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Satreskrim Polrestabes Surabaya 
melakukan patroli untuk mengantisipasi 
kejahatan curanmor, curat, dan Curas 
(3C). Razia tersebut melibatkan personel 
Unit Jatanras Polrestabes Surabaya 
bersama rayon 4 dan 3.

n PENADAH CURANMOR 

n PENGADILAN AGAMA

PENGADILAN Agama (PA) Sura-
baya menerima 65 permohonan dis-
pensasi nikah selama Januari hingga 
April 2023. Sedangkan permohonan dis-
pensasi kawin yang diputus atau menda-
patkan izin dari PA Surabaya pada April 
2023 sebanyak tujuh permohonan.

Humas PA Surabaya Tamat Zaifu-
din mengatakan, jumlah permoho-
nan dispensasi nikah mengalami 
penurunan signifikan ketimbang ta-
hun lalu. ”Jumlahnya menurun 50 
persen dibanding tahun 2022. Sebab, 
bulan April 2022, jumlahnya mencapai 
16 permohonan,” kata Tamat kemarin.

Tamat menjelaskan, faktor yang 
melatarbelakangi permohonan dispen-
sasi kawin beragam. Di antaranya, 
orangtua para pihak enggan buah hati-
nya berzina hingga hamil di luar nikah.

Dia memprediksi, menurunnya 
angka dispensasi nikah lantaran ma-
syarakat kurang teredukasi. Sebab, 
masih ada yang mengajukan karena 
ketakutan serta tradisi perjodohan 
dari keluarga.

”Kebanyakan orangtua yang 
mengajukan dispensasi nikah ini 
takut anaknya berzinah lalu hamil di 
luar nikah. Selain itu, kurangnya be-
kal dan edukasi tentang bahaya ni-
kah muda juga,” ujarnya.

Menurut dia, seluruh permohonan 
yang diterima akan diputus oleh ma-
jelis hakim. Bila tak memenuhi sya-
rat, maka tak akan dikabulkan. Ta-
mat menyebut mereka yang mengaju-
kan dispensasi nikah didominasi usia 
remaja. Bahkan, masih duduk di bang-
ku sekolah atau sudah putus sekolah.

”Kebanyakan dan paling sering itu usia 
17 dan 18 tahun. Di bawah itu (17 tahun) 
tidak ada,” kata Tamat. (jar/rek)

layouter: Bella

PAKIS-Selepas bulan pu-
asa dan Idul Fitri, pesta mi-
ras kambuh lagi di ka-
langan anak muda. Tim Re-
spons Cepat Tindak (Res-
pati) Samapta Polrestabes 
Surabaya mengamankan 
empat orang pemuda yang 
sedang melakukan pesta 
minuman keras (miras) di 
Jalan Dukuh Pakis l, Sura-
baya, sekitar pukul 01.35.

Kasat Samapta Polresta-

bes Surabaya Kompol Te-
guh Santoso membeberkan, 
empat pemuda asal Surabaya 
yang diamankan tersebut Hai, 
16, Ilham Riski, 25, Fery Seti-
yo Budi, 23, dan Rickey Rac-
hel, 22. Turut disita botol mi-
numan beralkohol.

Mereka berempat dia-
mankan dari kerumunan 
sejumlah pemuda. Tim Res-
pati menjumpai empat pe-
muda itu dalam kondisi ma-

buk berat di median jalan. 
Saat diciduk, para pemuda 
itu hanya bisa pasrah. Keem-
pat pemuda dan barang buk-
ti miras tersebut selanjutnya 
diserahkan ke polsek setem-
pat untuk dilakukan peng-
embangan dan pembinaan.

Kompol Teguh Santoso 
mengatakan, pihaknya akan 
terus meningkatkan penga-
manan lingkungan di Kota 
Pahlawan. Anggotanya ditu-

runkan di sejumlah titik ra-
wan setiap hari. “Korps Sab-
hara selalu siap sedia melin-
dungi dan mengayomi masy-
arakat dari bahaya. Kita ingin 
mewujudkan Kota Surabaya 
yang aman, damai, dan sejah-
tera,” jelas Teguh kemarin.

Dia juga mengimbau 
seluruh masyarakat untuk 
selalu mengawasi pergau-
lan putra-putrinya. Juga 
mewaspadai pergaulan be-

bas yang menjurus terjadi-
nya aksi kriminalitas di 
lingkunganya masing-ma-
sing atau di warung kopi 
atau tempat hiburan malam

“Untuk warung penjual 
miras ilegal agar segera di-
hentikan karena ini bisa 
merugikan dirinya sendiri 
dan orang lain yang berpo-
tensi menganggu situasi kam-
tibmas di kota surabaya,” tu-
tur Teguh. (rus/rek)

SIKATAN-Dua pengedar sabu-sa-
bu (SS) dijebloskan ke ruang taha-
nan Polrestabes Surabaya. Kedua-
nya satu jaringan peredaran narko-
ba di wilayah Surabaya dan Gresik. 
Tersangka VR, 25, warga Peruma-
han Bukit Bambe, Driyorejo, Gresik; 
dan BR, 24, indekos di Jalan Rung-
kut Lor, Surabaya. 

