
SIM GRATIS BAGI TERDAMPAK APG 
GUNUNG SEMERU

Seorang warga memperlihatkan SIM saat 
program SIM Keliling Semeru di Alun-alun 
Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, Rabu (12/1). 
Ditlantas Polda Jawa Timur dan Polres 
 Lumajang memberikan layanan SIM gratis 
untuk perpanjangan, hilang dan rusak bagi 
warga terdampak APG Gunung Semeru. 
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VAKSINASI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI ACEHVAKSINASI PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA DI ACEH
Pengungsi etnis Rohingya menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum divaksin COVID-19 di penampungan sementara, Pengungsi etnis Rohingya menjalani pemeriksaan suhu tubuh sebelum divaksin COVID-19 di penampungan sementara, 
Desa Meunasah Mee, Lhokseumawe, Aceh, Rabu (12/1). Vaksinasi 95 orang dari 105 warga Rohingya yang terdampar di Desa Meunasah Mee, Lhokseumawe, Aceh, Rabu (12/1). Vaksinasi 95 orang dari 105 warga Rohingya yang terdampar di 
perairan laut Aceh pada Sabtu (25/12) itu untuk mencegah penularan dan penyebaran virus dan menjaga setiap individu perairan laut Aceh pada Sabtu (25/12) itu untuk mencegah penularan dan penyebaran virus dan menjaga setiap individu 
mereka tetap aman dan sehat. mereka tetap aman dan sehat. 

Kasus Omicron Meningkat, Polresta Bogor
Rencanakan Berlakukan Lagi Gagep  

BOGOR (IM) - Pol-
resta Bogor Kota berencana 
kembali menerapkan sistem 
ganjil-genap (Gagep) setiap 
akhir pekan. Hal ini dilaku-
kan untuk mengantisipasi ter-
jadinya penularan Covid-19 
varian Omicron.

“Kami akan mempertim-
bangkan untuk melakukan 
kembali ganjil genap pada 
weekend,” kata Kapolresta 
Bogor Kota Kombes Pol 
Susatyo Purnomo Condro 
kepada wartawan usai me-
ninjau vaksinasi anak di SDN 
Kawungluwuk, Kota Bogor, 
Rabu (12/1).Sistem ganjil 
genap nanti sedianya diber-
lakukan situasional dengan 
melihat arus kendaraan. Den-
gan ini, diharapkan kembali 
mengingatkan warga untuk 
tetap waspada dengan mem-
batasi mobilitas.

“Kita akan lihat kondis-

inya kalau padat kami lang-
sung berlakukan ganjil-genap 
kembali agar masyarakat 
sadar kita semuanya harus 
waspada,” tegasnya.

Di samping itu, tambah 
Susatyo, pihaknya juga terus 
mendorong dan menggen-
carkan vaksinasi khususnya 
untuk anak. Dimana, capa-
ian vaksinasi anak usia 6-11 
tahun di Kota Bogor sudah 
mencapai 91 persen.

“Masih ada 11 ribu anak 
yang belum divaksin, tentu-
nya kami menghimbau ke-
pada sekolah saat melakukan 
PTM, agar siswa yang ikut 
PTM harus sudah divak-
sin. Kami juga dari Polresta 
dan Kodim akan menga-
wasi sekolah yang melakukan 
PTM di setiap sekolah, hal ini 
untuk mendorong capaian 
vaksinasi anak bisa maksi-
mal,” ujar Susatyo. ● lus

Dua Oknum Polisi Penganiaya Jurnalis
di Surabaya Divonis 10 Bulan Penjara

tempat resepsi.
Di sana, dia disekap, diintero-

gasi, dan dipaksa membuka isi 
ponselnya. Seluruh data di ponsel 
dihapus dan simcard HP Nurhadi 
dirusak. Pelaku juga membawa 
Nurhadi ke sebuah hotel dan me-
maksa Nurhadi untuk memastikan 
bahwa foto yang dia ambil di lokasi 
resepsi tidak sampai dipublikasikan 
di Tempo.

