setelah dilakukan 
pemeriksaan secara intensif.

Kelimanya adalah NV 
merupakan makelar tanah 
berinisial, BK yang merupak-
an staf  sekaligus ajudan Wali 
Kota Bekasi, HR menjabat 
sebagai Kasubbag TU Sekre-
tariat Daerah, HD merupakan 
Direktur PT Kota Bintang 
Rayatri dan PT Hanaveri 

Sentosa, AM merupakan staf  
pada Dinas Perindustrian.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru 
Bicara KPK Ali Fikri menjelas-
kan, kelima orang yang sem-
pat terjaring operasi tangkap 
tangan (OTT)  di Bekasi dan 
Jakarta, Bersama Rahmat Ef-
fendi, dilepas karena tidak 
ditemukan dua alat bukti untuk 
dijadikan sebagai tersangka. 
Setelah dilakukan pemeriksaan, 
kelimanya dinyatakan berstatus 
sebagai saksi.

“Penetapan para pihak 
yang diamankan sebagai ter-
sangka oleh KPK tersebut 
tentu karena dari hasil pemer-
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tersangka adalah Wali Kota 
Bekasi, Rahmat Effendi (RE); 
Sekretaris Dinas Penanaman 
Modal dan PTSP Bekasi, M 
Bunyamin (MB); Lurah Kati 
Sari, Mulyadi alias Bayong 
(MY); Camat Jatisampurna, 
Wahyudin (WY); dan Kadis 
Perumahan, Kawasan Per-
mukiman dan Pertanahan 
Kota Bekasi, Jumhana Lutfi  
(JL). Kelimanya ditetapkan 
tersangka penerima suap.

Sementara empat orang 
lainnya yang juga ditetapkan 
sebagai tersangka KPK yakni, 
Direktur PT MAM Energindo 
(PT ME), Ali Amril (AA); 
pihak swasta, Lai Bui Min 
alias Anen (LBM); Direktur 
PT Kota Bintang Rayatri (PT 
KBR), Suryadi (SY); serta 
Camat Rawalumbu, Makh-
fud Saifudin (MS). Mereka 
ditetapkan sebagai tersangka 
pemberi suap.  han

10 Anggota DPRD Muara Enim Segera
Disidang di PN Tipikor Palembang

JAKARTA (IM) - Jaksa 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) melimpahkan 
berkas perkara 10 anggota 
DPRD Muara Enim beserta 
surat dakwaannya ke Penga-
dilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor) pada Pengadilan 
Negeri (PN) Palembang, 
Kamis (6/1).

Ke-10 tersangka yakni 
Indra Gani, Ishak Joharsah, 
Ari Yoca Setiadi, Ahmad Reo 
Kosuma, Marsito, Mardiansah, 
Muhardi, Fitrianzah, Subahan 
dan Piardi. Mereka ditetap-
kan sebagai tersangka kasus 
dugaan suap di Dinas PUPR 
dan pengesahan APBD di 
Kabupaten Muara Enim tahun 
2019. “Jaksa KPK Agung Sa-
trio Wibowo telah melimpah-
kan ke Pengadilan Tipikor pada 
PN Palembang yaitu berkas 
perkara bersama dengan surat 
dakwaan untuk terdakwa In-
dra Gani dkk,” ujar Pelaksana 
Tugas Juru Bicara KPK Ali 
Fikri, melalui keterangan ter-
tulis yang diterima wartawan, 
Jumat (7/1).

Ali menyampaikan, pe-
nahanan 10 tersangka telah 
sepenuhnya beralih men-

jadi wewenang Pengadilan 
Tipikor Palembang. Namun, 
tim Jaksa KPK meminta agar 
penetapan penahanan tetap 
dilakukan di Ruman Tahanan 
Negara (Rutan) KPK.

Adapun Indra Gani, Ari 
Yoca Setiadi, Mardiansyah 
dan Muhardi ditahan di Rutan 
KPK Kavling C1. Sedangkan, 
Ishak Joharsyah, Ahmad Rep 
Kusuma, Marsito dan Fitri-
anzah ditahan di Rutan KPK 
pada Gedung Merah Putih. 
Sementara itu, Subahan dan 
Piardi ditahan di Rutan KPK 
pada Pomdam Jaya Guntur.