Dari kedua tersangka disita dela-
pan poket sabu dengan berat 3,44 
gram. Ada pula peralatan membagi 
sabu dan dua pipet kaca berisi sabu.

Awalnya polisi mengetahui keber-
adaan pengedar berinisial VR. Polisi 
selanjut menangkap VR di rumah-
nya. Dalam penangkapan ini polisi 
menemukan kotak hitam berisi dela-
pan poket sabu dan timbangan elektrik. 
Juga dua bendel plastik klip beserta alat 
untuk membagi sabu lainnya. 

“Hasil interogasi, tersangka menda-
pat sabu tersebut dari BR,” jelas Kasa-

GUBENG-Sepeda motor je-
nis trail biasanya jarang jadi 
sasaran bandit curanmor. 
Namun, kali ini motor Honda 
CRF Trail 155 nopol L 2584 
ABC yang diparkir di depan 
rumah Jalan Mojo 3-C Nomor 
7, Gubeng, Surabaya, raib di-
curi orang.

Dalam rekaman kamera 
pengawas (CCTV) berdurasi ti-
ga menit, terlihat dua orang 
pria menggunakan jaket hitam 
dan merah mengendarai sepeda 
motor Honda Beat. Saat berada 
di depan gerbang perkampung-
an Jalan Mojo 3C, keduanya 
terlihat membuka gerbang yang 
tertutup tapi tidak terkunci itu.

Setelah berada di dalam per-
kampungan, kedua pelaku 
langsung mengambil motor 
Honda Trail yang terparkir di 
depan rumah.

Kapolsek Gubeng AKP Riz-
ky Santos mengatakan, pemi-
lik sepeda motor trail sudah 
melaporkan kejadian tersebut. 
“Pemiliknya sudah melapor-
kan kehilangan motor. Na mun, 
alamat atas nama dengan tem-
pat kejadian motor berbeda. Se-
karang kita masih mendalami-
nya,” ujarnya kemarin. 

Fengky, penghuni rumah di 
Jalan Mojo 3-C Nomor 7 men-
gatakan, motor tersebut bu-
kan miliknya melainkan mo-

tor gadai. “Motor yang raib 
adalah milik teman yang ting-
gal di wilayah Kenjeran. Sta-
tus motor itu digadaikan ke 
saya dengan harga Rp 4 juta. 
Sekarang masih masa angsu-
ran dan sudah berjalan angsu-
ran ke enam bulan,” ujar 
Frengky.

Sementara itu, salah satu 
hansip kampung mengatakan, 
pelaku saat melintas sempat 
menyapa dirinya dan seorang 
warga lainnya. “Saya gak tahu 
kalau orang yang menyapa saya 
itu terduga pelaku pencurian. 
Saya dan teman hansip juga 
gak hafal semua motor milik 
warga,” katanya. (rus/rek) 
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AMBLAS: Motor trail sebelum dicuri di Jalan Mojo 3-C Nomor 7, Gubeng.

TERDAKWA Roberto Agustinus 
membeli satu mobil Toyota Avanza ta-
hun 2004 warna silver nopol L1232ABT 
dari Muhammad Ilham. Awalnya ia 
mengunggah di media sosial untuk men-
cari mobil gadai. Namun, Muhammad 
Ilham menawarkan mobil tersebut.

Setelah itu, Agustinus berminat 
membeli mobil dari Muhammad Il-
ham dengan harga Rp 11,5 juta. Di-
am-diam ia curiga lantaran harga 
mobil itu sangat murah. Ternyata, 
mobil Toyota Avanza itu hasil curian.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anang 
Arya Kusuma mendatangkan saksi 
Kristina dan Ulfa Yuliana di Pengadi-
lan Negeri (PN) Surabaya. Dalam ke-
saksiannya,  Kristina sebagai istri ter-
dakwa mengatakan, terdakwa mencari 
mobil untuk berjualan durian. 

Nah, dia lalu memposting di Face-
book untuk mencari mobil gadai. Lalu 
Ilham menawarkan mobil itu dengan 
harga Rp 11,5 juta. ”Suami saya sudah 
curiga dengan mobil itu yang tidak ada 
surat kelengkapannya. Nah, saat dita-
nya surat-surat kendaraan itu kata-
nya terbakar bersama KTP,” kata 
Kristina kemarin. 

