
JAKARTA (IM) - Direk-
torat Tindak Pidana Korupsi 
(Ditipidkor) Bareskrim Polri 
diminta agar memeriksa Man-
tan Kepala Divisi Propam 
Polri, Ferdy Sambo terkait 
dugaan gratifi kasi soal private jet 
atau jet pribadi yang digunakan 
Mantan Kepala Biro Paminal 
Divisi Propam Brigjen Hendra 
Kurniawan ke Jambi. 

Seperti diketahui bahwa 
saat ini Bareskrim Polri tengah 
menyelidiki Hendra Kurni-
awan soal dugaan gratifi kasi 
penggunaan jet pribadi terse-
but. 

“Kalau Bareskrim sudah 
menyelidiki, harusnya penye-
lidikan itu komprehensif  dan 
profesional. Maka, yang akan 
diperiksa juga termasuk pihak 
terkait dengan kasus awal 
yang terjadi, yaitu FS (Ferdy 
Sambo),” kata Ketua Indo-
nesia Police Watch (IPW) Su-
geng Teguh Santoso kepada 
wartawan, Senin (10 /10).

Brigjen Hendra meng-
gunakan private jet saat terbang 
ke Jambi ketika menjumpai 
keluarga Brigadir J atau No-
friansyah Yosua Hutabarat. 
Hal ini dilakukan Hendra tiga 
hari setelah Brigadir J dibunuh 
pada 8 Juli 2022. 

Sugeng mengatakan, ada 
kemungkinan Ferdy Sam-
bo memerintahkan Hendra 
dalam penggunaan private jet 
itu. Apalagi, Ferdy Sambo telah 
ditetapkan sebagai tersangka 
kasus pembunuhan berencana 
Brigadir J dan saat itu Hendra 

merupakan anak buah Sambo. 
“Maka, Ferdy Sambo wajib 

dimintai keterangannya terkait 
private jet tersebut,” ujarnya. 

Ada beberapa hal yang per-
lu digali penyidik Bareskrim. 
Pertama, soal apakah Ferdy 
Sambo memerintahkan atau 
menugaskan Hendra untuk 
menemui keluarga Yosua di 
Jambi. 

Kedua, apakah teknis 
pem berangkatan diatur juga 
menggunakan alat transpor-
tasi tertentu serta perihal siapa 
yang menyiapkan biaya dinas 
perjalanan tersebut. 

Ketiga, terkait penggu-
naan private jet apakah dibi-
carakan dalam penugasan 
tersebut atau diserahkan 
sepenuhnya kepada Brigjen 
Hendra Kurniawan. 

“Ini poin penting untuk 
didalami. Pendalaman itu ma-
sing-masing punya implikasi. 
Kalau penugasan diberikan 
kemudian disiapkan SPJ (surat 
perintah jalan) dengan anggar-
an dinas tapi tidak dibicarakan 
mengenai pesawat jet, dari dinas 
kan pasti pesawat komersil 
biasa,” katanya.

Secara terpisah, Koordina-
tor Masyarakat Anti Korupsi 
Indonesia (MAKI), Boyamin 
Saiman juga menegaskan, 
Ferdy Sambo juga perlu di-
periksa terkait dugaan gratifi -
kasi penggunaan private jet yang 
digunakan Hendra Kurniawan. 

Boyamin menduga peng-
gunaan private jet itu kemung-
kinan besar atas izin dari Ferdy 

Sambo. 
“Sangat perlu (Sambo di-

periksa), karena HK pergi atas 
perintah FS. Jadi dugaan pe-
makaian pesawat pribadi terse-
but atas dugaan sepengetahuan 
atau seizin FS,” ungkapnya. 

Diberitakan sebelumnya, 
Dittipidkor Bareskrim telah 
memeriksa Mantan Karo Pa-
minal Divisi Propam Polri 
Brigjen Hendra Kurniawan 
terkait dugaan korupsi dalam 
penggunaan private jet ke 
Jambi. 

