
PEMUSNAHAN HASIL RAZIA KNALPOT ‘BRONG’
Anggota Satlantas Polres Boyolali menata 
hasil razia knalpot ‘brong’ di Satlantas Polres 
Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (18/1).  Sebanyak 
300 buah knalpot tidak standar atau brong 
disita dan dimusnahkan oleh Satlantas 
Polres Boyolali sebagai tindakan tegas agar 
pengendara lebih mematuhi tata tertib dan 
keselamatan dalam berlalu lintas.
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PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBAPEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOBA
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H Siregar (tengah) memberikan keterangan terkait pe-Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno H Siregar (tengah) memberikan keterangan terkait pe-
musnahan barang bukti narkoba di Jakarta, Selasa (18/1). Bareskrim Polri memusnahkan 244 kilogram sabu, 13,8 kilogram musnahan barang bukti narkoba di Jakarta, Selasa (18/1). Bareskrim Polri memusnahkan 244 kilogram sabu, 13,8 kilogram 
ganja, 90 kilogram ekstasi (200 ribu butir), dan 47.500 butir erimin/H-5 yang diperoleh dari hasil pengungkapan kasus bulan ganja, 90 kilogram ekstasi (200 ribu butir), dan 47.500 butir erimin/H-5 yang diperoleh dari hasil pengungkapan kasus bulan 
Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. 

Bareskrim Musnahkan Barang Bukti
Sabu 244 Kg dan Ganja 13,8 Kilogram

JAKARTA (IM) - Direk-
torat Tindak Pidana Narkoba 
Bareskrim Polri memusnah-
kan barang bukti berbagai 
jenis narkoba, dii antaranya 
sabu seberat 244 Kilogram 
(Kg), ganja 13,8 Kg, ekstasi 
200 ribu butir dan Happy 
Five sebanyak 47.500 butir.

Direktur Tindak Pidana 
Narkoba Bareskrim Polri 
Brigjen Krisno Halomoan 
Siregar mengungkapkan, 
pemusnahan barang bukti 
narkoba ini berasal dari dela-
pan kasus tindak pidana 
penyalahgunaan Narkotika.

“Pemusnahan barang 
bukti narkotika ini meru-
pakan sitaan dari delapan 
kasus,” kata Krisno dalam 
jumpa pers di RSPAD Gatot 
Soebroto, Jakarta Pusat, Se-
lasa (18/1).

Krisno menjelaskan, 

dalam pengungkapan dela-
pan kasus tersebut, pihaknya 
menjerat 21 orang sebagai 
tersangka.

“21 orang tersangka. Ka-
sus ini rentang waktunya dari 
mulai 17 Desember 2021 
sampai 2 Januari 2022,” ujar 
Krisno.

Pemusnahan barang buk-
ti narkotika berbagai jenis ini 
merupakan bentuk transpar-
ansi aparat penegak hukum 
sebagaimana tertuang dalam 
UU Nomor 35 Tahun 2009 
Tentang Narkotika.

“Ini wujud tansparansi 
yang perlu disaksikan oleh 
para pihak baik itu tersangka 
dan penasihat hukumnya. Dan 
juga dari Kejaksaan Agung dan 
kami perlu melibatkan juga 
LSM. Karena tu kami undang 
LSM untuk menjadi saksi,” 
ucap Krisno. ● lus

Ejek Korban Pelecehan Seksual, Oknum
Kasatreskrim Polres Boyolali Langsung Dicopot

Mutasi Jabatan Kasa-
treskrim dituangkan dengan 
Surat Telegram Nomor : ST/83 
/I/ KEP/ 2022 Tanggal 18 
Januari 2022. Sementara itu, 
AKP Eko Marudin dan oknum 
lain yang diduga terlibat dalam 
pelaporan saat ini dilakukan 
pemeriksaan oleh Bidpropam 
Polda Jateng. Baca juga: Ini Ala-
san Polri Ingin Ganti Lagi Warna 
Seragam Satpam Kapolda Jateng 
kembali menegaskan bahwa 
komitmen untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik kepada 
masyarakat.

