
Gasak Kotak Amal
di Masjid Lontar

Kejari Perak Ajukan RJ untuk Tiga Tersangka
IST

SOLUSI: Kasi Intelijen Kejari Tanjung Perak Jemmy Sandra menjelaskan mekanisme RJ terhadap tiga tersangka pencurian. 
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LONTAR–Seorang pria tere
kam kamera pengawas (CCTV) 
saat mencuri kotak amal masjid 
di kawasan Jalan Lontar, Sam
bikerep, Surabaya. Aksi pen cu
ri an tersebut baru disadari pi hak 
takmir masjid, Jumat (12/5).

Setelah dilakukan penge ce
kan melalui CCTV, aksi pen
curian dilakukan pelaku pada 
Senin (8/5). Pelaku beraksi saat 
malam hari. Di saat kondisi 
masjid sepi.

Pelaku yang mengendarai 
mo tor tiba di lokasi dan memar
kirkan motor di halaman mas
jid. Setelah dipastikan aman, 
pelaku mencuri kotak amal 
terbuat dari kaca yang berisi 

uang infaq jamaah masjid. 
Kapolsek Lakarsantri Kompol 

Hakim saat dikonfirmasi me
nga takan, anggotanya sudah 
mengetahui terkait adanya ke
jadian pencurian kotak amal di 
masjid tersebut. ”Belum dila
porkan, tapi polisi tetap mela
kukan penyelidikan,” ujar Ha
kim, Rabu (17/5).

Kanit Reskrim Polsek La kar
santri Ipda Bambang Setiawan 
menambahkan, anggota Res
krim Polsek Lakarsantri sudah 
melakukan pengecekan tempat 
kejadian perkara (TKP). ”TKP 
sudah dicek dan dilidik. Untuk 
ke  rugian belum ada info dari tak 
miran masjid,” katanya. (rus/rek)

KREMBANGAN–Me ka
nisme keadilan restoratif atau 
restorative justice (RJ) kini 
menjadi pilihan pihak ke jak
saan. Tiga perkara pen curian 
dihentikan penun tu tannya lan
taran korban sudah memaafkan 
perbuatan para tersangka. 

Kasi Intelijen Kejari Tan
jung Perak Jemmy Sandra 
me ngatakan, semua korban 
su dah memaafkan ketiga ter
sangka. “Selain itu,  ketiga 
ter sangka sama sekali tidak 
pernah melakukan tindakan 

kriminal. Sehingga, kami me
lakukan RJ untuk tersangka,” 
kata Jemmy kemarin.

Kejari Tanjung Perak kemu
dian menerbitkan Surat Ke
tetapan Penghentian Penun
tutan (SKP2) berdasarkan 
kea dilan restoratif sesuai Per
aturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 
2020 dan Surat Edaran JAM
Pidum Nomor: 01/E/EJP/  
02/2022 tanggal 10 Februari 
2022. “Dengan keputusan ini, 
maka ketiga tersangka lang

sung dikeluarkan dari rumah 
tahanan,” jelasnya.

Dalam perkara ini, ter
sangka Hoffa mencuri ponsel 
korban. Dalam proses RJ, pe
laku siap mengganti kerugian 
yang dialami korban.  Sedang
kan tersangka Rasma mencuri 
HP lantaran dirinya telah 
menunggak uang sekolah 
anak nya selama tiga bulan.

Sedangkan, tersangka Su
tris man nekat mencuri dua 
tabung gas elpiji tiga kilogram. 
Saat dilakukan upaya RJ, 

korban memaafkan perbuatan 
pelaku lantaran tuntutan 
ekonomi. Dengan mekanisme 
RJ ini, maka ketiga tersangka 
bisa langsung menghirup 
udara bebas.

“Semua korban telah me
maafkan dan pelaku sendiri 
baru pertama kali melakukan 
tindak kriminalitas. Tetapi, 
jika pelaku melakukan tindak 
pidana lagi, maka RJ ini tidak 
berlaku dan pelaku akan 
menjalani hukuman pidana,” 
kata Jemmy. (jar/rek)
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PEMBERITAHUAN

Diharapkan kepada pembaca Radar Surabaya
untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi 
jual-belimelalui sarana iklan. Modus penipuan 

yang terjadi,calon pembeli diharuskan mentransfer
senilai barang yang diminati oleh pihak penjual.