Direktur Tindak Pidana 
Korupsi Bareskrim Polri 
Brigjen Cahyono Wibowo 
memaparkan, pemeriksaan 
terhadap Hendra Kurniawan 
dilakukan pada Jumat (7/10). 

“BJP HK (Brigjen Hendra 
Kurniawan) sudah dilakukan 
klarifikasi atau permintaan 
keterangan dalam penyelidikan 
terkait dugaan tindak pidana 
korupsi dalam penggunaan 
private jet,” ujar Cahyono saat 
dikonfi rmasi, Minggu (9/10) 
kemarin.

Dia mengatakan, Hendra 
Kurniawan diperiksa di Markas 
Komando (Mako) Brigade 
Mobil (Brimob) pukul 08.00-
14.00 WIB. Kemudian, Ca-
hyono berjanji akan menyam-
paikan hasil penyelidikannya 
pada Senin (10/10).

“Untuk perkembangan 
penyelidikan, nanti hari Senin 
disampaikan hasil lidiknya. 
Tapi kuantitas hasil lidik saja, 
bukan kualitasnya atau sub-
stantif  perkara,” ujarnya.  lus

Bareskrim Didesak Juga Periksa Ferdy Sambo 
soal Dugaan Gratifi kasi Penggunaan Private Jet
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PELATIHAN BASIC PELATIHAN BASIC 
SAFETY TRAININGSAFETY TRAINING

KAPAL LAYAR MOTORKAPAL LAYAR MOTOR
Kapolda Metro Jaya Ir-Kapolda Metro Jaya Ir-
jen Pol. M. Fadil Imran, jen Pol. M. Fadil Imran, 
membuka Pelatihan membuka Pelatihan 
BST KPL (Basic Safety BST KPL (Basic Safety 
Training Kapal Layar Training Kapal Layar 
Motor) kepada Ma-Motor) kepada Ma-
syarakat Nelayan Pesi-syarakat Nelayan Pesi-
sir, di Kantor Aula Per-sir, di Kantor Aula Per-
ikanan Jakarta Nizam ikanan Jakarta Nizam 
Zachman Muara Baru, Zachman Muara Baru, 
Jakarta Utara, Senin Jakarta Utara, Senin 
(10/10). Pelatihan oleh (10/10). Pelatihan oleh 
personel Direktorat personel Direktorat 
Polairud Polda Metro Polairud Polda Metro 
Jaya bekerjasama de-Jaya bekerjasama de-
ngan BP2IP Tangerang ngan BP2IP Tangerang 
tersebut untuk nelayan tersebut untuk nelayan 
Jakarta khususnya Ka-Jakarta khususnya Ka-
wasan Kepulauan Se-wasan Kepulauan Se-
ribu.ribu.

MEDAN (IM) - Polisi 
menangnkap 15 orang yang 
diduga terlibat sindikat judi 
online di Cemara Asri, Medan. 
Mereka ditangkap di wilayah 
Pekanbaru, Riau.

Kepala Bidang Humas 
Polda Sumut, Kombes Pol 
Jadi Wahyudi, mengatakan 
15 orang yang ditangkap ini 
berperan sebagai pimpinan 
maupun operator jaringan di 
bawah Apin BK alias Joni, ter-
sangka pemilik judi online yang 
disebut terbesar di Sumatera.

“Polda Sumut menangkap 
15 orang pelaku yang terlibat 
dalam operasional judi online 
milik tersangka AP alias Joni. 
Baik sebagai leader maupun 
operator,” kata Hadi, Senin 
(10/10).

Mereka ditangkap oleh 
petugas gabungan Polda Su-
mut dan Polda Riau. Saat ini 
ke-15 orang itu tengah di-
boyong oleh petugas menuju 
Polda Sumut.

“Penangkapan di Pekanba-
ru, Riau. Untuk tersangka AP 
alias Joni saat ini masih diburu. 
Kita sudah minta bantuan 
interpol untuk menangkap 
tersangka,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, 
Polisi menggerebek beberapa 
tempat yang diduga jadi mar-
kas judi online di Medan dan 
Deliserdang, Sumatera Utara, 
pada 9 Agustus 2022.

