
JAKARTA (IM) - AKP 
Idham Fadilah mantan Panit 
II Unit III Den A Ropaminal 
Divpropram Polri dijatuhi 
hukuman  demosi satu tahun 
karena terbukti melakukan 
perbuatan tercela dalam ka-
sus pembunuhan berencana 
Brigadir J.

“Kedua sanksi adminis-
tratif  berupa mutasi yang 
bersifat demosi selama satu 
tahun semenjak di Mutasikan 
ke Yanma Polri,” kata Kabag 
Penum Divisi 

Humas Polri, Kombes 
Nurul Azizah, kepada war-
tawan di Jakarta, Kamis 
(22/9), mengatakan, AKP 
Idham dijatuhkan sanksi 
lantaran terbukti melakukan 
perbuatan tercela. 

Selain demosi, Ia juga di-
wajibkan meminta maaf  se-
cara lisan di hadapan sidang 
KKEP atau secara tertulis 
kepada pimpinan Polri dan 
pihak yang dirugikan.

“Ketiga kewajiban pe-
langgar untuk mengikuti 
pembinaan mental kepriba-
dian, kejiwaan, keagamaan, 
dan pengetahuan profesi 
selama satu bulan. Atas pu-
tusan tersebut pelanggar 
dinyatakan tidak banding,” 
ujar Nurul.

AKP Idham disidang 
etik lantaran yang ber-
sangkutan berperan untuk 
melakukan pemeriksaan awal 
terhadap tiga tersangka ka-

sus pembunuhan berencana 
Brigadir J. Ketiga tersangka 
yang diperiksanya adalah 
AKP Idham yakni, Bharada 
E, Bripka Ricky Rizal dan 
Kuat Ma’ruf.

Dalam hal ini, pemerik-
saan itu yang dijadikan bahan 
rujukan bagi penyidik Polres 
Metro Jakarta Selatan dalam 
menerbitkan laporan peris-
tiwa tembak menembak di 
Rumah Duren Tiga, Jakarta 
Selatan.

Pada perkara ini terung-
kap bahwa, Ferdy Sambo 
menyiapkan skenario berupa 
tembak menembak di rumah 
dinasnya ketika itu. Hal itu 
untuk mencoba mengalih-
kan terjadinya pembunuhan 
berencana terhadap Briga-
dir J.

Di awal kasus penem-
bakan ini diketahui, Brigadir 
J dilaporkan ke Polres Metro 
Jakarta Selatan yang kemu-
dian ditarik ke Polda Metro 
Jaya terkait dugaan kekerasan 
seksual dan percobaan pem-
bunuhan.

Namun, dua laporan 
tersebut sudah disetop oleh 
Bareskrim Polri lantaran 
tidak ditemukan peristiwa 
pidana.

Diketahui dalam kasus 
Obstruction of  Justice, Polri 
telah menetapkan tujuh 
orang tersangka pidana. 
Yakni, FS atau Irjen Ferdy 
Sambo selaku mantan Kad-

iv Propam Polri, HK atau 
Brigjen Hendra Kurniawan 
selaku eks Karopaminal Di-
visi Propam Polri, ANP 
atau Kombes Agus Nur-
patria selaku eks Kaden A 
Biropaminal Divisi Propam 
Polri, AR atau AKBP Arif  
Rahman Arifin selaku eks 
Wakadaen B Biropaminal 
Divisi Propam Polri.

Lalu, BW atau Kom-
pol Baiquni Wibowo se-
laku eks PS Kasubbagriksa 
Baggaketika Rowabprof  
Divisi Propam Polri, CP 
atau Kompol Chuck Pu-
tranto selaku eks PS Ka-
subbagaudit Baggaketika 
Rowabprof  Divisi Propam 
Polri dan AKP Irfan Wi-
dyanto eks Kasubnit  I 
Subd i t  I I I  Di t t ip idum 
Bareskrim Polri.

Dalam hal ini, Polri telah 
menjatuhkan sanksi Pember-
hentian Tidak Dengan Hor-
mat (PTDH) terhadap empat 
tersangka, yaitu, Irjen Ferdy 
Sambo, Kompol Chuck Pu-
tranto, Kompol Baiquni Wi-
bowo, dan Kombes Agus 
Nurpatria.

