
Berawan
Hujan ringan
Berawan

Berawan
Hujan ringan
Berawan

Cerah berawan
Hujan ringan
Berawan

Berawan
Hujan ringan
Berawan

Hujan ringan
Cerah berawan
Berawan

Hujan ringan
Hujan ringan
Berawan

Berawan
Hujan ringan
Berawan

   

 
Berawan
Hujan ringan
Berawan

Berawan
Hujan ringan
Berawan

B
erawan
Hujan ringan

RABU, 7 APRIL 2021MEGAPOLITAN 5

EKSEPSI RIZIEQ DITOLAK: Kendaraan tahanan yang membawa terdakwa Rizieq Shihab tiba di PN Jakarta Timur, kemarin. 
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur  menolak nota keberatan atau eksepsi Rizieq dalam perkara penghasutan sehingga 
menimbulkan kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.

ANTARA/FAKHRI HERMANSYAH

Koboi Fortuner Tersangka Kasus Kecelakaan
POLDA Metro Jaya menetapkan Muhammad Farid Andika (MFA), 
pengemudi Toyota Fortuner, sebagai tersangka dalam kasus 
ke celakaan lalu lintas di Duren Sawit, Jakarta Timur, beberapa 
wak tu lalu. “Kami sudah tetapkan tersangka terkait kecelakaan 
lalu lintasnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri 
Yunus kepada wartawan, kemarin.

Penetapan tersangka diputuskan setelah penyidik melakukan 
ge lar perkara kasus kecelakaan tersebut pada Senin (5/4). Yusri 
menyebut tersangka dijerat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus kecelakaan itu kor-
ban mengalami luka ringan.

Ia menambahkan, sebelumnya polisi sudah memeriksa sejum-
lah saksi dan meminta keterangan pengendara sepeda motor. 
Yusri mengatakan MFA yang mengendarai Fortuner dengan pe-
ngendara sepeda motor sama-sama melintas di wilayah Kanal 
Banjir Timur, Duren Sawit.

Lalu, pengendara motor akan berbelok ke kanan dengan 
meng hidupkan lampu isyarat (sein). Namun, MFA menabrak 
pe ngendara sepeda motor itu dari belakang. “Kemudian saat 
itu sempat viral di medsos, si pelaku mengeluarkan senjata saat 
itu. Itu keterangan saksi.”

Sebelumnya, terkait dengan insiden itu, polisi menetapkan MFA 
sebagai tersangka atas kepemilikan senjata api yang tak berizin. MFA 
dijerat Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No 12 Tahun 1951. (Faj/J-2)

F-PKS DKI Perjuangkan Honor Guru Mengaji 
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta serius 
memperjuangkan honor guru mengaji di Jakarta agar diterima 
tahun ini yang bersumber dari APBD-P atau tahun APBD 2022. 
Demikian disampaikan anggota Komisi E dari F-PKS Solikhah.

Ia mengatakan hal itu sudah menjadi janji Gubernur Anies 
Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye lalu. Para guru 
mengaji itu berperan penting dalam pembinaan akhlak dan moral 
warga Jakarta serta membangun kerukunan antarwarga melalui 
penanaman nilai-nilai agama di masyarakat. 

“Guru ngaji kampung ini, di antaranya, majelis taklim dan guru 
ngaji kampung yang biasa menggunakan lekar kayu atau saat ini 
plastik,” kata Solikhah dalam keterangan, kemarin.

Saat dirinya turun di masa reses dan sosialisasi peraturan 
daerah, Solikhah mengaku selalu ada pertanyaan tentang janji 
tersebut. 

“Apalagi saat ini di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan 
berakhir mereka semakin terimpit ekonomi. Itu karena selama 
beberapa bulan aktivitas pengajian dan majelis taklim ini sempat 
terhenti.”

Menurut Solikhah, informasi yang ia dapatkan, Gubernur 
Anies dalam waktu dekat sedang menyiapkan tim kajian untuk 
mewujudkan kriteria yang mendapatkan insentif guru mengaji 
itu. “Semoga janji kampanye ini segera diwujudkan,” tandasnya. 
(Put/J-2)

L I N T A S  B E R I T A
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MAJELIS Hakim Penga-
dilan Negeri Jakarta 
Timur menolak ek-

sep si atau nota keberatan yang 
diajukan terdakwa Rizieq Shi-
hab untuk dua perkara seka-
ligus, yaitu kasus kerumunan 
di Petamburan, Jakarta Pusat, 
dan kerumunan di Megamen-
dung, Bogor. 