Dari penggerebekan itu 
Apin BK alias Joni dan salah 
seorang anak buahnya berini-
sial NP dijadikan tersangka. 
NP kini sudah ditahan semen-
tara AP berhasil kabur ke luar 
negeri sesaat setelah lokasi 

jadinya digrebek.
Joni terdeteksi berasa di 

Singapura setelah kabur me-
lalui Bandara Internasional 
Kualanamu, Deliserdang, se-
saat setelah markas judinya 
digrebek. Namun kini dia 
menjadi buruan internasional 
setelah Polisi mengajukan red 
notice ke Interpol.

Sembari memburu Joni, 
Polisi juga terus melakukan 
penyelidikan untuk mengejar 
harta milik Joni yang diduga 
merupakan hasil pencucian 
uang dari bisnis judi online 
beromzet miliaran rupiah per-
hari. Sejumlah aset milik Joni 
sudah disita, termasuk rumah 
mewah dan ruko di komplek 
perumahan mewah Cemara 
Asri yang dijadikan lokasi judi.

Sebelumnya, Polda Sumut 
telah meminta pihak Imigrasi 
segera mencekal keluarga ter-
sangka Apin BK, bos judi 
online di Kompleks Perumahan 
Cemara Asri, Kabupaten Deli 
Serdang.

“Pencekalan tersebut bakal 
dilakukan selama 20 hari ke 
depan,” kata Kabid Humas 
Polda Sumut Kombes Pol Hadi 
Wahyudi, Jumat (7/10).

Hadi menyebutkan, kelu-
arga Apin BK yang terdiri dari 
anak, istrinya dan beberapa 
orang lainnya tidak koopera-
tif. Mereka tidak menghadiri 
pemanggilan yang kedua pe-
nyidik Polda Sumut sebagai 
saksi.

“Jika mereka tidak ko-
operatif, tidak menutup ke-
mungkinan keluarga Apin 
BK bertanggung jawab secara 
hukum,” ujarnya.  lus

15 Pelaku Judi Online  Cemara Asri 
di Medan Ditangkap di Pekanbaru

JAKARTA (IM) - Ku-
a sa Hukum Putri Can-
drawathi, Arman Hanis 
mengatakan, saat ini kli-
ennya masih dalam kondisi 
trauma. Namun Arman 
memastikan bahwa Putri 
siap untuk menjalani persi-
dangan kasus pembunuhan 
Brigadir J.

“Kondisi klien kami, ibu 
Putri saat ini masih dalam 
keadaan trauma dengan 
kejadian yang dialami,” kata 
Arman, Senin (10/10).

“Insya Allah ibu Putri 
siap menghadapi persidang-
an,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arman 
mengatakan sudah mem-
persiapkan diri untuk meng-
hadapi persidangan kasus 
Sambo tersebut, salah sa-
tunya ialah strategi khusus 
untuk membela Putri Can-
drawathi.

Namun Arman belum 

dapat memerinci strate-
gi seperti apa yang bakal 
dilakukan, Arman hanya 
menegaskan hal tersebut 
akan terlihat dalam persi-
dangan.

“Nanti dalam per si-
dang an saja ya,” katanya.

Untuk diketahui, hari 
ini berkas perkara kasus 
pembunuhan Brigadir J 
alias Nofriansyah Yosua 
Hutabarat akan dilimpah-
kan ke Pengadilan Negeri 
(PN) Jakarta Selatan, Senin 
(10/10).

Kendati belum diketa-
hui kapan persidangan akan 
digelar, namun Humas PN 
Jakarta Selatan Djuyamto 
mengatakan bahwa sidang 
bakal digelar secara terbuka.