Terbaru, komisi etik 
telah resmi menolak banding 
PTDH yang diajukan oleh 
Ferdy Sambo. Dengan kata 
lain, adanya penolakan ban-
ding tersebut, menjadikan 
Ferdy Sambo resmi dipecat 
atau bukan lagi sebagai ang-
gota Polri.  lus

AKP Idham Fadilah Dihukum Demosi Setahun, 
Ini Perannya dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

JAKARTA (IM) - Om-
budsman Republik Indo-
nesia (ORI) akan meng-
klarifikasi isu penyediaan 
private jet, untuk mantan 
Karo Paminal Propam Polri 
Brigjen Hendra Kurniawan, 
saat mengunjungi keluarga 
Brigadir Nofriansyah Yosua 
Hutabarat atau Brigadir J 
di Jambi.

Sebab, informasi dari 
Indonesia Police Watch 
(IPW) menyebutkan dua 
warga sipil yang terlibat 
penyediaan private jet untuk 
Brigjen Hendra Kurniawan. 
Informasi tersebut bakal 
diklarifi kasi Ombudsman ke 
Irwasum Polri.

“Prinsipnya ORI akan 
mempertanyakan ke Irwa-
sum atas masalah tersebut 
dan mendorong Polri profe-
sional dalam kasus itu. Kami 
di internal sedang memper-
siapkannya,” kata Anggota 
Ombudsman RI Johanes 
Widijantoro kepada para 
wartawan, Kamis (22/9).

Johanes menilai pe-

nyediaan private jet untuk 
Hendra Kurniawan,  bukan 
hal yang wajar. Sebab itu, 
perlu adanya klarifi kasi dan 
pendalaman dugaan penya-
lahgunaan wewenang.

“Patut diduga itu tidak 
wajar. Soal penyalahgunaan 
wewenang mesti didalami 
dulu,” katanya.

IPW sebelum menye-
b u t ,  B r i g j e n  H e n d r a  
menggunakan jet pribadi 
bersama Kombes Agus 
Nurpatria, Kombes Su-
santo, AKP Rifazal Samual 
Bripd Fernanda, Briptu Si-
git, Briptu Putu dan Briptu 
Mika, saat mendatangi 
kediaman keluarga Briga-
dir J di Jambi. Katanya, 
keberangkatan mereka ke 
Jambi atas perintah Irjen 
Ferdy Sambo pada Senin, 
11 Juli 2022, lalu.

IPW mengklaim ber-
dasarkan penelusuran yang 
dilakukan diketahui bahwa 
pesawat pribadi yang di-
gunakan Hendra tersebut 
bertipe Jet T7-JAB.  lus

Ombudsman akan Klarifi kasi ke Irwasum 
soal Private Jet  yang Dipakai Brigjen Hendra

JAKARTA (IM) - Pol-
ri menyatakan menyiapkan 
upaya maksimal untuk 
melakukan pengamanan 
guna menyukseskan event 
internasional Presidensi 
20. Dalam hal ini, Polri 
melakukan pengamanan 
operasi terpusat.

“Artinya operasi ke-
polisian yang diseleng-
garakan mulai dari Mabes 
Polri sampai ke tingkat 
kewilayahan di tingkat 
Bali, NTB yang akan di-
laksanakan selama 10 hari 
yaitu dari tanggal 7 No-
vember-17 November,” 
kata Asops Kapolri Irjen 
Agung Setya Imam Effen-
di, kepada para wartawan 
di Jakarta, Kamis (22/9).

Agung menyatakan 
kepolisian menyiapkan 
sebanyak 5.746 personel. 

Namun, Polri akan tetap 
menyesuaikan dengan 
kondisi yang berkembang 
di lapangan.

“Cadangan anggota 
kita yang siap sekitar 1.600 
personel. Polri siapkan 
kendaraan khusus berupa 
kapal, helikopter, dan mobil 
pengawalan,” ujar Agung.

Meski begitu, Agung 
memastikan, Polri tetap 
bersinergi dengan pihak 
TNI, Paspampres, BNPB, 
Basarnas, dan stakeholder 
lainnya.

“Sesuai dengan arahan 
kepanitiaan bahwa KTT 
Presidensi G20 mendo-
rong penyelenggaraan 
yang ramah lingkungan se-
hingga semua kendaraan 
yang digunakan adalah 
kendaraan listrik,” ucap 
Agung.  lus

Polri Kerahkan 5.746 Personel untuk
Amankan Pelaksanaan Presidensi G20
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Sebanyak 65 anggota yang masuk 
dalam rotasi di Polda Metro Jaya, tiga 
di antaranya adalah tiga jabatan yang 
sebelumnya kosong karena pejabatnya 
terseret kasus Ferdy Sambo.