“Saya Kapolda Jateng 
berkomitmen untuk selalu 
memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada masyarakat. 
Kita tidak ingin menyakiti hati 
masyarakat. Siapapun oknum 
anggota Polri yang melakukan 
pelanggaran, kami pastikan 
akan diproses sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang ber-
laku, tidak ada tebang pilih,” 
tegasnya. ● lus

SEMARANG (IM) - Ka-
polda Jateng Irjen Pol Ahmad 
Luthfi langsung mencopot 
oknum Kasatreskrim Polres 
Boyolali yang mengeluarkan 
kata tak pantas kepada R, 
seorang korban pelecehan 
seksual yang sedang membuat 
laporan polisi.

Ahmad Luthfi menga-
presiasi laporan warga serta 
menyampaikan permohonan 
maaf.

“Sebelumnya, saya Ka-
polda Jateng menyampaikan 
permohonan maaf  kepada 
pelapor yang sebesar-besarnya 
atas dugaan pelecehan, pelan-
garan etika yang dilakukan oleh 
anak buah saya. Kasatreskrim 
Polres Boyolali AKP Eko 
Marudin pun langsung saya 
copot dari jabatannya dan 
digantikan oleh AKP Donna 
Briyadi sebelumnya menjabat 
Kasatreskrim Banjarnegara,” 
tegas Kapolda Ahmad Luthfi , 
Selasa (18/1).

Polda Jatim Percepat Pemberkasan
Tersangka Penendang Sesajen di Semeru

mendalami dan mengembang-
kan kasus ini guna mengetahui 
siapa yang merekam aksi HF 
menendang sesajen di kawasan 
Gunung Semeru tersebut.

Dari pengakuan tesangka, 
video itu direkam oleh seorang 
pria yang tidak dia kenal, yang 
hanya diminta untuk mengam-
bil video.

Seperti diberitakan sebel-
umnya, HF yang terekam dalam 
video viral menedang dan mem-
buang sesajen di kawasan lokasi 
bencana awan panas Guguran 
Gunung Semeru, Lumajang, 
Jawa Timur, berhasil ditangkap 
tim gabungan Polres Lumajang, 
Ditreskrimum Polda Jatim, 
dan Polda DI Yogyakarta pada 
Kamis (13/1). Tersangka masih 
menjalani pemeriksaan di Ma-
polda Jatim. ● lus

SURABAYA (IM) - Polda 
Jawa Timur masih mempero-
ses kasus penendang sesajen 
di Gunung Semeru dengan ter-
sangka Haftana Firdaus (HF). 
Penyidik akan mempercepat 
pemberkasan dengan memer-
iksa tersangka dan saksi-saksi.

Sejak ditangkap di Ban-
tul, Yogyakarta pada Kamis 
(13/1), tersangka HF hingga 
saat ini masih menjalani proses 
pemeriksaan dan penahanan-
an do Mapolda Jatim. Selain 
memeriksa tersangka penyidik 
juga telah memeriksa sembilan 
orang saksi dari masyarakat 
serta empat saksi ahli.

Dalam kasus ini Polda 
Jatim menyatakan tidak akan 
melakukan penangguhan pen-
ananan dan tidak ada peng-
hentian kasus. Penyidik juga 

memilih untuk datang sendiri 
ke Polda Metro Jaya siang ini 
pukul 11.00,” ucap Rivan.

Direktur Reserse Kriminal 
Khusus (Dirkrimsus) Polda 
Metro Jaya Kombes Aulian-
syah Lubis mengakui penyidik 
telah mendatangi kediaman 
Haris Azhar dan Fatia pada Se-
lasa pagi. Menurut Auliansyah, 
kedatangan penyidik untuk 
meminta keduanya datang 
ke Mapolda Metro Jaya guna 
diperiksa terkait kasus pence-
maran nama baik Luhut.