Berdasarkan dakwaaan 
yang disusun tim Jaksa KPK, 
10 Anggota DPRD Muara 
Enim itu didakwa den-
gan Pasal 12 huruf  (a) UU 
Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) 
ke 1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 
(1) KUHP atau Pasal 11 UU 
Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 
1 KUHP. Dalam kasus ini, 10 
Anggota DPRR Muara Enim 
itu diduga menerima suap 
dengan total Rp 5,6 miliar 
untuk keperluan mengikuti 
pemilihan anggota DPRD 
Kabupaten Muara Emim 
pada 2019.  han

JAKARTA (IM) - Badan 
Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) menyebut 
korban jiwa akibat bencana 
hidrometeorologi basah yang 
terjadi di Kota Jayapura, 
Papua, bertambah menjadi 
6 orang.

Guyuran hujan lebat juga 
memicu terjadinya tanah 
longsor hingga mengakibat-
kan enam orang meninggal 
dunia.

“Enam korban mening-
gal dunia telah dievakuasi 
oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) 
Polda Papua. Dari total ko-
rban jiwa, tiga orang telah 
diidentifi kasi, sedangkan si-
sanya masih dalam proses 
identifi kasi,” kata Plt. Kepala 
Pusat Data, Informasi dan 
Komunikasi Kebencanaan 
BNPB Abdul Muhari dalam 
keterangan tertulisnya diku-
tip, Jumat (7/1).

Abdul menambahkan 
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Kota 
Jayapura mencatat seban-
yak 500 orang mengungsi 
ke rumah kerabat terdekat. 
Sampai saat ini, BPBD masih 

melakukan evakuasi warga 
yang terjebak banjir menggu-
nakan 3 perahu karet serta 1 
truk serbaguna untuk evakua-
si warga terdampak longsor.

“Dinas Pekerjaan Umum 
setempat turut mengerah-
kan alat berat untuk mendu-
kung percepatan penanga-
nan wilayah terdampak tanah 
longsor,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul men-
gatakan kondisi mutakhir saat 
ini hujan ringan masih meng-
guyur wilayah Kecamatan 
Abepura, Kota Jayapura. 
BPBD melaporkan banjir 
berangsur surut namun listrik 
masih dalam kondisi padam.

Sebagai informasi, banjir 
dan tanah longsor yang me-
landa beberapa distrik atau 
kecamatan di Kota Jayapura, 
Provinsi Papua terjadi sejak 
Kamis 6 Januari sekira pukul 
22.00 WIT. Distrik terdam-
pak meliputi Distrik Jaya-
pura Utara, Jayapura Selatan, 
Abepura, Heram dan Muara 
Tami. BNPB terus memoni-
tor dan berkoordinasi dengan 
BPBD setempat terkait giat 
tanggap darurat.  han

Korban Meninggal Banjir dan
Longsor di Jayapura Jadi 6 Orang

Ahli Forensik dr Hastry Ungkap Pembunuh
Ibu dan Anak di Subang Lebih dari Satu Orang

JAKARTA (IM) - Pelaku 
pembunuhan ibu dan anak di 
Subang, Tuti Suhartini dan 
Amelia Mustika Ratu, yang 
mayat keduanya ditemukan di 
bagasi pada 18 Agustus 2021 
belum juga terungkap. Na-
mun polisi telah menyebarkan 
sketsa wajah seorang pria yang 
diduga pelakunya.

Pihak kepolisian telah 
mengerahkan segala upaya 
untuk memecahkan misteri 
pembunuhan ibu dan anak 
tersebut.

Salah satunya dengan 
mengikutsertakan ahli fo-
rensik, dr Sumy Hastry Pur-
wanti. Wanita berpangkat 
Kombes Pol itu terkenal 
dengan kemampuan mum-
puninya dalam mengungkap 
pelaku kejahatan.

Dikutip dari YouTube 
Denny Darko, dr Hastry men-
duga pelakunya lebih dari satu 
orang.

“Betul,” ujar dr Hastry 
menjawab pertanyaan Denny 
Darko.

Dr Hastry mengatakan 
seluruh tim yang terlibat sangat 
berhati-hati dalam melakukan 
pemeriksaan komprehensif.

“Kita kan harus pemerik-
saan komprehensif. Enggak 
dari kami tim forensik aja, ada 
tim lain juga, supaya biar jelas,” 
ucapnya.

Dia mengakui bahwa ka-
sus pembunuhan ini diren-
canakan  deng an  sang a t 
matang. Namun dikatakannya 
bahwa tak ada kejahatan yang 
sempurna.

“Memang ada perencanaan 
yang luar biasa bagus. Namun 

tidak ada kejahatan yang sem-
purna,” ucapnya.

Sejak per ist iwa pem-
bunuhan itu terungkap, polisi 
telah melakukan olah tempat 
kejadian perkara (TKP) hingga 
lima kali, autopsi dua kali dan 
memeriksa 69 saksi.