Kasus ini kemudian bergulir 
di Pengadilan Negeri Surabaya. 
Dua polisi aktif  tersebut dituntut 
masing-masing 1,5 tahun penjara 
pada sidang tuntutan. Jaksa menilai 
kedua terdakwa bersalah melang-
gar Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 
40 Tahun 1999 tentang Pers, 
Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP, 
serta Pasal 4 Ayat (2) dan Ayat (3) 
UU Pers.

Tuntutan ini menurut Ketua 
AJI Indonesia dirasa terlalu ringan 
dan tidak memenuhi rasa keadilan 
atas apa yang dialami Nurhadi. Dan 
kalaupun diterapkan, seharusnya 
dituntut 2 tahun sebagaimana 
dalam Pasal 18 Ayat (1) UU Pers. 
O-lus

Selain itu, dalam sidang dak-
waan pada 22 September 2021, dua 
polisi aktif  ini juga didakwa dengan 
tiga alternatif  pasal lainnya, yakni 
Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang 
Pengeroyokan, Juncto Pasal 55 
Ayat (1) KUHP. Pasal 351 Ayat 
(1) KUHP tentang Penganiayaan, 
Juncto Pasal 55 Ayat (1) dan Ke-
empat, Pasal 335 Ayat (1) tentang 
Perbuatan tidak menyenangkan, 
Juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP. 
Namun, tiga pasal tersebut tidak 
digunakan dalam tuntutan kedua 
terdakwa. 

Selain Dewan Pers, adapun 
Organisasi pers yang akan hadir 
yaitu Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indo-
nesia (IJTI), Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI), Pewarta Foto 
Indonesia (PFI), Serikat Pekerja 
Media dan Industri Kreatif  untuk 
Demokrasi (Sindikasi), Asosiasi 
Media Siber Indonesia (AMSI), 
Serikat Media Siber Indonesia 
(SMSI), Asosiasi Televisi Lokal 
Indonesia (ATVLI), dan Asosiasi 
Televisi Swasta Indonesia (ATVSI).

Perwakilan perusahaan Tem-
po dan sejumlah lembaga bantuan 
hukum yang memiliki kepedulian 
terhadap kebebasan pers yakni 
KontraS Surabaya, LBH Lentera, 
LBH Pers, dan Yayasan Lem-
baga Bantuan Hukum Indonesia 
(YLBHI) juga akan hadir dalam 
sidang putusan ini. ● lus

 SURABAYA (IM) - Dua 
oknum polisi yang melakukan 
penganiayaan terhadap seorang 
jurnalis Bernama

bernama Nurhadi di Surabaya, 
divonis majelis hakim 10 bulan 
penjara. Hakim menilai kedua ter-
dakwa terbukti bersalah melanggar 
tindak pidana pers, sebagaimana 
pasal 18 ayat (1) undang-undang 
no. 40 tahun 1999 tentang pers 
juncto pasal 55 ayat (1) KUHP.

 Majelis hakim Muhamammad 
Basir menjatuhkan hukuman 10 
bulan penjara kepada dua terdakwa 
polisi aktif  Bripka Purwanto dan 
Brigadir Muhammad Firman.

Tidak hanya itu, terdakwa 
Purwanto dan Firman juga divonis 
membayar restitusi pada korban 
Nurhadi dan saksi kunci F, sebesar 
Rp13.813.000 dan saksi f  sebesar 
Rp21.850.000.

Sidang vonis kasus kekerasan 
jurnalis yang digelar di  Pengadi-
lan Negeri Surabaya mendapat 
perhatian publik. Selain dipantau 
langsung sejumlah organisasi pro-
fesi jurnalis, sidang ini juga diikuti 
oleh Ketua Bidang Hukum Dewan 
Pers Agung Dharmajaya.