Majelis pengadil yang dipim-
pin Suparman Nyompa dalam 
pertimbangan mereka menilai 
surat dakwaan yang disusun 
jaksa penuntut umum telah 
se suai dengan ketentuan Pasal 
143 ayat (2) KUHAP. “Menya-
takan keberatan atau eksepsi 
dari terdakwa dan penasihat 
hukum terdakwa tidak dapat 
diterima,” kata Suparman di 
PN Jaktim, kemarin.

Hakim kemudian menetap-
kan perkara nomor 221 menge-
nai kerumunan Petamburan 
dengan terdakwa Rizieq dapat 
dilanjutkan dengan agenda pe-
meriksaan saksi dari penuntut 
umum. Sidang lanjutan itu 
di rencanakan dilangsungkan 
pada 12 April mendatang.

Pada kesempatan yang sama, 
hakim juga menolak eksepsi 
Rizieq Shihab atas perkara 
no mor 226 terkait dengan ke-
rumunan di Megamendung. 

“Nota keberatan atau eksepsi 
tidak dapat diterima karena 

dinilai menyangkut materi per-
kara,” tegas Suparman.

Serupa dengan perkara no-
mor 221, jaksa juga diminta 
bi sa melanjutkan untuk peme-
riksaan perkara nomor 226 pa-
da 12 April. “Namun, kembali 
diingatkan lagi terdakwa pu-
nya hak kalau tidak sependa-
pat yang dikemukakan majelis 
hakim. Ada haknya mengaju-
kan banding, tapi nanti bersa-
maan dengan pokok perkara di 
putusan akhir.” 

Dalam perkara nomor 226 
itu Rizieq Shihab didakwa de-
ngan pasal berlapis, yaitu Pasal 
93 UU Nomor 6 Tahun 2018 ten-
tang Kekarantinaan Kesehat-
an, atau Pasal 14 ayat (1) UU 
Nomor 4 Tahun 1984 tentang 
Wabah Penyakit Menular, atau 
Pasal 216 ayat (1) KUHP.

10 saksi
Humas PN Jakarta Timur Alex 

Adam Faisal menyebut pada 
sidang lanjutan pekan depan 
jaksa akan menghadirkan 10 
saksi untuk tiga perkara. Selu-
ruh saksi itu dihadirkan karena 
perkara mereka berhubungan.

Para saksi itu ialah mantan 
Wali Kota Jakarta Pusat Bayu 
Meghantara, Kepala Dinas Per-
hubungan DKI Jakarta Syafrin 
Liputo, mantan Kapolres Metro 
Jakarta Pusat Kombes Heru 

Novianto, Plt Kepala Pelaksana 
BPBD DKI Sabdo Kurnianto, 
serta Oka Setiawan, Budi Cah-
yo no, M Soleh, Rianto Sulistyo, 
Rustian, dan Ferigson.

Alex mengatakan ketiga per-
kara yang akan disidangkan 
ialah nomor 221, 222, dan 226. 
Perkara nomor 222 merupa-
kan kasus yang sama dengan 
terdakwa Haris Ubaidillah, Ah-
mad Sabri Lubis, Ali Alwi Ala-
tas, Idrus alias Idrus Al Habsyi, 
dan Maman Suryadi.

“Untuk para saksi, hadir di 
per sidangan, tapi untuk me-
nge nai disiarkan atau tidak, ki-
ta lagi rapat apakah dijalankan 
atau tidak,” ujar Alex.

Lebih lanjut, imbuh dia, 
apa bila waktu tidak memung-
kinkan, sidang dengan agenda 
mendengarkan keterangan 
sak si akan ditunda. “Kita lihat 
karena yang tahu majelis ha-
kim. Kalau memungkinkan, 
diselesaikan hari itu juga.” 