“69 saksi yang diperiksa 
15 di antaranya dari keluarga, 
11 saksi yang saat itu melintas 
di TKP, 32 saksi untuk me-
nentukan alibi, sedangkan 11 
saksi lain tidak berhubungan 
dengan peristiwa, tapi diambil 
keterangannya,” ujar Dirreskri-
mum Polda Jabar, Kombes 
Pol Ke Yani Sudarto pada 29 
Desember 2021.

P i h a k n y a  p u n  t e l a h 
melakukan tujuh pemeriksaan 
saksi ahli, analisa informasi 
teknologi (IT), termasuk anali-
sa kamera pengawas (CCTV) 
sebanyak 40-50 CCTV yang 
terpasang di jalan sepanjang 
50 kilometer.

Sementara itu, Kapolda 
Jabar, Irjen Pol Suntana men-
argetkan kasus pembunuhan 
sadis tersebut bakal terungkap 
awal 2022.

Dia mengakui, dalam men-
gungkap perkara, memang 
tidak selalu cepat.

“Memang dalam pengung-
kapan satu perkara itu tergan-
tung bukti-buktinya, ada yang 
cepat dan lama, seperti kasus 
perampokan My Bank itu 
cepat. Untuk kejadian di Sub-
ang mohon doanya, target saya 
awal tahun ini penyidik sedang 
mengumpulkan fakta-faktanya. 
Mohon kesabarannya, saya 
berkomitmen terhadap kasus 
ini,” ujar Suntana.  mei

KPK GELEDAH RUANG 
KERJA WALI KOTA BEKASI

Sejumlah penyidik Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) membawa barang 
bukti usai penggeledahan 
ruang kerja Wali Kota Bekasi 
Rahmat Eff endi di kompleks 
pemerintahan Kota Beka-
si, Jawa Barat, Jumat (7/1). 
Penggeledahan tersebut 
terkait kasus dugaan suap 
pengadaan barang dan jasa 
serta lelang jabatan di Pem-
kot Bekasi yang melibatkan 
Rahmat Eff endi.
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PEMERIKSAAN DONO PURWOKO
PENGADAAN IPDN MINAHASA

Tersangka mantan Kepala Divisi Konstruksi VI 
PT Adhi Karya Persero, Dono Purwoko (kiri) 
berjalan menuju ruangan untuk menjalani 
pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 
(7/1). Penyidik memeriksa Dono Purwoko dalam 
perkara dugaan korupsi terkait pengadaan dan 
pekerjaan konstruksi pembangunan gedung 
kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri 
(IPDN) Minahasa, Sulawesi Utara, pada Kemen-
terian Dalam Negeri Republik Indonesia TA 2011. 
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JAKARTA (IM) - Komisi 
Penyiaran Indonesia (KPI) 
tidak memperpanjang kontrak 
kerja delapan orang terduga 
pelaku kekerasan seksual dan 
perundungan terhadap salah 
seorangrekan kerja mereka 
berinisial MS.

Komisioner KPI Hardly 
Stefano Fenelon mengatakan, 
delapan orang terduga pelaku 
berinisial RM alias O, TS dan 
SG, RT, FP, EO, CL, serta 
TK, tidak lagi dikontrak seb-
agai pegawai KPI terhitung 1 
Januari 2022.

“Benar,  para terduga 
pelaku sudah tidak lagi dikon-
trak sebagai pegawai KPI. 
Terhitung 1 Januari 2022,” kata 
Stefano di Jakarta, Jumat (7/1).

Stefano menjelaskan, ada 
tiga hal yang menjadi dasar 
pertimbangan KPI untuk tidak 
memperpanjang kontrak kerja.  
Pertama, hasil penyelidikan 
Komnas HAM menyakini 
bahwa benar korban mengal-
ami kejadian sebagaimana 
dilaporkan.

Kedua, KPI menilai di-
perlukan upaya pemulihan 
terhadap korban, salah satunya 
dengan tidak membiarkan kor-
ban berada dalam lingkungan 
kerja yang sama dengan ter-
duga pelaku.

Ketiga, laporan korban 
saat ini sedang ditindaklanjuti 
melalui proses penyelidikan 
oleh kepolisian.

“Oleh sebab itu dengan 
tetap mengedepankan asas 
praduga tidak bersalah, se-
baiknya para terduga pelaku 
terlebih dahulu berkonsentrasi 
menyelesaikan proses hukum 
yang sedang berjalan,” kata 
Stefano.

Senada dengan itu juga 
diungkapkan Komisioner 
KPI, Nuning Rodiyah. Ia 
mengatakan, delapan terduga 
pelaku memang sudah habis 
masa kontrak kerjanya per 
31 Desember 2021. Den-
gan sejumlah penilaian, KPI 
pun memutuskan untuk ti-
dak memperpanjang kontrak 
kerja.

