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KOOPERATIF: Sebastian Putra Gunawan, kua-
sa hukum tersagka, mengembalikan uang ke-
rugian negara melalui Kejari Tanjung Perak.

SALAH seorang tersangka 
penganiayaan dan perampasan, MA, 
dan tiga tersangka dewasa mengaku 
hanya ikut-ikutan bergabung di geng 
remaja. Gerombolan itu menyerang dua 
supeltas Antoni, 20, dan R, 16, di Jalan 
Kebraon V, Karang Pilang, Surabaya.

“Saya ikut-ikut saja. Saya dari AWR. 
Anggotanya sekitar 20 orang,” ujar MA di 
Mapolsek Karang Pilang, Jumat (26/5). 

Ia mengaku mengaku saat itu 
anggota kelompok AWR rata-rata 
berboncengan tiga menuju Karang 
Pilang. Mereka bersama Geng 
Westavia dan Setim hendak menemui 
Geng Bezhek yang sebelumnya 
menantang melalui media sosial. “Ada 
yang bawa stik golf. Kalau sajam saya 
nggak tahu (yang bawa),” ucapnya. 

Kapolsek Karang Pilang Kompol 
Risky Fardian menjelaskan, tersangka 
dewasa sudah ditahan di Polsek 
Karang Pilang. Sedangkan tersangka 
anak-anak dititipkan di Balai 
Pemasyarakatan (Bapas) Surabaya di 
Medaeng, Sidoarjo. “Yang di bawah 
umur ada yang masih sekolah SMA, 
SMK, dan MTS,” ucapnya. 

Mantan Kapolsek Sawahan itu 
menegaskan, pelaku yang membacok 
dan merampas motor sudah 
teridentifikasi. Namun, pelaku diduga 
kabur atau sembunyi. Tim Unit 
Reskrim masih melakukan pencarian 
terhadap para buron yang melakukan 
penganiayaan dan perampasan.

“Untuk motor korban masih kita 
cari. HP korban infonya mau dijual 
mereka. Namun, lebih dulu kita 
tangkap,” tegasnya. 

Sebelumnya, polisi membekuk 10 
tersangka penganiayaan dan 
perampasan motor milik supeltas Antoni 
dan R, warga Jalan Kebraon II Gang 
Duku, Surabaya. Sepuluh orang 
tersangka merupakan gabungan dari 
tiga geng remaja, yakni AWR, Westavia,  
dan Setim. Empat tersangka sudah 
dewasa dan enam lainnya masih di 
bawah umur. (rus/rek)

Pengangguran Jual 
Sabu, Dicokok di 
Dupak Bangunrejo 

Terduga Teroris Minta Tetangga Jauhi Pinjol
Bacok Supeltas, ABG 
Ngaku Ikut-ikutan
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GENG REMAJA: Sejumlah tersangka pengani-
aya supeltas ditahan di Polsek Karang Pilang.
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Modus Cari Kos, 
Gondol Motor di 
Jalan Banyu Urip

Tersangka Korupsi 
Kembalikan Rp 250 Juta 

KREMBANGAN-Penggeleda-
han terduga teroris Yudho Rat-
miko di Jalan Sidorukun Gang 6, 
Dupak, Surabaya, Rabu (24/5) 
lalu, menggemparkan warga se-
kitar. Ketua RW 1 Sidorukun, 
Joko Aji, mengatakan, meski 
terlihat tertutup, Yudho sering 
memberikan nasihat yang posi-
tif kepada para tetangga.

”Kalau ada tetangga di depan, 
Yudho ini sering kasih nasihat soal 
jangan sampai ikut pinjaman onli-
ne (pinjol). Itu haram, kata Yudho 
begitu,” papar Joko kemarin. 

Joko menambahkan, kedua orang 
tua dari Yudho terkenal baik di ling-
kungan sekitar. Dia meminta kepa-
da tetangga atau masyarakat sekitar 

untuk tetap kondusif. “Sudah, kita 
tunggu saja update dari Densus ba-
gaimana. Nggak usah panik, tetap 
tenang dulu,” ujar Joko.

Sebelumnya, Tim Detasemen 
Khusus (Densus) 88 Polri menggele-
dah rumah terduga teroris Yudho 
Ratmiko di kawasan Dupak, Keca-
matan Krembangan, Surabaya, Ra-
bu (24/5). Yudho tinggal bersama 
orang tuanya, Hardik dan Siti. Baik 
Siti atau Hardik irit bicara saat dite-
mui awak media.

Salah seorang warga, Yati (bukan 
nama sebenarnya), anggota Densus 
88 tiba di rumah Yudho sekitar pu-
kul 09.15. Penggeledahan dilakukan 
lebih kurang 1,5 jam lamanya.

Yati mengungkapkan, warga sem-

pat kaget ketika para anggota Den-
sus 88 tiba di kampungnya. ”Saya 
pikir ada penangkapan narkoba, hi-
tam-hitam (pakaian anggota Densus 
88),” ungkap Yati.