“Penyidik telah melakukan 
tindakan persuasif  dan dialog 
kepada keduanya. Disepakati, 
saksi HA dan FA akan hadir 
ke Polda Metro Jaya hari ini 
(Selasa),” ujar Auliansyah.

 Kedatangan penyidik ini 
dilakukan setelah Haris dan 
Fatia dua kali tidak menghadiri 
panggilan polisi pada Desem-
ber 2021 dan Januari 2022. 
Namun, Aliansyah memban-
tah penyidik menjemput paksa 

JAKARTA (IM) - Kedia-
man pendiri Lokataru Ha-
ris Azhar dan Koordinator 
Kontras Fatia Maulidiyanti 
didatangi penyidik dari Polda 
Metro Jaya, Selasa (18/1).

Kedua aktivis itu disebut 
hendak dijemput paksa petu-
gas terkait kasus pencemaran 
nama baik yang dilaporkan 
Menteri Koordinator bidang 
Maritim dan Investasi Luhut 
Binsar Pandjaitan.

Wakil Koordinator Kon-
tras Rivanlee Anandar men-
gatakan, sebanyak lima polisi 
datang ke kediaman Fatia 
sekitar pukul 07.45 WIB.

“Pagi ini, sekitar pukul 
07.45 WIB, Fatia Maulidi-
yanti, Koordinator Kontras, 
disambangi di kediamannya 
dan mengalami pemanggilan 
paksa oleh lima polisi dari 
pihak Polda Metro Jaya,” ujar 
Rivan dalam keterangan tertu-
lis, Selasa (18/1).

Pada waktu yang hampir 
bersamaan, empat polisi men-
datangi kediaman Haris Azhar. 
Rivan mengatakan, Fatia dan 
Haris menolak penjemputan 
itu.

 “Keduanya menolak diba-
wa tanpa didampingi oleh pi-
hak kuasa hukum dan mereka 

Haris Azhar dan Fatia.
 “Penyidik Ditkrimsus Pol-

da Metro Jaya tidak membawa 
paksa keduanya,” katanya.

Haris Azhar dan Fatia tiba 
di Polda Metro Jaya pada pukul 
11.25 WIB dengan menggu-
nakan kemeja putih ditemani 
dengan kuasa hukumnya. Saat 
ditanya perihal upaya penjem-
putan oleh polisi, dia mengaku 
heran sebab selama ini dia 
mengaku selalu bersurat den-
gan baik.

“Ya kalau gak hadir saya 
kan memberikan penjelasan,” 
kata Haris di Polda Metro Jaya, 
Selasa (18/1).Dia mengaku 
heran atas alasan polisi yang 
menjemput dirinya karena 
tidak wajar. Dia mengklaim 
bahwa selama ini dia selalu 
bersurat dengan baik.

“Saya tidak tahu wajar 
atau tidak wajar. Saya selalu 
mengirim surat secara baik 
-baik,” ujarnya.

Tak lama setalah Fatia 
Maulidiyanti juga hadir di Pol-
da Metro Jaya puk 11.30 WIB. 
Dia tidak banyak berkomentar 
terkait penjemputan dia men-
gaku ketidakhadiran dua kali 
dirinya karena dia sibuk kerja.

“Ya saya juga ker ja,” 

ujarnya.Luhut melaporkan 
Haris dan Fatia terkait pence-
maran nama baik. Luhut dan 
tim pengacara melaporkan Ha-
ris dan Fatia karena percakapan 
keduanya di kanal YouTube. 
Dalam kanal YouTube milik 
Haris, keduanya menyebutkan 
Luhut “bermain” dalam bisnis 
tambang di Intan Jaya, Papua.

Sebelum melapor ke polisi, 
Luhut sudah melayangkan 
somasi kepada Haris dan Fa-
tia. Dalam somasi tersebut, 
Luhut menuntut permintaan 
maaf  yang ditayangkan di kanal 
YouTube Haris.