Radar Surabaya tidak bertanggung jawab 
terhadap semua transaksi atas pemuatan iklan.

Atas perhatiannya kami menyampaikan, terima kasih.

Ttd, Manajer

Terlihat geram, sembari menying
gung soal kehabisan tiket Coldplay. 
“Kehabisan tiket Coldplay, muke eug 
kek mau makan org,” tulis Tissa Biani 
melalui Instastory di akun Instagram 
pribadinya, kemarin (17/5).

Tak berhenti sampai di situ, dalam 
pos tingan sebelumnya, aktris yang ber
main apik di film laris KKN Desa Pe nari 
itu mengunggah sosok kartun se dang 
mencari tiket di sebuah komputer. 

Terpampang poster konser Coldplay 
dan berisikan informasi mengenai konser 

Chris Martin CS, pada 1718 November 
2023 mendatang di Stadion Gelora Bung 
Karno. “Tar dulu nak, mama lagi cari war 
ticket,”tulis Tissa Biani secara singkat.

Diketahui berdasarkan postingan 
PK Entertainment selaku promotor, 
tiket Ultimate Experience, harga 
termahal sudah full booked. Selain 
tiket Ultimate Experience, tiket 
kategori lainnya juga sudah mulai full 
booked dan hanya menyisakan CAT 2A 
dan Festival. Tetapi beberapa menit 
berselang, dua kategori tiket itu juga 
menyusul tiket lainnya telah lebih 
dulu full booked. (one/opi)

”Ya pengen sakjane Mbak.   
Tapi lek kono gak njawel, aku ya  
gak njawel. Mosok wong wedok sing 
njaluk sih,” jelasnya lirih, di kantor 
pengacara dekat Pengadilan Agama 
(PA) Kelas 1A Surabaya. 

Karin hanya bisa menunggu dan 
menunggu. Namun Donwori tetap 
saja tak ada inisiatif. Karena kepepet, 
Karin pun mencoba berinisiatif terle bih 
dahulu. Karin mulai berani meng  goda 
Donwori duluan. Mulai dari menge
nakan lingerie seksi hingga melakukan 
sentuhansentuhan fisik. “Ngerti 
sampeyan Mbak, opo hasile? Terang sang 
ya terangsang, tapi mblayune nang ngguri. 
Onani dewean nak kamar mandi,” ungkap 
Karin dengan nada putus asa.

Diperlakukan begitu, Karin merasa 

terhina. Wong istilahnya dia sudah 
jelasjelas siap siaga kapanpun 
dibutuhkan, eh Donwori malah 
menyalurkannya sendirian. Membuat 
Karin ragu tentang perasaan Donwori. 
Apa selama ini Donwori tak cinta, apa 
Karin tak menarik lagi, apa Karin 
bukan tipe Donwori. Pertanyaan
pertanyaan itu selalu menghantui.

Tapi, meski begitu, yang membuat 
Karin heran, sebenarnya Donwori ini 
punya kebiasaan suka menonton film 
porno di layar ponselnya. Bahkan, 
Karin tahu Donwori memutarnya 
setiap hari. Namun Karin tak habis 
piker, mengapa Donwori tidak 
tergoda sama sekali dengan istrinya. 
“Berhubungan badan ya pernah, tapi 
jarang berhasil sisan. Baru beberapa 
menit wes ambruk. Yaopo ya, aku wes 
kepengen, tapi gagal, kecewa,” jujur 

karyawati swasta ini, menguatkan 
alasannya untuk meminta cerai.

Di awal pernikahan, Karin 
sebenarnya sempat curiga. Jangan
jangan suaminya impotensi. Namun 
rupanya, kecurigaannya terbantahkan 
dengan pengakuan Donwori sendiri. 
Sesaat sebelum bercerai. 

Rupanya, Donwori adalah pria 
penyuka sesama jenis. Itulah 
mengapa Donwori tidak tertarik 
kepada perempuan. Itulah mengapa 
Donwori sering nganggurin istrinya. 
Itulah mengapa pasangan tiga tahun 
menikah ini tak kunjung punya anak. 