Selain itu, hari ini PN Jaktim 
akan menggelar sidang lanjutan 
Rizieq Shihab dengan agenda 
putusan sela oleh hakim terha-
dap eksepsi terdakwa untuk 
kasus RS UMMI Bogor. “Untuk 
besok (hari ini) perkara 223, 
224, dan 225 itu majelis hakim 
(dipimpin) Pak Khadwanto. 
Jadi, majelis hakimnya berbe-
da,” pungkas Alex. (Ant/J-2)

Hakim Tolak
Eksepsi Rizieq

POLISI membongkar praktik penyuntik-
an gas ukuran 3 kg di Meruya, Jakarta 
Ba rat. Kasubdit I Direktorat Tindak Pi-
da na Tertentu Bareskrim Polri Kombes 
Muhammad Zulkarnain mengatakan 
pi haknya menetapkan dua tersangka 
dalam kasus itu, yakni DF dan T.

Zulkarnain menjelaskan kedua tersang-
ka merupakan pemilik tiga tempat 
pe nyuntikan gas subsidi yang diperun-
tukkan masyarakat miskin. Pekerja di 
tempat penyuntikan itu masih ditetapkan 
sebagai saksi.

“Saat ini di Meruya ada tiga TKP dalam 
hal penyalahgunaan gas bersubsidi dari 
3 kg dipindahkan ke 12 kg,” kata Zulkar-
nain, kemarin.

Dari seluruh lokasi itu, terang dia, pi-
haknya menyita 1.372 tabung gas 3 kg, 
307 tabung gas 12 kg, dan 100 selang 
re gulator untuk memindahkan gas dari 

tabung melon ke tabung nonsubsidi.
Para tersangka mengaku beroperasi 

sejak 2018. Mereka membeli gas 3 kg dari 
agen kemudian memindahkan 4 isi tabung 
gas subsidi ke tabung ukuran 12 kg.

Setelah itu, para tersangka menjual 
kembali gas 12 kg itu dengan harga se-
suai dengan pasaran di wilayah Jakarta 
Barat. “Kalau yang 12 kg itu Rp140 ribu, 
sedangkan yang 3 kg Rp17 ribu di pang-
kalan mereka beli.”

Zulkarnain mengatakan atas praktik 
itu, pemerintah mengalami kerugian 
sebesar Rp7 miliar. “Kita menghitung se-
lisih dari subsidi yang dikeluarkan peme-
rintah sehingga mereka ada keuntungan 
karena, kan, yang 12 kg tidak disubsidi. 
Jadi, mereka menjual harga pasaran yang 
12 kg, sedangkan gasnya berasal dari gas 
3 kg,” kata dia.

Kedua tersangka kini telah ditahan di 

Rutan Bareskrim Polri. Mereka dijerat 
Pasal 8 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen dan Pasal 53 
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas 
dengan ancaman 5 tahun penjara dan 
denda Rp40 miliar.

Kepolisian juga akan mendalami le-
bih jauh agen yang menjual gas subsidi 
tersebut. Zulkarnain menegaskan, jika 
agen juga meraih keuntungan, bisa saja 
ditetapkan sebagai tersangka. “Tapi se-
benarnya mereka harus sedikit aware 
karena dibeli tabung 3 kilogram dalam 
jumlah besar sudah menimbulkan per-
tanyaan.”

Selain itu, imbuhnya, penyidik Bares-
krim akan menyelidiki dugaan adanya 
tempat lain yang dijadikan sebagai 
pe nampung. Ia pun meminta bantuan 
masyarakat terkait dengan informasi pe-
nyalahgunaan gas bersubsidi. (Faj/J-2)

Kasus Suntik Gas Melon Rugikan Negara Rp7 Miliar
JAKARTA BARAT

MI/ANDRI WIDIYANTO

PERSIAPAN 
PTM: Petugas 
menyemprotkan 
disinfektan di ruang 
kelas menjelang 
pembukaan 
pembelajaran tatap 
muka (PTM) di SMK PB 
Soedirman 2, Jakarta, 
kemarin. Pemprov DKI 
akan menguji coba 
pembelajaran tatap 
muka di 100 sekolah 
mulai 7 April hingga 
29 April 2021. Waktu 
kegiatan belajar-
mengajar akan dibatasi 
hanya 2 jam dan terbagi 
dalam dua sesi, yakni 
pukul 07.00-09.00 WIB 
dan pukul 10.00-12.00.