“Dewan Pers menyatakan 
menghormati putusan hakim, na-
mun kitia menyayangkan kedua ter-
dakwa tidak ditahan,” ujar Agung.

Meski diputus bersalah, hakim 
tak memerintahkan penahanan 
kepada terdakwa Firman dan Pur-
wanto, putusan ini diketahui lebih 
ringan dari tuntutan jaksa penuntut 
umum dengan pidana penjara 
masing-masing 1 tahun 6 bulan 
kepada kedua terdakwa.

Sebagai informasi, pada 
27 Maret 2021, jurnalis Tempo 
Nurhadi dianiaya sekelompok 
orang saat meliput di Gedung 
Samudra Bumimoro yang terletak 
di Jalan Moro Krembangan, Ke-
camatan Krembangan, Surabaya, 
Jawa Timur. Saat itu, Nurhadi 
mendatangi gedung tersebut un-
tuk melakukan investigasi terkait 
kasus dugaan suap yang dilakukan 
oleh Direktur Pemeriksaan Ditjen 
Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno 
Aji yang sedang ditangani KPK. 

Di lokasi tersebut sedang ber-
langsung resepsi pernikahan antara 
anak Angin Prayitno Aji dan anak 
Kombes Pol Achmad Yani, man-
tan Karo Perencanaan Polda Jatim. 
Saat itu, Nurhadi yang kedapatan 
memotret Angin Prayitno Aji yang 
sedang berada di atas panggung 
pelaminan, kemudian ditarik, dipit-
ing, dipukul oleh beberapa orang 
lalu dibawa ke gudang di belakang 

yanto sebagai tersangka,” 
ujar Andi saat dikonfirmasi 
wartawan,

Penyidik sendiri telah 
memeriksa Anggota DPRD 
Depok Nurdin Al-Ardisoma 
alias Jojon pada Senin, (10/1). 
Polisi juga telah memeriksa 
tersangka dari pihak swasta, 
Hanafi  pada Kamis (6/1) lalu.

Sedangkan, tersangka lain-
nya selaku mantan Direktur 
PT Abdiluhur Kawuloalit 
Burhanudin Abu Bakar be-
lum diperiksa lantaran tidak 
memenuhi panggilan pada 
Senin (3/1) dengan alasan 
sakit.

 Keempat  orang  i tu 
ditetapkan tersangka pada 
awal Januari 2022. Perkara ini 
dimulai dari dugaan pemalsuan 
surat pernyataan pelepasan hak 
untuk kepentingan swasta yang 
dibuat Hanafi  dan Burhanudin.

JAKARTA (IM) - Pe-
nyidik Direktorat Tindak 
Pidana Umum (Dit Tipidum) 
Bareskrim Polri memeriksa 
Kepala Dinas Perhubungan 
(Kadishub) Kota Depok, Eko 
Herwiyanto, terkait kasus 
dugaan mafi a tanah. Demikian 
informasi dari Dir Tipidum 
Bareskrim Polri Brigjen Andi 
Rian Djajadi.

“Sudah hadir dan sedang 
pemeriksaan,” kata Andi saat 
dikonfirmasi, Jakarta, Rabu 
(12/1).

Diketahui, tim Direk-
torat Tindak Pidana Umum 
Bareskrim Polri mengusut 
kasus dugaan mafi a tanah di 
Depok, Jawa Barat yang mene-
tapkan empat orang sebagai 
tersangka. Pengungkapan ini 
merupakan tindkalanjut dari 
pelapor sekaligus korban yang 
merupakan pensiunan jenderal 
TNI.