Dan Karin sendiri baru tahu juga 
bahwa film biru yang Donwori sering 
lihat, adalah film khusus gay. Ya 
pantas saja kalau Donwori betah 
berjilidjilid melihat sekaligus 
menikmatinya. (*/opi)

Tak hanya itu. Pemkot akan mem be
bas kan seluruh iuran bagi seluruh 
PKL. Selama ini ada beberapa paguyu
ban PKL yang menarik iuran dari pe
dagang. “Padahal, iurannya mau di
bebaskan, baik itu air, listrik dan ke
bersihan. Semuanya kita mau bebas
kan dan ditanggung oleh pemerintah 
kota. Terus nanti ada penataan, kita 
branding,” terangnya.

Pihaknya juga akan mengajak pagu
yu ban PKL yang ada untuk berko
munikasi agar bisa diikutsertakan 
dalam penataan PKL. Konsep wisata 
re ligi ini akan segera diwujudkan. “Ta
pi memang harus sabar. Kita sebagai 
pemerintah harus sabar untuk men je

laskan ke mereka,” ujar Dewi.
PKL di kawasan Masjid Agung su

dah ada sejak tahun 2005. Sebelum 
diambil alih dinkopdag, para pedagang 
membayar iuran karena berjualan di 
lahan milik Pemkot Surabaya. Dewi 
menepis anggapan bahwa pemkot 
yang melakukan pungutan atau iuran 
dari pedagang. 

“Makanya, di dewan kemarin kita 
jelaskan soal penataan ini. Memang 
ada kontroversi, tapi kami sudah jelas
kan dan sosialisasi,” tegasnya. 

Sebelumnya para PKL mengaku 
membayar iuran cukup mahal. Sekali 
datang berjualan ditarik iuran sebesar 
Rp 10 ribu.  Bahkan, listrik yang di
janjikan gratis ternyata tetap dibayar 
para PKL. (rmt/rek)

Se mentara MFBA merupakan re ma
ja putus sekolah. Tersangka diaman
kan polisi setelah membobol ruang ta
ta usaha SDN 1 Penjaringansari, 
Rung kut, Surabaya Sabtu (5/5). Dalam 
aksinya, pelaku mencuri 36 tablet 
merek Advance, 4 buah laptop, sebuah 
LCD monitor, dan sebuah tabung gas.

Aksi pencurian tersebut dilakukan 
pada Sabtu  (6/5) sekitar pukul 03.00. 
Mo dusnya, tersangka masuk ke 
lingku ngan sekolah melompat pagar. 
Lalu masuk ruang tata usaha dengan 
jalan masuk melalui jendela ruangan 
yang tidak dikunci. Di dalam ruangan, 

tersangka mencuri laptop dan puluhan 
tab milik sekolah.

Kejadian pencurian tersebut baru 
diketahui pihak sekolah Sabtu pagi (6/5). 
Kemudian dilaporkan ke Polsek Rungkut. 

Kapolsek Rungkut Kompol M Fakih 
mengungkapkan, setelah menerima la
po ran, anggota reskrim melakukan olah 
tem pat kejadian perkara (TKP) dan 
men cari barang bukti petunjuk. “Sore 
hari nya tiga tersangka dapat kita aman
kan di rumahnya. Dua orang dijemput di 
rumah dan satu saat main futsal,” ujar 
Fakih di Mapolsek Rungkut, Rabu (17/5). 

Mantan Kasi Humas Polrestabes 
Surabaya menjelaskan, tersangka MF
BA ditangkap saat berada di depan mi

nimarket Aloha, Gedangan, Sidoarjo, 
Senin (8/5) sore. Setelah dilakukan pe
ngem bangan, barang bukti ditemukan 
di rumah MFBA, otak tersangka pem
bobolan. Di antaranya 36 tab merek 
Advance, dan empat buah laptop ber
bagai merek. “Barang bukti masih 
utuh. Peng akuannya, nggak sadar 
karena sebelum mencuri mereka pesta 
minu man keras,” katanya. 

Akibat aksi nekatnya, keempat tersang
ka bakal terancam hukuman lima tahun 
penjara. “Keempat pelaku masih anak di 
bawah umur. Proses peradilan tetap 
mengacu pada UndangUndang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak,” katanya. (rus/rek)

maka prosesnya juga sudah berjalan,” 
kata Cak Eri.