Kapolda Metro Lakukan Rotasi Besar-besaran, 
Termasuk Tiga Jabatan Kosong Kasubdit

jabatan yang sebelumnya ko-
song karena terseret kasus 
Ferdy Sambo.

Tiga jabatan adalah Ka-
subdit Keamanan Negara 
(Kamneg), Kasubdit Remaja, 
Anak dan Wanita (Renakta), 
dan Kasubdit Reserse Mo-
bile (Resmob). Surat telegram 
ditangani oleh Karo SDM 
Polda Metro Jaya Kombes Pol 
Langgeng Purnomo.

Adapun Pamen Polda Me-
tro Jaya yang terlibat dalam 
kasus kematian Brigadir Nofri-
ansyah Yosua Hutabarat alias 
Brigadir J, antara lain:

1. Kasubdit I Ditreskri-
mum Polda Metro Jaya AKBP 
Raindra Ramadhan Syah. Ja-
batan Raindra kini diisi oleh 
AKBP Joko Dwi Harsono 
yang sebelumnya menjabat 
sebagai Kasat Reskrim Polres 
Metro Jakarta Barat.

Sementara, jabatan yang 
ditinggal Joko akan diisi oleh 
Kompol Haris Kurniawan.

2. Kasubdit III Ditreskri-
mum Polda Metro Jaya AKBP 
Handik Zusen. Kini, peja-
bat sementara yang ditunjuk 
adalah Kompol Resa Fiardi 
Marasabessy.

3. Jabatan Kasubdit V dari 
Ditreskrimum Polda Metro 
Jaya AKBP H Pujiyarto di-
gantikan oleh Kompol Ratna 
Quratul Ainy yang sebelumnya 
menjabat sebagai Kapolsek 
Metro Penjaringan.

4. Kasat Reskrim Polres 
Metro Jakarta Selatan AKBP 
Ridwan Soplanit kini digan-
tikan oleh pejabat sementara 
yakni Kompol Irwandhy Idrus 
yang sebelumnya menjabat se-
bagai pejabat sementara Kasat 
Samapta Polres Metro Jakarta 
Selatan.  lus

Direktorat Reserse Kriminal 
Umum,  yang sebelumnya 
kosong karena pejabatnya 
terseret kasus Irjen Ferdy 
Sambo.

Dari dokumen Surat Tele-
gram bernomor ST/436/
IX/KEP/2022 tertanggal 
20 September 2022, seba-
nyak 65 anggota yang masuk 
dalam rotasi jabatan tersebut. 
Tiga di antaranya adalah tiga 

SEMARANG (IM) – 
Tabrakan beruntun  di ruas 
Tol Pejagan-Pemalang mene-
lan korban jiwa dan melibat-
kan sedikitnya 13 kendaraan. 
Penyebab kecelakaan maut 
itu diduga akibat dampak 
pembakaran rumput. Asap 
tebal menghalangi pandangan 
pengendara.

Kapolda Jateng, Irjen 
Ahmad Luthfi mengimbau 
masyarakat agar  tak mem-
bakar lahan di sepanjang jalan 
tol. Apalagi, saat memasuki 
musim kemarau banyak lahan 
kering yang berpotensi men-
jadi penyebaran api dan asap.

“Ini musim kemarau. 
Di samping kanan kiri tol 
itu banyak masyarakat kita 
berladang. Kita mengim-
bau masyarakat untuk tidak 
membakar ladang-ladang 
sebelah kanan kiri tol,” ujar 
Luthfi  saat mengikuti pelun-
curan ETLE Nasional Presisi 
di Mapolda Jateng, Kamis 
(22/9).

Ahmad Luthfi   menga-
takan, untuk mengurangi 
risiko korban jiwa di jalan raya 
harus dilakukan melalui upaya 
menyeluruh yaitu dengan 
menyertakan kegiatan pre-
emtif  dan preventif. Untuk 
ini, sejumlah langkah koor-
dinasi dilakukan termasuk 
mengedukasi masyarakat.