“Sidang tentu terbuka 
untuk umum,” kata Humas 
PN Jakarta Selatan Dju-
yamto saat dikonfirmasi, 
Minggu (9/10).  lus

Putri Candrawathi Mengaku Siap 
Jalani Sidang Pembunuhan Brigadir J

JAKARTA (IM) - Se-
banyak 170 polisi akan 
dikerahkan untuk menga-
mankan jalannya sidang 
kasus pembunuhan Briga-
dir J di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan (PN Jak-
sel) dengan terdakwa eks 
Kadiv Propam Polri, Ferdy 
Sambo Cs. 

Rencannya ,  kasus 
tersebut didaftarkan ke PN 
Jaksel pada Senin (10/10).

“Sampai hari ini kami 
telah membuat rencana 
pengamanan setidaknya 
ada 170 personil nanti 
yang kami turunkan,” ujar 
Kapolres Jakarta Selatan, 
Kombes Ade Ary pada 
wartawan, Senin (10/10).

Menurutnya, jumlah 
personel tersebut bisa 
saja berubah lebih sedikit 
atau lebih banyak melihat 
perkembangan di lapangan 
nantinya.

Dalam pengamanan 
tersebut, Polres Jakarta 
Selatan di-backup jajaran 
Polda Metro Jaya.

“Kami mohon ban-
tuan dan kerjasama dari 
semua pihak supaya pelak-
sanaan pengamanan ini 
bisa berjalan lancar dan 
tertib,”

Sebagaimana dike-
tahui, Polres Jakarta Se-
latan bakal melakukan 
persiapan pengamanan 
sidang dugaan kasus pem-
bunuhan Brigadir J dengan 
tersangka Ferdy Sambo 
Cs di PN Jakarta Selatan. 
Polisi bakal menyiapkan 
skema pengamannya.

“Untuk pengamanan, 
kami dari Polres Metro 
Jakar ta  Se latan te lah 
melakukan komunikasi 
dan koordinasi dengan 
teman-teman PN Jakarta 

Salatan, teman-teman Ke-
jari Jakarta Selatan,” ujar 
Kapolres Metro Jakarta 
Selatan, Kombes Ade Ary.

30 Jaksa Dikerahkan
K e j a k s a a n  N e g -

eri Jakarta Selatan bakal 
mengerahkan puluhan 
Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) untuk sidang terda-
kwa Ferdy Sambo Cs.

“Kalau JPU nanti deh, 
nanti kita sampaikan. Tapi 
yang jelas sekitar 20 sam-
pai 30, itu dahulu,” ujar 
Kepala Kejaksaan Negeri 
Jakarta Selatan, Syarief  
Sulaeman Nahdi pada 
wartawan, Senin (10/10).

Sementara itu, PN 
Jaksel bakal menerima 
pelimpahan berkas per-
kara yang melibatkan 
Ferdy Sambo Cs dari 
Kejaksaan. Setidaknya, 
ada 11 berkas perkara 
yang dilimpahkan, baik 
itu berkas dugaan kasus 
pembunuhan Brigadir 
J maupun berkas kasus 
Obstruction of  justice atau 
penghalangan keadilan.

“Hari ini rencananya 
PN Jakarta Selatan akan 
menerima perkara FS dkk, 
menurut informasinya ada 
11 perkara,” ujar Ketua 
PN Jakarta Selatan, Saut 
Maruli pada wartawan, 
Senin (10/10).

Menur utnya ,  saa t 
berkas perkara itu telah 
dilimpahkan, PN Jakarta 
Selatan bakal menun-
juk majelis hakim yang 
memeriksa dan menangani 
perkara tersebut.

Adapun penetapan 
waktu sidangnya bakal 
ditentukan hari ini juga 
pasca berkas diterima PN 
Jakarta Selatan.  lus

170 Polisi akan Dikerahkan Amankan 
Sidang Kasus Pembunuhan Brigadir J

JAKARTA (IM) – 
Polri masih mengusut 
dugaan gas air mata yang 
digunakan polisi dalam 
t r ag ed i  K an jur uhan , 
Malang pada Sabtu (1/10), 
sudah kedaluwarsa. 