Setelah dibeli, mobil itu diservis mu-
lai dari pengereman. Saat dibuat jalan 
sering mati. Ia curiga ada GPS-nya. 
Karena itu, terdakwa mengganti plat 
nomor DK 1232 ABT. ”Mobil itu sudah 
dipakai dua bulan dan tentang ganti 
plat nomor itu karena tidak tahu un-
tuk menghubungi Ilham. Soalnya se-
mua nomornya diblokir sama Ilham,” 
terangnya. (jar/rek)

Gelar Razia di Suramadu, Amankan 10 Motor dan 2 Sajam

Guntur Irianto

Wartawan Radar Surabaya

RAYON 4 terdiri dari Polsek Gubeng, 
Polsek Sukolilo, dan Polsek Mulyorejo. 
Sedangkan Rayon 3 terdiri dari Polsek 
Wonokromo, Polsek Dukuh Pakis, dan 
Polsek Sukomanunggal.

Kasatreskrim Polrestabes 
Surabaya AKBP Mirzal Maulana 
mengatakan, kekuatan yang 
diturunkan untuk melakukan razia 
di Jembatan Suramadu adalah 
semua unit reskrim dari enam 
Polsek. “Setidaknya ada 40 personel 
yang dikerahkan. Sasarannya 
adalah pelaku curanmor, Satjam dan 
narkotika,” ujarnya kemarin.

Menurut Mirzal, Jembatan 

Diadili gegara
Beli Mobil Curian 

Suramadu merupakan prioritas 
pengawasan yang dilakukan oleh 
satreskrim. Sebab, jembatan 
sepanjang 5,4 kilometer itu 
merupakan akses utama bagi 
pelaku guna melarikan motor hasil 

curian ke Pulau Madura. “Jadi, kita 
lakukan terus razia di akses 
Jembatan Suramadu,” katanya.

Kanitreskrim Polsek Wonokromo 
AKP I Made yang juga koordinator 
patroli mengatakan, razia tersebut 

FAJAR/RADAR SURABAYA 

APES: Roberto Agustinus diadili di PN Surabaya. 

Bandit Gondol Motor Trail di Jalan Mojo 

IST

TEGAS: Tim Respati Samapta Polrestabes Surabaya melakukan razia di Jalan Dukuh Pakis, Surabaya. Sejumlah pemuda tepergok mengadakan pesta miras. 
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TERCIDUK: Dua pengendara motor yang terjaring di Jembatan Suramadu. 

dilakukan pada sisi tengah Jembatan 
Suramadu. “Selama melakukan razia 
dilakukan di sisi tengah Jembatan 
Suramadu jalur motor R2,” ujar Made.

Ia menuturkan, ratusan unit 
kendaraan bermotor yang diperiksa 
hampir 50 persen tidak membawa 
STNK. Namun, petugas memberikan 
kelonggaran, jika STNK tertinggal 
dirumah, maka pengendara bisa 
melakukan komunikasi kepada 
pemegang STNK agar bisa difoto dan 
ditunjukkan kepada petugas.

Meski begitu, terdapat 10 unit 
motor yang tidak menunjukkan 
STNK-nya.  Selain itu, ditemukan 
dua pengendara motor yang 
membawa senjata tajam. Kemudian 
satu pengendara dalam keadaan 
terpengaruh alkohol.

Sepuluh unit motor itu dibawa ke 
beberapa polsek. Di antaranya, 
Polsek Gubeng, Polsek Wonokromo, 
Polsek Sukolilo, Polsek Mulyorejo, 
dan Polsek Dukuh Pakis. (*/rek) 
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SATU JARINGAN: Tersangka VR dan BR diamankan bersama barang bukti di Polrestabes Surabaya. 

tresnarkoba Polrestabes Surabaya 
AKBP Daniel Marunduri, Rabu (17/5).

Tak mau kehilangan jejak, polisi 

langsung mencari keberadaan BR. 
Tersangka ini diringkus di kamar 
kosnya. Dalam penggeledahan dite-

mukan dua pipet kaca berisi sisa sa-
bu yang diduga digunakan BR. 

“Kami tidak menemukan sabu pa-
da tersangka kedua. Namun, ia yang 
menjual sabu ke tersangka pertama 
VR,” ungkap Daniel.

Tersangka VR mengaku membeli 
sabu tersebut pada BR sebanyak tiga 
gram seharga Rp 2,7 juta. BR meng-
ambil secara ranjau di depan SPBU 
Jalan Kedurus. Kemudian sabu di-
bagi menjadi kemasan lebih kecil. 

“Tersangka memasan via WhatsApp 
(WA) kemudian mengambil ranjauan. 
VR mengaku mendapat untung Rp 
250 ribu per gramnya,” kata Daniel.

BR mengaku membeli sabu terse-
but dari temannya, Bejo, yang hing-
ga saat ini masih dalam pengejaran 
polisi. “BR membeli sesuai pesanan. 
Ia tidak menyimpan dan menyubit 
sedikit untuk dikonsumsi sendiri,” 
tuturnya. (gun/rek)