“Untuk ini kita libatkan 
instansi terkait seperti Pemda. 
Sedangkan jajaran satuan 

lalu lintas mulai Brebes sam-
pai Rembang akan turun 
memberikan himbauan pada 
masyarakat khususnya yang 
memiliki lahan atau persawa-
han di samping jalan tol atau 
jalan raya,” tuturnya.

Terkait kecelakaan di tol, 
Kapolda mengatakan sistem 
one way dirancang untuk 
tidak menemui banyak ham-
batan.

 “Begitu ada kecelakaan 
berpotensi untuk menim-
bulkan tabrakan beruntun,” 
ucapnya.

Penyebab kecelakaan, 
ungkap Kapolda, tidak hanya 
karena faktor manusia, tapi 
juga faktor alam seperti asap 
yang menutupi jalur lalu 
lintas.

Pada acara yang juga di-
helat dalam kemasan tasya-
kuran HUT Lalu Lintas itu, 
Kapolda mengatakan fatalitas 
di jalan raya terkait erat de-
ngan kesadaran masyarakat 
da lam bidang lalu lintas.

Berdasar data, lima ke-
celakaan menonjol itu ter-
jadi di Pemalang, Batang, 
Boyolali Wonosobo serta di 
KM 253 ruas Tol Pejagan-
Pemalang.

“Saat ini di Jateng ada 
lima kejadian laka menonjol. 
Semuanya sudah tertangani, 
dan untuk upaya edukasi 
para masyarakat kita meng-
gandeng stakeholder terkait,” 
tuturnya.  lus

Berbahaya, Kapolda Jateng Imbau Masyarakat 
Tidak Membakar Lahan di Sepanjang Jalan Tol

JAKARTA (IM) - Polda 
Metro Jaya akan menambah 
70 kamera tilang elektronik 
atau electronic traffi c law enforce-
ment (ETLE). Kamera-kamera 
tersebut akan disebar di di 
sejumlah titik di wilayah DKI 
Jakarta. 

Dirlantas Polda Metro Jaya 
Kombes Latif  Usman menga-
takan, penambahan perangkat 
penindakan pelanggaran lalu 
lintas itu akan dilakukan se-
cara bertahap hingga 2023 
mendatang.

“Kami masih menambah 
titik-titik jadi pada tahun 2023 
ini, ada 70 titik lagi yang akan 
ditambahkan,” ujar Latif  ke-
pada wartawan di Polda Metro 
Jaya, Kamis (22/9).

Kamera ELTE tersebut 
nantinya bakal diaktifkan se-
lama 1x24 jam untuk meman-
tau pergerakan kendaraan dan 
juga aktivitas masyarakat di 
jalan raya. B

Menurut rencana, kamera 

tersebut akan diprioritaskan 
di ruas jalan protokol dan juga 
kawasan yang padat dengan 
aktivitas masyarakat. Latif  be-
lum dapat menjelaskan secara 
terperinci titik-titik terbaru di 
DKI Jakarta yang akan dipas-
angkan kamera ETLE . 

“Kan 1x24 jam ada akti-
vitas masyarakat, jadi kamera 
ETLE ini akan dipasang me-
nyeluruh. Terkait titik-titiknya 
tentunya jalan protokol dan 
(kawasan) aktivitas masyarakat 
yang terjadi 1x24 jam,” ungkap 
Latif. 

Latif  berharap dengan 
penambahan kamera ETLE 
di wilayah DKI Jakarta, tilang 
manual terhadap pengendara 
yang melanggar aturan lalu 
lintas bisa ditiadakan. 

“Targetnya secepatnya. 
kalau terdukung semuanya 
sudah segera. Kalau tahun ini 
belum bisa, pasti butuh ang-
garan butuh Perencanaan,” 
tandasnya.  lus

Polda Metro Bakal Tambah 70 Kamera 
Tilang Elektronik di Jakarta hingga 2023

KAPOLRI RESMIKAN ETLE NASIONAL DI 34 POLDAKAPOLRI RESMIKAN ETLE NASIONAL DI 34 POLDA
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri syukuran perayaan Hari Ulang Tahun ke-67 lalu lintas bhayangkara (HUT Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri syukuran perayaan Hari Ulang Tahun ke-67 lalu lintas bhayangkara (HUT 
Lantas) sekaligus meresmikan  peluncuran Electronic Traffi  c Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik Nasional pada Lantas) sekaligus meresmikan  peluncuran Electronic Traffi  c Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik Nasional pada 
34 Polda jajaran Indonesia di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Kamis (22/9) . Dengan inovasi ETLE dalam bentuk Device atau 34 Polda jajaran Indonesia di Gedung Korlantas Polri, Jakarta, Kamis (22/9) . Dengan inovasi ETLE dalam bentuk Device atau 
Mobile Apps, tilang elektronik tidak hanya bersifat diam atau statis, melainkan dapat bergerak secara dinamis di lapangan.Mobile Apps, tilang elektronik tidak hanya bersifat diam atau statis, melainkan dapat bergerak secara dinamis di lapangan.