“Penyidik telah menetap-
kan Burhanudin Abu Bakar, 
Hanafi , Nurdin Al-Ardisoma 
alias Jojon dan Eko Herwi-

Tindakan tersebut dibantu 
Eko yang sempat menjabat 
sebagai Camat Sawangan. 
Selanjutnya, Burhanuddin 
menggunakan surat yang di-
duga palsu itu sebagai doku-
men permohonan penyerahan 
sebidang tanah milik korban 
ES kepada Pemerintah Kota 
Depok. Tanah diperuntukkan 
sebagai tempat pemakaman 
umum (TPU).

“Di mana faktanya terhadap 
tanah tersebut tidak pernah 
dijual atau dipindahtangankan 
oleh korban ES,” jelas Andi.

Kemudian, tanah tersebut 
digunakan Burhanudin seb-
agai persyaratan penerbitan 
izin menderikan bangunan 
(IMB) atas nama PT Abdiluhur 
Kawuloalit.

Kasus ini merupakan pen-
gusutan laporan korban Mayor 
Jenderal AD (Purn) Emack 
Syadzily diwakili kuasa huk-
umnya.

Sebagai informasi, korban 
merupakan mantan Direk-
tur Badan Intelijen Strategis 
(BAIS) TNI. Laporannya 
teregistrasi dengan nomor 
polisi: LP/B/0372/VII/2020/
Bareskrim tanggal 8 Juli 2020. 
Para tersangka dijerat Pasal 
263 KUHP, Pasal 266 KUHP, 
Pasal 378 KUHP dan/atau 
Pasal 372 KUHP juncto Pasal 
55, Pasal 56 KUHP tentang 
Dugaan Tindak Pidana Pe-
malsuan Surat, menempatkan 
keterangan palsu dalam akta 
autentik, penipuan dan/atau 
penggelapan. ● lus

Bareskrim Periksa Kadishub DepokBareskrim Periksa Kadishub Depok
Terkait Dugaan Mafi a TanahTerkait Dugaan Mafi a Tanah

Gunakan Knalpot Brong, Ratusan Motor
Dikandangkan di Polda Jawa Tengah

SEMARANG (IM) - 
Polda Jateng melaksanakan 
razia knalpot brong atau 
racing. Razia yang dimotori 
Direktorat Lalu Lintas Polda 
Jateng ini dilaksanakan seren-
tak di seluruh  wilayah Jawa 
Tengah (Janteng).

Direktur lalu lintas Polda 
Jawa Tengah, Kombes Agus 
Suryonugroho menegas-
kan, kegiatan ini rutin dilak-
sanakan tiap hari. Pada Selasa 
11 Januari 2022, pihaknya 
mengamankan 539 sepeda 
motor yang menggunakan 
knalpot brong.

“Sehari bisa ratusan 
kendaraan yang terkena ra-
zia,” kata Kombes Agus 
dalam keterangannya, Rabu 
(12/1).

Sedangkan pada Senin 10 
Januari 2022, hasil razia knal-
pot brong yang dilaksanakan 
jajaran lalu lintas Polda Jateng 
mencapai 145 sepeda motor, 
dengan hasil terbanyak juga 
di wilayah Semarang Kota 
dengan hasil 32 kendaraan 
roda dua.

Terkait dengan razia 
knalpot brong tersebut oleh 
jajaran lalu lintas itu, Ka-
bid Humas Polda Jateng, 
Kombes M Iqbal Alqudusy 
menyatakan kegiatan itu di-
tujukan untuk menertibkan 
penggunaan kendaraan khu-

susnya ranmor roda dua.
“Mereka yang terjaring 

razia, selain ditilang juga 
diwajibkan mengganti knal-
pot brong dengan knalpot 
standard setelah sidang,” 
jelas Iqbal.

Suara bising dari knalpot 
brong itu dianggap meng-
ganggu pengguna jalan lain 
dan masyarakat di sekitar 
lokasi, knalpot brong juga 
melanggar pasal 285 ayat 1 
undang-undang lalu lintas 
dan angkutan jalan.