Kepala Bagian Pe-
nerang an Umum (Kabag 
Penum) Divisi Humas Pol-
ri Kombes Nurul Azizah 
menegaskan bahwa Polri 
sedang bekerja mengusut 
kasus itu. 

“Tim masih bekerja,” 
kata Nurul saat dikonfi r-
masi, Senin (10/10).

Nurul mengatakan, 
nantinya setiap perkem-
bangan akan diinfokan 
kepada pu blik. Ia me-
mastikan, Kapolri Jen-
deral Listyo Sigit Prabowo 
telah berkomitmen untuk 
menuntaskan kasus terse-
but. 

“Jika ada perkembang-
an akan di-update, komit-
men Kapolri untuk usut 
tuntas kasus tersebut,” 
ujarnya. 

Adapun dugaan gas 
air mata itu berdasarkan 
investigasi independen 
sementara yang dilakukan 
Lokataru bersama de ngan 
sejumlah elemen sipil, 
seperti Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indone-
sia (YLBHI) dan Komisi 
untuk Orang Hilang dan 
Korban Tindak Kekerasan 
(Kontras). 

Direktur Lokataru, 
Haris Azhar mencurigai 
bahwa gas air mata yang 
digunakan itu kedalu-
warsa. Ada tiga hal yang 
mendasari kecurigaan itu. 
Hal ini diperparah de-
ngan pekatnya gas air 
mata karena polisi me-
nembaknya berulang kali 

ke tribun penonton. 
“Dengan kandungan 

yang diduga sudah ex-
pired, dengan volume yang 
seberapa banyak, dalam 
berapa menit, kalau dia 
tidak dapat pertolongan, 
mengakibatkan apa, pada 
badan yang seperti apa, 
itu pertanyaan penting di 
kata Haris, Minggu (9/10) 
kemarin.

Haris juga mencurigai 
bahwa banyak kematian 
terjadi di luar tribun. Se-
bagai informasi, Tragedi 
Kanjuruhan menewaskan 
sedikitnya 131 orang, 2 di 
antaranya polisi. 

Berdasarkan keterang-
an dari pelbagai saksi yang 
ditemui Lokataru dkk, 
mere ka melihat banyak 
orang dibopong di luar sta-
dion. Kecurigaan kedua, 
hingga sekarang, tidak 
ada penjelas an resmi soal 
jumlah gas air mata yang 
dibawa oleh polisi di Kan-
juruhan malam itu. 

“Tidak ada disclaimer 
juga soal jenis dan produksi 
(gas air mata). Ada yang di-
sembunyikan,” ungkapnya. 

Ketiga, polisi juga 
sebe tulnya memiliki ke-
wenangan untuk melaku-
kan autopsi pada jasad 
korban yang meninggal 
dunia tidak wajar, tetapi 
sejauh ini, tidak ada proses 
autopsi itu. Oleh karenan-
ya, manifes gas air mata 
mutlak diperiksa, bukan 
hanya untuk mencari tahu 
apakah gas air mata yang 
digunakan di Kanjuruhan 
kedaluwarsa atau tidak. 

“Pertama, bendanya 
dulu dilihat, period of  time 
atau out of  date. Kedua, 
massa, volumenya,” ujar-
nya.  lus

Polri Usut Dugaan Gas Air Mata 
di Stadion Kanjuruhan Kedaluwarsa

Secara serentak, jajaran Polresta 
Malang bersujud dan memohon maaf 
terhadap para korban dan keluarganya 
atas tragedi Kanjuruhan Malang.

Polisi Sujud Massal dan Minta Maaf 
atas Tragedi Kanjuruhan Malang

juruhan.
Salah satunya korban yang 

ada di Jalan Bareng Raya 2G, 
Kelurahan Bareng, Kecamatan 
Klojen, Kota Malang. Sebab 
seorang anak bernama Al-
fiansyah (11) harus menjadi 
yatim piatu karena kehilangan 
kedua orang tuanya di Tragedi 
Kanjuruhan.