JAKARTA (IM) – Ka-
polda Metro Jaya Irjen Fadil 
Imran melakukan rotasi besar-

besaran. Tiga di antaranya 
adalah jabatan tiga Kepala 
Sub Direkotrat (Kasubdit) di 
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SYUKURAN HARI LALU LINTAS BHAYANGKARA KE-67 POLDA BANTEN
Kapolda Banten Irjen Pol.Rudy Heriyanto,  Wakapolda Banten Brigjen Pol 
Drs. Ery Nursatari dan Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Budi Mulyanto 
berfoto bersama sejumlah pejabat di wilayah Polda Banten pada syukuran 
Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67 di Aula Polda Banten,  Kamis (22/9). Da-
lam acara tersebut juga diberikan penghargaan terhadap personel terbaik 
dan pemberian hadiah lomba sepak bola dan pocil, pemotongan tumpeng 
serta  zoom meeting syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67.

EDUKASI KEUANGAN BAGI
ANGGOTA BHAYANGKARI

Ki-ka: Kepala OJK Regional Sulampua Dar-
wisman, Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy 
Sufahriadi, Ketua Bahayangkari Sulteng Luly 
Sufahriadi, Anggota Dewan Komisioner OJK 
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen 
Friderica Widiasari Dewi, Kepala Bagian Pe-
negakan Hukum BNPT Irjen Pol Eddy Hartono, 
Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK 
Horas VM Tarihoran, dan Kepala OJK Sulteng 
Triono Raharjo foto bersama usai pembukaan 
Edukasi Keuangan bagi Anggota Bhayangkari 
Polda Sulawesi Tengah, di Palu, Sulawesi Te-
ngah, Kamis (22/9).
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TANGERANG KOTA 
(IM) - Tiga tersangka pen-
jual obat keras golongan G 
ditangkap polisi di wilayah Se-
latan, Kabupaten Tangerang. 
Ketiganya ditangkap di tem-
pat berbeda dengan barang 
bukti ribuan butir obat-obat-
an keras.

Obat keras yang dijual 
ketiga tersangka  di antaranya 
Tramadol, Eximer, dan Tei-
hexypenid. Jenis obat-obatan 
tersebut dijual tanpa izin dan 
melanggar Undang-Undang 
Kesehatan.

“Operasi dipimpin oleh 
Kapolsek Sepatan AKP Su-
yatno dengan menyisir kios-
kios kosmetik icurigai men-
jual dan mengedarkan obat 
tramadol dan eximer,” ujar 
Kapolres Metro Tangerang 
Kota, Kombes Zain Dwi 
Nugroho pada Kamis (22/9).

Ketiganya, MI, I, dan A, 
diamankan toko atau kios 
kosmetik masing-masing. 

Toko  komstik yang mereka 
kelola ternyata hanya kedok. 
Sebab sesungguhnya mereka 
menjual obat-obat keras daf-
tar G  tanpa izin.

“Sebanyak 2.576 Butir 
Eximer, 653 butir Tramadol, 
100 butir Teihexypenid dia-
mankan dari tersangka MI. 
Lalu 756 butir Eximer, 370 
butir Tramadol didapat di 
kios I dan 2.000 butir tramad-
ol berasal dari toko tersangka 
A. Modusnya berkedok kios 
kosmetik,” ujarnya.

Atas perbuatannya, me-
reka dijerat sangkaan praktik 
kefarmasian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 196 
Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat 
(3) dan atau Pasal 197 Jo. 
Pasal 106 ayat (1) dan atau 
Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU RI 
No 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan dan atau Undang-
Undang RI No 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan 
Konsumen.  lus

Tiga Penjual Obat Keras Berkedok 
Toko Kosmetik Ditangkap di Tangerang