“Untuk itu perlu diambil 
tindakan tegas, karena saat 
ini sudah amat meresahkan. 
Banyak oknum pengendara 
yang merasa gagah den-
gan knalpot brong, padahal 
knalpot brong bisa mem-
bahayakan pengendaranya 
sendiri karena tidak sesuai 
standard pabrik,” katanya 
menambahkan.

Setiap kendaraan, lan-
jutnya, sudah melalui tahap 
uji coba dan keselamatan di 
pabrik. Penambahan aseso-
ris yang tidak standard bisa 
membahayakan.

“Untuk itu saya bagi yang 
Berkendara, tetap taat tertib 
berlalu lintas, mengutamakan 
keselamatan, menghargai pen-
gendara lain serta tetap selalu 
menjaga ketertiban umum saat 
di jalan,” ujarnya. ● lus

Polisi Kembali Tangkap Tersangka
Kasus Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

JAKARTA (IM) - Polisi 
Kembali menangkap satu 
tersangka kasus pengiriman 
Pekerja Migarn Indonesia il-
legal ke Malaysia. Tersangka 
berinisal ES alias E. 

Penangkapan ES meru-
pakan buntut peristiwa teng-
gelamannya kapal pengang-
kut WNI di perairan Malaysia 
beberapa waktu lalu. Aki-
bat kejadian itu, polisi telah 
menangkap 5 tersangka.

“Tersangka ES ini dia-
mankan dari rumah sauda-
ranya yang berada di Kec. 
Putri Hijau Provinsi Beng-
kulu pada hari Sabtu tanggal 
8 Januari 2022 sekira pukul 
17.40 WIB,” kata Kabid Hu-
mas Polda Kepri, Kombes 
Harry Goldenhardt kepada 
wartawan, Rabu (12/1).

Harry mengungkapkan, 
pihak kepolisian langsung 
membawa tersangka dan 
barang bukti melalui Bandara 
Fatmawati Soekarno Beng-
kulu menuju Polda Kepri 
untuk diperiksa lebih lanjut.

Tersangka ES merupakan 
pihak yang memfasilitasi 
proses pengiriman TKI ilegal 
tersebut ke Malaysia. Ia pun 

meraup keuntungan dari pen-
giriman satu orang pekerja 
migran tersebut.

“Tersangka ES Alias E 
meraup keuntungan sebesar 
Rp3 juta dari masing-masing 
Pekerja Migran Indonesia,” 
ujar Harry.

Harry mengatakan, seti-
daknya ada delapan orang 
yang difasilitasi oleh ES 
untuk berlayar ke Malaysia 
dan kemudian menjadi TKI 
ilegal.Tersangka memberang-
katkan PMI melalui pelabu-
han rakyat atau pelabuhan 
tikus, dengan iming-iming 
mendapatkan gaji yang besar 
tanpa menggunakan doku-
men resmi.

Tersangka dijerat Pasal 4 
jo Pasal 7 dan/atau Pasal 48 
UU Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang 
dengan ancaman pidana pal-
ing lama 15 tahun dan denda 
paling banyak Rp600 juta.

Kemudian penyidik juga 
menerapkan Pasal 81 dan Pasal 
83 UU Perlindungan Pekerja 
Migran Indonesia dengan an-
caman paling lama 10 tahun 
penjara dan denda paling ban-
yak Rp15 miliar. ● lus
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BALIHO ROBOH DI YOGYAKARTA
Polisi mengevakuasi baliho yang roboh di simpang empat Jl Aff andi, Con-
dongcatur, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu (12/1). Akibat baliho berukuran 
belasan meter yang roboh saat hujan disertai angin kencang itu jaringan 
listrik di kawasan tersebut padam serta arus lalu lintas tersendat, tidak 
ada korban dalam peristiwa itu.

Pria Pengangguran Tipu Korban Hingga
Rp500 Juta, Ngaku Bisa Ganda Uang 

kan uang. Padahal uang-
nya sudah ditaruh di dalam 
kardus sebelumnya,” kata 
Tinton, saat rilis kasus itu 
di Mapolresta Malang Kota, 
Rabu (12/1).