Salah seorang tetangga, Gan-
dhi, menyebut Yudho jarang ber-
sosialisasi dan bisa dibilang ja-
rang terlihat di rumah. Namun, 
apabila mengobrol, ia suka bicara 
tentang jihad agama. “Dia jarang 
berada di rumah. Sekitar enam 
tahun itu tidak pernah ketemu. 
Cuman sering kontak sama saya 
juga, terutama diskusi masalah 
agama. Sejak saat itu tidak begitu 
respons karena ujung-ujungnya 
memecah, terutama masalah ji-
had,” ungkap Gandhi. (gun/rek)

TERSANGKA korupsi pembelian 
bahan baku ikan tenggiri di PT 
Perikanan Nusantara pada 2018 
mengembalikan kerugian negara 
sebesar Rp 250 juta. Uang tersebut 
diserahkan ke Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Tanjung Perak.

Kasipidsus Kejari Tanjung Perak Tri 
Ananto Sudibyo didampingi Kasintel 
Jemmy Sandra menerima pe ngem balian 
uang kerugian negara melalui  kuasa 
hukum tersangka, Sebastian Putra 
Gunawan, di kantor Kejari Tan jung 
Perak, kemarin. “Pe ngem balian uang 
ganti rugi ini adalah ben tuk iktikad baik 
dari pihak ke luarga tersangka S. Sisanya 
sedang diupayakan,” terang Sebastian 
Putra Gu nawan disaksikan oleh 
perwakilan Bank Mandiri.

Kasipidsus Kejari Tanjung Perak 
Surabaya Tri Ananto Sudibyo 
mengatakan, proses pengembalian uang 
dari tersangka S adalah hasil tindak 
pidana korupsi yang dilakukan dengan 
modus tidak membayarkan uang 
pembelian bahan baku ikan tenggiri di 
PT Perikanan Nusantara pada 2018.

“Dugaan tindak pidana korupsi 
tersebut, pihak Kejari telah melakukan 
penyidikan terhadap tersangka S 
merupakan direktur PT Ikan Laut 
Indonesia (ILI) telah diperoleh 
keterangan bahwa dalam pembelian 
bahan baku ikan tenggiri steak di PT 
Perikanan Nusantara (Perinus) pada 
tahun 2018 tidak dibayarkan oleh 
tersangka,” ujarnya. (jar/rek)

BANYUURIP-Apes dialami Annisa Rahma-
nia. Motor Honda Scoopy nopol L 5530 MB mi-
liknya raib dicuri bandit di depan rumahnya, 
Jalan Banyu Urip Nomor 308, Surabaya, Ju-
mat pagi (26/5). Motor perempuan 25 tahun itu 
dicuri saat hendak dipakai mengantar sekolah 
keponakannya. 

Annisa Rahma menyatakan, kejadian pencurian 
motor bermula saat motor dinyalakan untuk 
memanasi mesin sebagai persiapan dipakai 
mengantar sekolah, sekitar pukul 06.48. Setelah 
menyalakan mesin motor, ia masuk rumah. Motor 
tetap berada di depan rumah dan mesin menyala. 

Dia masuk rumah hendak mempersiapkan 
diri untuk berangkat mengantar sang kepona-
kan. “Terus saat aku masuk, depan rumah ti-
dak ada orang, pelaku mencuri motor,” ujar-
nya, Jumat (26/5).

Annisa mengaku, yang melihat pelaku dan me-
mergoki adalah kakaknya. Saat itu pelaku sudah 
diteriaki maling dan dikejar. Akan tetapi, pelaku 
kabur lebih cepat. Pelaku beraksi dua orang. Me-
reka datang ke lokasi berboncengan mengendar-
ai motor Honda Beat warna merah.

“Dua orang pelaku sempat masuk gang pura-
pura mencari kos. Sempat ada yang lihat, pela-
ku sudah buka pintu kos,” ungkapnya. 

Namun, itu hanya akal-akalan pelaku untuk 
melancarkan aksi pencurian motor. Di saat se-
pi, pelaku lalu mencuri motor korban. “Pelaku 
terekam CCTV dua orang, masih remaja. Pakai 
helm dua-duanya,” bebernya. 

Dari rekaman kamera pengawas, pelaku ek-
sekutor memakai celana pendek, kaos hitam, 
helm dan bermasker. Sementara pelaku joki 
memakai helm, masker, celana pendek, kaos 
dalam putih dan memakai jaket.

Korban mengaku mengalamai kerugian seki-
tar Rp 30 juta. Kasus tersebut sudah dilapor-
kan ke Mapolsek Sawahan. “Polisi sudah cek 
TKP,” terangnya. (rus/rek)
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KOMPAK: Dua pencurian motor terekam CCTV saat 
melintas di Jalan Banyu Urip, Surabaya.

layouter: Robet

SIKATAN-Niatnya mengambil 
jalan pintas untuk mendapat 
uang, SN, warga Jalan Dupak 
Bangunrejo, Surabaya, malah di-
ringkus Satresnarkoba Polresta-
bes Surabaya. Lelaki 55 tahun itu 
nekat menjual sabu-sabu (SS) un-
tuk mendapat penghasilan. Polisi 
menemukan barang bukti 10 po-
ket sabu dengan berat total 5,78 
gram. Juga sebuah timbangan 
elektrik serta uang diduga penju-
alan sabu Rp 550 ribu.

