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Maria Claudia Feliany

Tiket Pesawat Fiktif, Bos
Travel Divonis 15 Bulan
MARIA Claudia Feliany, bos travel
Muara Harapan Travelindo, diganjar
hukuman selama 15 bulan penjara di
Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa
(6/12). Putusan majelis hakim yang
diketuai Mangapul itu lebih ringan
ketimbang tuntutan jaksa selama dua
tahun penjara.
Majelis hakim menyatakan, terdakwa
Maria terbukti bersalah melakukan
tindak pidana penipuan dengan modus
menjual voucer hotel dan tiket pesawat
terbang murah. Total kerugian para
korban mencapai Rp 5 miliar.
“Menjatuhkan pidana penjara
terhadap terdakwa Maria Claudia
Feliany selama satu tahun dan tiga
bulan pernjara dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan
dengan perintah supaya terdakwa
tetap ditahan,” ujar Mangapul.
Terhadap putusan majelis hakim,
baik jaksa penuntut umum (JPU)
Ugik Ramantyo maupun penasihat
hukum (PH) terdakwa, Aloysius
Alwer, sama-sama menyatakan
pikir-pikir. “Kami pikir-pikir, Yang
Mulia,” kata Alwer.
Ditemui seusai sidang, Aloysius
Alwer, penasihat hukum terdakwa,
justru menilai bahwa putusan majelis
hakim sangat tepat. “Hakim sudah
mempertimbangkan rasa keadilan
yang tepat karena terdakwa terbukti
melakukan perbuatan pidana
penipuan dan penggelapan,” ujarnya.
Namun, Aloysius Alwer men
ambahkan, perkara ini tidak sematamata dibebankan kepada kliennya.
Sebab, ada pihak lain yang juga ikut
menikmati hasilnya. “Klien saya
menjual dengan harga tiket promo,
tetapi orang lain menjual dengan harga
biasa,” jelasnya.(jar/rek)
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Curi Motor di Jalan Rembang,
Residivis Ditangkap Lagi
BUBUTAN - Meski sudah dua kali
masuk penjara, SA tidak jera. Lelaki
23 tahun, warga Jalan Kalimas Baru,
Surabaya, itu ditangkap Unit Reskrim
Polsek Bubutan setelah mencuri sepe
da motor di Jalan Rembang, Surabaya.
Aksi tersangka saat mencuri sepeda
motor korban Honda Scoopy ini te
rekam kamera pengawas (CCTV) se
hingga bisa dideteksi polisi. Ternyata
SA sudah beraksi di lima lokasi ber
sama dua temannya.
Penangkapan tersangka SA bermula
ketika polisi mendapat laporan pen
curian sepeda motor di Jalan Rembang,
Surabaya. Nah, polisi menyelidiki ke
lokasi dan menemukan rekaman
kamera pengawas. Setelah diselidiki,
ada kesamaan ciri-ciri pelaku dengan
salah seorang residivis kasus curan
mor yang sudah bebas.
”Dari situ kami lakukan penye
lidikan. Tersangka digerebek di Jalan
Tidar,” jelas Kanitreskrim Polsek
Bubutan Ipda Vian, Selasa (6/12).
Hasil interogasi ternyata benar. Ter
sangka mengakui sudah mencuri se
peda motor di Jalan Rembang. Pria

muda itu residivis kasus yang sama.
Ia pernah ditahan pada 2016 dan 2020
lalu. Ia juga mengaku melakukan pen
curian motor di empat lokasi lain, yai
tu di Dupak Baru, Asem Jaya, Kedung
Anyar, dan Jalan Asemrowo.
”Di empat lokasi lain, ia mencuri se
peda motor Honda Beat. Kami sudah
dapat laporan polisinya,” jelas Vian.
Kepada polisi, tersangka mengaku
beraksi bersama temannya. Ada dua
teman tersangka yang biasa diajak
dan hingga saat ini masih dalam
daftar pencarian orang (DPO). Lelaki
yang memiliki tato di dadanya ini juga
menyebut eksekutor atau pemetik
selalu bergantian.
”Eksekutor gantian. Kadang tersangka,
kadang temannya. Modusnya meng
gunakan kunci T,” tutur Vian.
Sepeda motor curian langsung
dikirim ke Madura. Biasa laku sekitar
Rp 2,5 juta sampai Rp 5 juta per unit.
Kemudian, hasilnya dibagi rata.
”Kami masih mencari keberadaan
motor korban dan motor yang
digunakan sarana oleh tersangka,”
terangnya. (gun/rek)
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TIDAK KAPOK: Tersangka
SA diamankan setelah polisi menganalisis rekaman
CCTV aksi pencurian di Jalan Remb ang.