Korban tertipu dengan 
uang yang keluar dari kardus 
tersebut. Padahal, uang terse-
but palsu yang didapat pelaku 
dari temannya. Uang palsu 
itu sebelumnya diletakkan di 
dalam kardus.

“Setelah korban mema-
sukkan uang, ada jumlah 
uang yang keluar melebihi 
jumlah uang dari yang diberi-
kan korban. Korban mengir-
imkan uang ke pelaku hingga 
akhirnya melarikan diri. Mo-
dusnya memperdaya dengan 
kemampuan dia memiliki 
kekuatan gaib,” ucapnya.

Nahas usai menerima 
transfer dari kedua korban 
dengan nominal Rp40 juta, 
pelaku kemudian kabur. Ko-
rban pun kebingungan lanta-
ran tak ada kabar mengenai 
uangnya yang dikirimkan ke 
pelaku. 

Dua korban melaporkan 
hal itu ke Polresta Malang 
Kota pada 20 Desember 
2021.

“Pelaku perlu waktu 
sering ke mana-mana, hingga 
akhirnya berhasil diamankan 
pelaku di Lapangan Brawi-
jaya pada 5 Januari 2022. Kita 
pancing akhirnya pelaku ber-
hasil kita amankan,” katanya.

Polisi saat ini masih men-
dalami kemungkinan masih 
ada korban lain.

“Dari pengakuannya dia 
baru kali ini. Tetapi, saya 
yakin dengan gaya dia yang 
meyakinkan, bukan hal sekali 
dua kali saya nggak bisa 
memperkirakan berapa lama. 
Korban baru dua orang di 
wilayah Malang, tetapi kor-
ban ini orang Pati. Tapi kita 
tidak percaya begitu saja. 
Kita mencoba mendalami,” 
terangnya.

Tinton mengatakan, 
uang dari korban itu digu-
nakan pelaku untuk mem-
bayar utang dan diindikasikan 
juga membeli narkotika. Kini 
akibat ulahnya, AS harus 
berurusan dengan kepolisian 
dan dijerat dengan pasal 
penipuan.

“Pelaku dijerat Pasal 378 
KUHP dengan ancaman 
hukuman 7 tahun penjara,” 
tuturnya. ● lus

M A L A N G  ( I M )  - 
Seorang pria pengangguran 
melakukan penipuan ter-
hadap 2 korbannya dengan 
modus bisa menggandakan 
uang. Tersangka AS (42), 
warga Jambi, tinggal di Ja-
lan Batang Alai, Kelurahan 
Rampal Celaket, Kecamatan 
Klojen, Kota Malang. Kedua 
korban deitipu hingga Rp500 
Juta.

 K asa t reskr im Pol -
resta Malang Kota, AKP 
Tinton Yudha Riambodo 
mengatakan, pelaku AS me-
minta korbannya datang ke 
rumahnya dengan membawa 
uang sebagai percobaan guna 
meyakinkan korban.

Ia menjanjikan uang yang 
diberikan kepada dapat di-
gandakan hingga Rp500 juta. 
Pelaku mempraktikkannya di 
rumahnya pada 7 Desember 
2021. Ia meyakinkan kor-
bannya, dengan meminta 
memasukkan uangnya ke 
dalam sebuah kotak kardus 
untuk contoh.

“Oleh pelaku kotak yang 
telah diiisi uang diselipkan di 
kardus itu kemudian dipukul-
pukul dan keluar uang. Jadi 
seolah-olah bisa menghasil-

Korban mafi a tanah di Depok adalah 
pensiunan jenderal merupakan  mantan 
Direktur Badan Intelijen  Strategis 
(BAIS) TNI. Empat orang telah 
 ditetapkan sebagai tersangka.