Tersangka SN mengaku sabu 
tersebut memang miliknya dan 
hendak dijual kembali. Ia men-
jual sabu karena tidak memiliki 
pekerjaan tetap. Sabu yang disi-
ta tersebut ternyata sisa yang 
belum terjual ke pelanggan. 

“Kami sita (sabu) sisanya. Dia 
membeli 15 gram dan dibagi 
menjadi puluhan poket. Namun, 
beberapa sudah terjual dan me-
nyisakan 10 poket yang kami si-
ta,” jelas Kasatresnarkoba Pol-
restabes Surabaya AKBP Daniel 
Marunduri, Jumat (26/5).

Pengakuan tersangka, ia mem-

beli serbuk haram tersebut dari 
seseorang yang dikenal dengan 
Anam Marsa. Sabu 15 gram se-
harga Rp 15 juta. Nah, setelah 
menyelesaikan pembayaran, ter-
sangka diminta untuk mengambil 
sabu di tempat yang disepakati.

 “Pengakuannya, sabu diran-
jau di pinggir Jalan Diponegoro, 
Surabaya. Kemudian sabu diba-
wa dan dibagi oleh tersangka,” 

terang Daniel.
Tersangka SN mendapat keun-

tungan antara Rp 100 ribu sampai 
Rp 500 ribu per gram sabu yang 
berhasil diamankan. Uang penju-
alan sebelumnya sudah habis un-
tuk kebutuhan sehari-hari. “Ter-
sangka mengaku jika tidak per-
nah bertemu dengan Marsa. Ini 
masih kami kembangkan lagi,” 
tuturnya. (gun/rek)

Takut Ketahuan, Sumpal Mulut Bayi dengan Tisu Bekas

Guntur Irianto 

Wartawan Radar Surabaya

menyumpal mulut anaknya hingga 
meninggal dunia,” tutur Tri.

Setelah mengetahui bayinya mening-
gal dunia, Neta selanjutnya mencari tas 
kresek dan memasukkan ba yi di 
dalamnya. Selanjutnya, seakan tidak 
terjadi apa-apa, ia keluar kamar mandi 
dan membuang mayat bayi di tempat 
sampah depan indekosnya di Jalan 
Tengger Rejo Mulyo V-D Surabaya. 

“Pengakuannya, ia malu dan takut 
jika ketahuan kakaknya. Ditambah 
pacarnya juga mengancam akan 
membunuhnya jika bayi itu lahir,” 
terangnya.

Seperti diberitakan, jenazah bayi 
ditemukan dalam tas kresek di se buah 
tempat sampah di depan rumah kos. 
Tak lama setelah itu, po lisi berhasil 
mengamankan ibu bayi yang saat itu 
tinggal di dalam kos tersebut. Ini 
setelah warga yang se belumnya 
melihat kondisi perut Ne ta membe-
sar, padahal gadis itu be lum meni-
kah. Saat didatangi polisi, ke curigaan 
makin kuat karena pe rutnya sudah 
mengecil,” jelasnya. (*/rek)

“Tersangka NT melahirkan di 
kamar mandi kos secara normal,” 
ujar Ipda Tri Wulandari kemarin.

Setelah itu, karena takut ketahuan 
kakaknya bahwa ia melahirkan, 
setelah bayi keluar, Neta langsung 

mengambil tisu bekas di kamar mandi. 
Ia kemudian menyumpal mulut bayi 
tersebut menggunakan tisu tersebut. 

“Tersangka NT takut kakaknya 
mengetahui suara tangisan bayi. 
Hingga akhirnya tersangka NT 

TERSANGKA Neta, 20, warga 
Jalan Banjarsugihan, Surabaya, dan 
Hendy, 19, warga Jalan Bungkal, 
Surabaya, sempat mencoba menggu-
gurkan kandungan. Namun, usaha 
aborsi tersebut tidak berhasil.

Kasubnit PPA Satreskrim Pol-
restabes Surabaya Ipda Tri Wulan-
dari mengungkapkan, setelah 
mencoba menggugurkan dengan 
mengonsumsi makanan dan obat-
obatan si bayi tersebut tetap sehat. 
Hingga akhirnya, pagi sebelum 
ditemukan di tempat sampah, Neta 
yang berada di kamar mandi kos 
Jalan Tengger Rejo Mulyo V-D, 
Surabaya, akhirnya melahirkan. 

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 
(PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya 
memastikan jenazah bayi yang 
ditemukan di dalam tempat sampah 
sengaja dibunuh. Kondisi bayi hasil 
hubungan kumpul kebo itu awalnya 
sehat dan normal.

JPR

PASRAH: Tersangka Neta dan Hendy setelah menjalani pemeriksaan di Polrestabes Surabaya.
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APES: Tersangka SN diamankan bersama barang bukti di Polrestabes Surabaya. 

IST

PENGAMANAN: Polisi mengamankan kediaman ter-
duga teroris di Jalan Sidorukun Gang 6, Surabaya. 
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