Tidak Keluar Dua Hari,
Ditemukan Tewas di Kos
BENOWO-Seorang
penghuni kos di Jalan
Bandarejo Nomor 10-A,
Kelurahan Sememi, Be
nowo, ditemukan tewas,
Selasa (6/12) sekitar pu
kul 09.05. Tri Budi Uto
mo, 54, warga Jalan Cem
ped ak Utara, Taman,
Madiun, itu diduga tewas
sejak dua hari lalu ka
rena sakit.
Berdasarkan inf or
masi yang dihimpun,
jenazah korban pertama
kali dit emukan saksi
Paino, 47, Selasa (6/12)
sekitar puk ul 09.05.
Awalnya saksi curiga,
lantaran korban dua
hari tidak keluar kamar
kos. Setelah dip angg il
korban tak menjawab.
Saksi bersama warga
lalu mengecek kondisi
korban di dalam kamar
kos. Usut punya usut,
korban ditemukan sudah
tak bernyawa dengan
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kondisi tergeletak di ka
mar mandi. Kejadian ter
sebut lalu dilaporkan ke
Command Center 112
dan Polsek Benowo.
Kanit Reskrim Polsek
Benowo Ipda Edi Kris
tanto mengungkapkan,
dari hasil identifikasi dan
pemeriksa an Tim Inafis
Polrestabes Surabaya
tidak ditemukan tandatanda kekerasan di tubuh
korban. ”Korban mening
gal dunia karena sakit,”
ujar Edi.
Berdasar keterangan
saks i, korban sudah
tidak keluar kamar kos
dua hari sebelum dit e
mukan men inggal. Se
usai dii dent ifikasi, je
nazah korb an diev a
kuasi ke RSUD dr Soe
tomo untuk kep erl uan
visum et repertum. Pi
hak kepolisian telah
men ghubungi keluarga
korb an. (rus/rek)
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DIEVAKUASI: Salah satu korban kecelakaan dievakuasi petugas BPBD Surabaya.
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EVAKUASI: Petugas memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan di Jembatan Suramadu.

Ngantuk dan Lelah,
Pasutri Tabrak
Pembatas Suramadu
KECELAKAAN lalu lintas kembali
terjadi di Jembatan Suramadu arah ke
Surabaya. Kali ini menimpa pengendara
motor yang ditumpangi pasangan
suami-istri (pasutri) asal Surabaya.
Sepeda motor Honda Supra 125 dengan
nomor polisi (nopol) L 2702 AH yang celaka
itu milik pasutri yang bernama Muham
mad Na’am dan Tupah, warga Jalan
Tambak Mayor Selatan. Mereka kelelahan
dan mengantuk saat melintas di jembatan
penghubung Surabaya dan Madura itu.
Akibatnya, motor menabrak pembatas
jalan yang ada di Jembatan Suramadu.
Keduanya mengalami luka-luka di tubuh
dan harus mendapatkan pertolongan
medis. Tak lama berselang petugas TGC
dibantu TRC datang untuk memberi
penanganan awal.
Selanjutnya, kedua korban di larikan
ke Rumah Sakit dr Soewandhi
menggunakan ambulans. Korban
mengaku melaju dari arah Bangkalan,
Madura, menuju Surabaya. Sesampai
di pertengahan Jembatan Surabaya,
motor yang dikendarai oleng sehingga
menabrak pembatas jalan. “Saya dalam
keadaan lelah dan mengantuk sehingga
hilang konsentrasi dalam mengendarai
motor,” ucap Na’am.
Seusai kejadian laka lantas itu,
kendaraan Honda Supra milik
korban dibawa ke Mapolsek
Kenjeran untuk diamankan. “Iya,
benar kejadian tersebut ditangani
anggota,” jelas Kasatlantas Polres
Pelabuhan Tanjung Perak AKP Eko
Adi Wibowo.(gun/rek)