Kuasa hukum Fatia, Julius 
Ibrani, mengatakan bahwa dua 
somasi yang dilayangkan Luhut 
telah dijawab kliennya. Menu-
rut Julius, kata “bermain” 
merupakan cara Fatia untuk 
menjelaskan secara sederhana 
kajian yang dibuat Kontras 
dan sejumlah LSM soal kepe-
milikan tambang di Intan Jaya.

“Kata ‘bermain’ itu ada 
konteksnya, yaitu kajian seke-
lompok NGO (non-govern-
mental organization). Kajian 
itu yang kemudian dijelaskan 
Fatia dalam bahasa yang seder-
hana,” ujar Julius. ● lus

Polisi Bantah Lakukan Jemput PaksaPolisi Bantah Lakukan Jemput Paksa
terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyantiterhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti

Polisi Tetapkan Tersangka Tiga Orang
Pengeroyok Pratu Sahdi hingga Tewas

JAKARTA (IM) - Polda 
Metro Jaya sudah menangkap 
4 orang pelaku pengeroyokan 
yang membuat anggota TNI 
Pratu Sahdi (22) tewas. Dari 
empat orang yang ditang-
kap, sebanyak tiga orang telah 
ditetapkan sebagai tersangka 
sementara satu orang masih 
dalam pengejaran.

Ditkrimum Polda Metro 
Jaya Kombes Pol Tubagus 
Ade Hidayat mengatakan bah-
waa saat ini pihaknya tengah 
memburu pelaku lain peng-
geroyokan tersebut.

“Ditkrimum, Polres Jakar-
ta Utara dan Polsek Penjarin-
gan membuat tim kerja sama. 
Dari pengembangan hasil kita 
mengamankan 4 orang dari 8 
orang yang kita duga lakukan 
aksi tersebut,” kata Tubagus di 
kantornya, Selasa (18/1).

Dia menambahkan, pi-
haknya masih mendalami 
peran seorang yang sudah 
ditangkap tersebut sebelum 
menetapkan status hukumnya.

“Dari aksi tersebut 3 orang 
sudah tersangka yang satu 
masih pendalaman,” tegasnya.

Sejumlah barang bukti 
diamankan di antaranya satu 
pasang sepatu boot, satu buah 
kaos warna hitam dan celana 

pendek motif  kotak-kotak, 
satu setel pakaian yang dipakai 
saat kejadian. Kemudian satu 
setel pakaian yang digunakan 
oleh korban saat kejadian.

Atas kasus pengeroyokan 
tersebut para pelaku disangka-
kan dengan pasal 80 ayat 1 UU 
No 35 tahun 2014 sub pasal 
170 KUHPidana.

Sebelumnya, diketahui 
pengeroyokan hingga tewas 
terhadap anggota TNI AD 
Pratu Sahdi (22) terjadi di 
Jalan Pluit Selatan Raya, Pen-
jaringan, Jakarta Utara, pukul 
03.00 WIB. Prajurit TNI itu 
meninggal dunia akibat dua 
tusukan senjata tajam.

“Korban saling pukul dan 
satu pelaku berkaus hitam 
mencekik leher korban Sahdi 
sambil memegang tangan 
korban,” kata Kabid Humas 
Polda Metro Jaya Kombes Pol 
Endra Zulpan.

Selain Sahdi, dua warga 
sipil juga menjadi korban saat 
hendak melerai perkelahian. 
Dua orang itu ialah Samsul 
Ma’arif  luka sobek di dada 
sebelah kanan dan punggung 
belakang kemudian Soleh yang 
mengalami luka di bagian jari 
manis sebelah kanan putus dua 
ruas. ● lus

Bandar Arisan Online Tipu Warga
Hingga Ratusan Juta Rupiah

SEMARANG (IM) - 
Ditreskrimsus Polda Jateng 
menangkap pelaku kasus pe-
nipuan dengan modus ari-
san online. Pelaku seorang 
perempuan berinisial IN telah 
menipu sejumlah korban den-
gan kerugian mencapai sekitar 
Rp300,7 juta.