Cak Eri mengaku mendiskusikan ma
salah tersebut bersama Kapol res tabes 
Surabaya. Termasuk pula biaya pera
wa tan dan pengobatan luka bakar kor
ban di RSUD dr Soetomo. “Alham du lil

lah, biayanya ditanggung RSUD dr Soe
tomo dan pemerintah kota,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, Sutikno, 55, 
nekat membakar istri sirinya, Nita 
Nur Zalima, 36, dan dua anak tirinya, 
Dimas Reza Leo , 17, serta AB, 8, di 
rumah Jalan Dukuh Bulu Gang Kinco 
Nomor 63E, Lontar, Sambikerep, 
Jumat (14/4) sekitar pukul 00.30. 

Akibatnya, Nita mengalami luka 
bakar sekujur tubuh 95 persen. Nita 
akhirnya meninggal dunia.

AB mengalami luka bakar 30 persen 
dan sudah dibawa ke Malang. Pelaku 
Sutikno mengalami luka bakar sekujur 
tubuh 90 persen dirawat di RSUD dr 
Soetomo. Sedangkan Dimas Reza Leo 
masih dirawat di RSUD dr Soetomo.

Cak Eri juga mengucapkan terima ka
sih kepada Gubernur Jawa Timur Kho
fifah Indar Parawansa dan RSUD dr Soe
tomo Surabaya. “Kami yang di pemerintah 
kota juga memberikan yang terbaik bagi 
warga Kota Surabaya,” katanya.

Selama ini, menurut dia, Pemkot Su
rabaya terus memonitor berjalannya 
ka sus tersebut. Pasalnya, biaya pe ra
watan korban kasus KDRT yang terja
di di Sambikerep ini tidak bisa dicover 
menggunakan BPJS Kesehatan. “Tapi 
kita sudah berbicara dengan RSUD dr 
Soetomo. Dan, kita sudah sampaikan 
kepada keluarga (korban) agar tidak 
usah bingung karena (biaya) sudah 
ditanggung pemerintah,” jelasnya.

Cak Eri juga menyampaikan terima 
kasih kepada Kapolrestabes Surabaya 
karena terus menjaga kondusivitas di 
Kota Pahlawan. Termasuk pula dalam 
penyelesaian kasuskasus seperti di 
Sambikerep. “Alhamdulillah, sampai 

saat ini Pak Kapolres terus menjaga 
situasi yang kondusif di Kota Su
rabaya,” ujarnya.

KORBAN SudAh SAdAR
Sementara itu, Dimas Reza Leo, 

korban kasus KDRT yang dilakukan 
ayah tirinya, Sutikno, sudah mulai 
membaik setelah dirawat selama 
sebulan lebih di RSUD dr Soetomo. 
Pemuda 17 tahun ini kini sudah mulai 
sadar setelah melewati masa kritis 
seusai dibakar ayah tirinya perte
ngahan bulan lalu. 

“Sudah membaik, sudah bisa ma kan,” 
ujar paman korban, Suliono kepa da 
Radar Surabaya, Rabu (17/5) malam.

Dia menambahkan, Dimas masih 
dirawat di RSUD dr Soetomo. Pihaknya 
membenarkan telah mendapat ban
tuan pengobatan dari Pemkot Sura
baya. “Insya Allah, (biaya) dari Pemkot 
Surabaya,” katanya. (*/rek)

IST

RAIB: Pelaku terekam CCTV saat mencuri di parkiran masjid Jalan Lontar, Surabaya.

Namun, yang harus dipilih hanya 
dua sekolah negeri.

Yusuf menegaskan, dispendik akan 
menggabungkan PPDB sekolah negeri 
dan swasta agar masyarakat yang 
raguragu masuk sekolah negeri bisa 
juga mendaftar ke sekolah swasta. Dia 

meminta masyarakat untuk memilih 
sekolah yang dekat wilayahnya agar 
bisa masuk ke sekolah negeri. 

Ketua Komisi D DPRD Surabaya 
Khusnul Khotimah mengaku khawatir 
warga tidak bisa menjangkau sekolah 
negeri di kawasan tempat tinggalnya. 
Khusnul mencontohkan di Krem ba
ngan. Jumlah sekolah negeri sangat 

ter batas. “Saat ini yang dibutuhkan mas
yarakat sekolah bisa merata dan bisa 
diakses masyarakat,” tutur Khusnul.

Anggota Komisi D Herlina Harsono 
Njoto meminta dispendik untuk me mi
kirkan nasib siswa dari keluarga pra
miskin ketika tidak diterima di sekolah 
negeri. “Harus ada intervensi dari pe
merintah,” tegas Herlina. (rmt/rek)