Hilang Kendali, Pelajar Tabrak Tembok Rumah
SIMO JAWAR- Kecela
kaan lalu lintas tunggal
terjadi di Jalan Simo Jawar
Nomor 20-B, Surabaya, Se
lasa (6/12) sekitar pukul
12.38. Motor Honda Supra
nopol L 5866 OG yang diken
darai pelajar SMPN 25 Su
rabaya, RF, 15, warga Jalan
Petemon II, dan membon
ceng MNF, 15, warga Jalan
Petemon I, menabrak pe
nutup gorong-gorong dan
tembok rumah warga.
Akibatnya, RF mengalami
luka sobek di dagu dan luka

di kaki. Korban RF kemudian
dirujuk ke RSUD dr Soetomo
untuk mendapatkan pe
nanganan medis. Sementara
korban satunya mengalami luka
sobek di dagu.
”Korbannya dua orang pelajar
SMP. Yang depan pengendara
agak parah dibawa ke Rumah
Sakit Karangmenjangan (RSUD
dr Soetomo),” ujar salah satu
anggota Unit Lantas Polsek
Sukomanunggal Aiptu Pardi di
lokasi kejadian.
Informasi yang dihimpun,
motor yang ditunggangi pelajar

itu semula melaju dari arah
barat ke timur dengan
kecepatan tinggi. Setibanya di
lokasi kejadian, pengendara
motor hilang kendali menabrak
penutup gorong-gorong dan
tembok rumah warga.
Akibat kerasnya benturan,
pen gendara motor dan pe
numpang tersungkur. Pe
ngendara mengalami luka
sobek di dagu dan luka di ka
ki kiri. Adapun penump ang
nya mengalami luka sobek di
dagu dan mendapat penangan
medis di lokasi. (rus/rek)
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NAHAS: Petugas mengevakuasi jenazah Tri Budi Utomo di
Sememi, Surabaya.

Modus Beli Obat, Maling Motor Nyaris Dimassa
Seorang pelaku pencurian sepeda motor
nyaris menjadi bulan-bulanan massa
setelah tepergok mencuri motor Honda
Vario di Jalan Lidah Wetan Nomor 886-D,
Lakarsantri, Surabaya. Motor itu milik
Elok Gending, karyawati apotek.
Muh Mahrus
Wartawan Radar Surabaya

TERSANGKA Yogi Pradana, 19,
warga Jalan Randu Padangan,
Kelurahan Padangan, Menganti,
Gresik, akhirnya diamankan polisi.
Salah satu teman korban, Defsi Yahya
Musandi, mengungkapkan, kejadian
pencurian terjadi pada Minggu (4/12)
malam, sekitar pukul 21.30.
Awalnya, pelaku keluar masuk
apotek dua kali untuk membeli obat
sakit kepala. Kemudian ketiga
kalinya, pelaku masuk dan bertanya
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Tersangka Yogi Pradana

lokasi tambal ban.
Setelah diberitahu lokasi tambal
ban oleh karyawan, pelaku keluar.
Namun, bukannya ke tambal ban,
bandit itu justru menaiki motor dan
mengutak-atik motor korban.
Sementara itu, korban yang
semula duduk-duduk di bangku
apotek hendak pulang melihat
motornya diutak-atik orang tak
dikenal keluar dan menegur pelaku.
Tak terima ditegur, pelaku emosi
dan terjadi cekcok.
“Motornya dari depan sini (dekat
pintu apotek) kok jadi pindah ke
sana (dekat tiang papan reklame).
Posisi habis hadap ke barat jadi ke
timur. (Lubang kontak) sudah jebol
kayaknya. Cuma motor belum
menyala,” ucap Defsi, kemarin.
Pelaku sempat melempar helm ke
arah korban, tetapi ditangkis

korban. Ia juga mengamuk dan
sempat memukul pengunjung
apotek. Warga yang marah
kemudian menyergap pelaku.
Bahkan, pelaku nyaris menjadi
sasaran amukan massa.
Beruntung, tak lama kemudian,
anggota Reskrim Polsek Lakarsantri
dan TNI tiba di lokasi kejadian.
Pelaku sempat diamankan di dalam
apotek. Setelah itu petugas
mengevakuasi pelaku menggunakan
mobil ke Mapolsek Lakarsantri.
Kanit Reskrim Polsek Lakarsantri
Ipda Bambang Setiawan membenarkan,
pelaku telah diamankan di Mapolsek
Lakarsantri. Menurut Bambang, pelaku
hendak mencuri motor korban dan
keburu dipergoki korban. “Pelaku saat
beraksi terpengaruh pil koplo dan
minuman keras jenis arak bali,” kata
Bambang. (*/rek)
layouter: robet