Kabid Humas Polda Jateng 
Kombes Pol Iqbal Alqudusy 
menjelaskan, penipuan dengan 
modus arisan online bermula 
pada 28 Juni 2021 saksi BM 
menerima pesan singkat di 
aplikasi WhatsApp-nya dari 
nomor aktivasi 087747828*** 
yang diketahui milik IN.

Pesan singkat tersebut 
berisi ajakan untuk mengi-
kuti lelang arisan online dan 
investasi dengan jaminan aman 
dan amanah dan jika terjadi 
sesuatu IN akan bertang-
gungjawab.

“Selanjutnya BM transfer 
uang sebesar Rp5 juta untuk 
mengikuti lelang arisan dua 
slot ke rekening bank IN. 
Pencairan lelang arisan terse-
but pada 8 Juli 2021 sebesar 
Rp6 juta,” terang Iqbal saat 
konferensi pers kasus tersebut 
di Polda Jateng, Selasa (18/1).

Setelah itu  nama BM 
dimasukkan ke dalam grup 
WhatsApp bernama “Lelan-
gan Arisan Mantap2” dimana 
admin grup tersebut adalah 
IN. Namun pada 17 Agustus 
2021 lelangan arisan yang 

saksi ikuti sudah tidak ada lagi 
pencairan atau pembayaran 
dari sang bandar. Padahal BM 
sudah memasukan uang sebe-
sar Rp72,9 juta.

Setelah tidak pernah lagi 
ada pencairan, BM sadar bah-
wa dirinya telah ditipu. Selain 
saksi BM ada sejumlah korban 
arisan online yang didalangi 
IN. Antara lain berinisial AA, 
AD, BS, SP dan NA. Para 
korban telah melapor ke Polda 
Jateng. Adapun total kerugian 
yang dialami sejumlah korban 
tersebut mencapai Rp300,7 
juta.

“Berdasarkan hasil pe-
nyidikan, masih ada sejumlah 
korban lainnya dengan potensi 
kerugian mencapai Rp1,046 
miliar,” kata Iqbal.

Perbuatan tersangka IN 
melanggar Pasal 45A ayat 
(1) Juncto Pasal 28 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang peruba-
han atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 ten-
tang Informasi dan Transaksi 
Elektronik dengan ancaman 
hukuman pidana penjara pal-
ing lama 6 tahun. Selain itu, 
tersangkan juga dijerat dengan 
Pasal 378 KUHP.

 “Kami imbau kepada 
masyarakat untuk tidak mu-
dah tergiur penawaran ari-
san online dengan hasil besar 
agar tidak menjadi korban 
penipuan,” kata Iqbal. ● lus
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PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI DUMAI
Sejumlah petugas kepolisian dan jaksa membuka bungkus narkotika 
yang akan dimusnahkan di Mapolres Dumai, Riau, Selasa (18/1). Otoritas 
keamanan Dumai memusnahkan barang bukti narkotika sebanyak 49,4 
kilogram sabu selundupan hasil tangkapan pada 20 November dan 1 
Desember tahun lalu di wilayah timur kota tersebut.

Komplotan Pencuri Kabel Telkom Diciduk,
Salah Satu Tersangka Ditembak Mati

dari dalam tanah. EB bertugas 
mengangkut kabel dari tanah ke 
atas truk. MS bertugas masuk 
ke lubang (manhule), mengikat 
kabel dengan rantai sebelum 
ditarik menggunakan truk dan 
menaikkan kabel ke truk.

A juga bertugas mengangkut 
kabel dan tanah ke atas truk. 
Sedangkan YS, bersama YMS 
mengawasi situasi dan sebagai 
sopir kendaraan.

Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes Pol Gatot Repli Hando-
ko mengatakan, modus operandi 
sindikat ini melakukan pencurian 
kabel PT Telkom yang tertanam 
dalam tanah tersebut dengan cara 
masuk melalui lubang (manhule) 
atau dengan menggali.

“Kemudian kabel dililit atau 
diikat menggunakan rantai dan 
ditarik menggunakan kendaraan 
sampai ke luar kabelnya dari ta-
nah. Kabel tersebut kemudian di-
potong,” katanya, Selasa (18/1).

Gatot mengungkapkan, 
pada Selasa (11/1) Subdit Ill 
Jatanras Ditreskrimum Polda 
Jatim, dibantu Polsek Tenggilis, 
mendapat informasi dari ma-
syarakat akan adanya pencurian 
kabel Telkom di Bundaran Aloha 
Kabupaten Sidoarjo. Kemudian 
tim melakukan penyelidikan di 

sekitar Hotel Kemuning By-
pass Juanda.“Diduga kelompok 
pelaku berkumpul di sekitar 
wilayah Hotel Kemuning Bypass 
Juanda menggunakan dua unit 
mobil,” terang Gatot.

Sekira pukul 02.30 WIB para 
pelaku bergerak menuju Bunda-
ran Aloha Kabupaten Sidoarjo 
menggunakan dua truk dan dua 
MPV. Sekitar pukul 03.30 WIB, 
petugas memergoki para pelaku 
saat akan menaikan alat-alat dan 
kabel hasil pencurian ke dalam 
truk.

Pada saat akan dilakukan 
penangkapan, pelaku yang meng-
gunakan MPV melakukan perla-
wanan terhadap petugas dengan 
menabrakkan mobil yang dik-
endarainya kearah mobil petugas. 
Kemudian petugas turun dan 
melakukan tembakan peringatan.

Namun pelaku memundur-
kan kendaraannya dan menancap 
gas maju dengan membelok-
kan kendaraan ke arah kanan 
hingga akan menabrak petugas. 
Lantaran anggota terancam, 
petugas melakukan tindakan 
tegas terukur berupa tembakan 
hingga mengenai tersangka YS. 
Akibatnya, YS meninggal dunia 
pada saat dibawa ke RS Bhayang-
kara Surabaya. ● lus

SURABAYA (IM) - Jajaran 
Polda Jatim berhasil menciduk 
komplotan pencurian kabel 
milik PT Telkom Indonesia Tbk 
(Telkom). Dari tujuh orang ter-
sangka, salah seorang di anta-
ranya ditembak lantaran melawan 
petugas saat akan ditangkap, 
Selasa (11/1) lalu.

Ketujuh tersangka adalah, 
YMS (33) warga Jakarta Timur, 
QH (38) warga Bogor, Jawa 
Barat, HS (28) warga Way Kanan 
Lampung, EB (30) warga Ban-
jarnegara Jawa Tengah, MS (30) 
warga Bekasi dan A (25) warga 
Way Kanan Lampung.

Sedangkan satu pelaku yang 
ditembak petugas akibat mela-
wan saat akan ditangkap adalah 
YS (22) warga Way Kanan Lam-
pung.

Masing-masing pelaku me-
miliki peran masing-masing. 
YMS bertugas mengamankan 
dan menjaga keadaan sekitar 
pada saat tersangka lain melaku-
kan pencurian. QH bertugas 
mengamankan dan mengatur 
lalu lintas pada saat tersangka lain 
melakukan aksi pencurian.

Sementara HS bertugas 
mengatur tersangka lain dan 
memberikan aba-aba kepada 
truk pada saat menarik kabel 

Harris Azhar dan Fatia menolak  dibawa 
penyidik Polda Metro Jaya tanpa 
 didampingi kuasa hukum. Haris dan Fatia 
memilih untuk datang sendiri ke Polda 
Metro Jaya untuk jalani pemeriksaan.