“Bukan persoalan diber-
hentikan atau tidak, kita sudah 
melakukan evaluasi dan dipu-
tuskan untuk tidak diperpan-
jang,” katanya.

Selain penilaian dari Polri, 
Nuning menjelaskan bahwa 
keputusan tersebut juga di-
ambil berdasarkan portofolio 
kinerja para terduga pelaku. 
Sementara itu, korban pe-
rundungan dan pelecehan 
seksual MS diperpanjang 
kontrak kerjanya di KPI kare-
na melengkapi persyaratan 
yang dibutuhkan.

Kasus pelecehan dan pe-
rundungan di lingkup KPI 
Pusat terkuak setelah MS buka 
mulut bahwa dirinya mengalami 
perundungan dan pelecehan 
dari rekan-rekan sekerjanya 
pada periode 2012-2020. Usai 
pernyataan itu viral, MS pun 
memberanikan diri melakukan 
pelaporan ke Polrestro Jakarta 
Pusat atas insiden nahas yang 
harus dialaminya dalam hitun-
gan waktu tahunan itu.

Ia pun sudah menghadiri 
pemeriksaan untuk meny-
elesaikan kasusnya, termasuk 
memenuhi undangan dan pe-
nyelidikan yang dilakukan oleh 
Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia (Komnas HAM).

Lalu pada akhir November 
2021, Komnas HAM akhirnya 
menyampaikan beberapa reko-
mendasi untuk penanganan 
kasus pelecehan dan perund-
ungan di lingkungan KPI 
itu. Rekomendasinya berupa 
KPI Pusat diminta membuat 
pedoman untuk menangani 
pelecehan seksual hingga reko-
mendasi turut ditujukan ke-
pada Kementerian Kominfo 
yang meminta adanya evaluasi 
kepada struktural KPI mengin-
gat lembaga tersebut berada di 
bawah naungan Kementerian 
Kominfo.  mei

KPI Tak Perpanjang Kontrak Kerja
8 Terduga Pelaku Pelecehan Rekan Kerja

Kejati DKI Pastikan Berkas Perkara
Penipuan Olivia Nathania Lengkap

JAKARTA (IM) - Ke-
jaksaan Tinggi DKI Jakarta 
memastikan berkas perkara 
penipuan berkedok rekrut-
men calon pegawai negeri sip-
il (CPNS) dengan tersangka 
Olivia Nathania dinyatakan 
lengkap atau P-21.

“JPU Kejaksaan Tinggi 
DKI Jakarta yang mempe-
lajari dan meneliti berkas 
perkara tindak pidana umum 
tersangka Olivia Nathania 
telah menyatakan lengkap 
atau P-21,” ujar Kasipenkum 
Kejati DKI Jakarta Ashari 
Syam, Jumat (7/1).

Selain itu, Kejati juga 
telah menerima pelimpahan 
tanggung tersangka dan alat 
bukti kasus dari penyidik 
Polda Metro Jaya. Dengan 
demikian, kasus penipuan 
yang dilakukan oleh anak 
penyanyi lawas berinisial Nia 
Daniaty.

“Penyidik Polda Metro 
Jaya sudah menyerahkan 
tanggung jawab tersangka 
dan barang bukti kepada 
Jaksa Penuntut Umum pada 
Kamis (6/1),” kata Ahsri.

Namun, Ashari belum 
dapat memastikan kapan 
persidangan kasus tersebut 
akan mulai digelar. Dia hanya 
mengungkapkan bahwa, Ol-
ivia dijerat Pasal Pasal 263 
Ayat 2 KUHP juncto Pasal 
65 KUHP dan atau Pasal 378 
KUHP juncto Pasal 65 ayat 
1 KUHP dan atau Pasal 372 
KUHP juncto Pasal 65 ayat 
1 KUHP.

Kabid Humas Polda 
Metro Jaya, Kombes Pol 
Endra Zulpan sebelumnya 
mengatakan, berkas perkara 
kasus penipuan berkedok 
rekrutmen CPNS dengan ter-
sangka Olivia Nathania telah 
dinyatakan lengkap.

“Soal perkara terhadap 
saudari Olivia Nathania, Ke-
jati DKI Jakarta menyatakan 
bahwa berkas perkara din-
yatakan lengkap atau P21,” 
ujar Zulpan.

Dengan demikian, ke-
polisian akan menyerahkan 
Olivia dan berkas perkara 
ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) 
DKI Jakarta, untuk segera 
disidangkan.  han
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