Polresta Malang Kota 
sendiri memastikan Alfian-
syah akan dirawat sekaligus 
menjadi anak asuh. Mulai dari 
biaya sekolah, menata kondisi 
fi sik dan kesehatannya untuk 
mencapai cita-citanya kelak.

Menurut Budi, Tragedi 

Kanjuruhan tak hanya mem-
bawa duka kepada para korban 
dan Aremania, tetapi juga pi-
haknya. Ini karena Arema Po-
lice, punya hubungan erat se-
lama ini. “Kita berempati dan 
sebagai keluarga besar Arema 
Police, dengan kedekatan his-
toris yang cukup panjang dan 
erat. Merasa belasungkawa atas 
peristiwa tersebut,” tutur Budi.

Budi juga berharap, agar 
situasi Kamtibmas bisa kemba-
li kondusif  dan doa untuk para 
korban terkabulkan. “Kami 
memohon juga agar situasi 
kembali kondusif. Kabulkan 
doa kami,” tandas Budi.  lus

Suasana hening dan haru 
pun begitu terasa saat seluruh 
personel melakukan sujud ber-
sama di halaman Mapolresta 
Malang Kota.

“Secara spontan memo-
hon kepada sang pencipta dan 
permohonan maaf  kepada 
korban dan keluarganya (Kor-
ban Aremania di tragedi Kan-
juruhan Malang),” kata Budi 
Hermanto kepada wartawan, 
Senin (10/10).

Terlepas dari itu, sebagai 
rasa tanggung jawab atas trage-
di Kanjuruhan Malang, jajaran 
Polresta Malang Kota juga tak 
henti-hentinya memberikan 
semangat dan bantuan kepada 
seluruh korban tragedi Kan-

MALANG (IM) - Polisi 
di Malang melakukan sujud 
massal atas Tragedi Kanjuru-
han yang menelan 131 korban 
jiwa. Aksi ini dilakukan di 
halaman Mapolresta Malang 
sebagai rasa simpati sekaligus 
permintaan maaf  kepada 
para korban.

Sujud massal itu dilakukan 
saat apel rutin di Mapolresta 
Malang. Mereka melakukan 

sujud sembari menghatur-
kan permohonan maaf  atas 
Tragedi Kanjuruhan.

Kapolresta Malang Kota 
Kombes Pol Budi Hermanto 
dan semua jajarannya sujud 
bersamaan beberapa saat. 
Mere ka bersimpuh sambal 
memohon ampun dan memin-
ta maaf  yang terdalam kepada 
para korban dan keluarganya 
serta seluruh Aremania.

AKSI SUJUD MASSAL POLISI MALANG 
Sejumlah polisi melakukan aksi sujud massal 
usai apel pagi di halaman Polresta Malang, 
Jawa Timur, Senin (10/10). Aksi tersebut 
dilakukan sebagai bentuk permohonan maaf 
kepada Tuhan serta Aremania yang menjadi 
korban tragedi Kanjuruhan sekaligus ber-
harap agar hubungan warga Malang dan 
pihak kepolisian kembali terjalin dengan baik. 
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POLRI GAGALKAN PEREDARAN NARKOTIKA ASAL MALAYSIA DI ACEH
Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar (kedua kanan) bersama Kepala 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh Safuadi (kanan) 
memperlihatkan barang bukti tindak kejahatan peredaran narkotika jenis 
sabu saat rilis kasus di Banda Aceh, Senin (10/10). Polda Aceh bekerjasama 
dengan Bareskrim Polri, Direktorat Interdiksi Narkotika Bea dan Cukai, 
Bea Cukai Kepulauan Riau menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu 
sebanyak 179 kilogram yang diselundupkan dari Malaysia melalui perairan 
Kabupaten Aceh Timur dan mengamankan seorang kurir, sedangkan 
pemilik dan jaringannya masih buronan.


