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AKP Heru Sugiarto

Kita sudah cek 
tempat kejadian 

perkara (TKP) 
dan korban 

sudah membuat 
laporan. Kita 

masih melakukan 
penyelidikan

PEDAGANG AYAM KORBAN BEGAL SADIS

MOTOR N-MAX 
DIBAWA KABUR 4 PELAKU
Petugas Polsek 
Pulogadung 
memburu pelaku 
begal dengan 
korban seorang 
pedagang ayam di 
Jalan Kayu Putih 
Raya, Pulogadung, 
Jakarta Timur, pada 
Jumat (29/7/2022) 
sekitar pukul 03.00 
WIB.

gatakan bahwa korban yang 
sedang berkendara sendiri 
menggunakan sepeda motor 
tiba-tiba dihimpit oleh para 
pelaku yang datang ber-
boncengan menggunakan 
dua motor.

K o r b a n  k e m u d i a n 
diancam oleh pelaku dengan 
menggunakan senjata tajam. 
Tak hanya itu, korban juga 
didorong oleh para pelaku 
dari sepeda motornya.

Korban yang tak berdaya 
lalu membiarkan komp-
lotan begal itu membawa 
kabur sepeda motor Yamaha 
N-Max miliknya.

“Korban didorong terus 
diancam. Pelaku bawa sajam 
(senjata tajam), hanya diper-
lihatkan saja berupa pisau,” 
ujar Heru. 
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Minggu (31/7/2022)
Heru menambahkan 

korban yang merupakan 
pria berinisial R itu dibegal 
ketika pulang ke kediaman-
nya yang berada di kawasan 
Pulogadung, Jakarta Timur.

Korban diketahui selesai 
mengantar ayam dari Pasar 
Kemayoran, Jakarta Pusat 
lantas  saat diperjalanan 
dibegal oleh empat orang 
pelaku.

“Korban tukang ayam 

ya, dia habis nganter ayam 
dari Pasar Kemayoran terus 
arah pulang ke Pulogadung 
lantas dibegal oleh pelaku 
diduga ada empat orang,” 
ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru men-
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Jakarta, HanTer - Kanit 
Reskrim Polsek Pulogadung 
AKP Heru Sugiarto men-
gatakan sudah menerima 
laporan dari korban dan 
telah mendatangi lokasi 
kejadian.

“Kita sudah cek tempat 
kejadian perkara (TKP) dan 
korban sudah membuat 
laporan. Kita masih mela-
kukan penyelidikan,” ujar 
Heru Sugiarto dikonfi rmasi, 

PADA GELARAN prosesi perni-
kahan pasangan Mutiara Annisa 
Baswedan dan Ali Saleh Alhuraebi 
yang berlangsung di Putri Duyung 
Resor t, Ancol, Jakar ta Utara, 
ada beberapa hal yang menarik 
perhatian. Bagi pasangan muda 
ini, kekhusyukan akad selayaknya 
juga tak meninggalkan gaya hidup 
anak muda dengan nuansa global.

Kreator muda seperti Didiet 
Maulana, penggawang IKAT Indo-
nesia, Rusli Hadiwinata, Khaanan 
dan Didit Hediprasetyo & Dhita 
Soebroto menuangkan dalam 
beberapa seri pakaian yang dike-
nakan mempelai wanita dan pria.

Semuanya menyatukan kon-
sep busana Indonesia dengan 
sentuhan modern. Kalau dilihat le-
bih teliti, sejak dari awal di prosesi 
akad nikah tak lepas dari sentuhan 
budaya dengan nuansa modern.

Kebaya modern panjang 
putih yang dikenakan Mutiara, 
dirancang oleh Didiet Maulana 
menjadikan acara terasa lebih 

sakral.
Pada resepsi yang dihadiri 

oleh Presiden Jokowi dan Ibu 
Iriana Jokowi serta jajaran petinggi 
di negeri ini, Jumat malam

(29/7/2022), Mutiara men-
genakan Kebaya kutu baru velvet 
warna pink dijahit khusus untuk 
Mutiara oleh Dita Soebroto. Pa-
duan dengan kain batik Jogja Sido 
Asih latar Cemeng.

Nuansa modern juga terasa 
pada acara yang digelar untuk 
relasi dan sahabat pada Sabtu 
siang (30/7/2022), Mutiara men-
ggunakan gaun panjang dari kain 
songket yang didesain dengan 
motif parang oleh Didit Hedipra-
setyo ser ta suntiang Melayu 
rancangan Rinaldi Yunardi.

Sentuhan fushion dalam de-
sain batik di atassongket yang ha-
dir dalam gaun pagi dengan warna 
pastel. Unsur Indonesia juga kental 
terlihat pada busana resepsi pada 
Sabtu malam (30/7/2022).

Mutiara menggunakan dress 

ala Grace Kelly warna putih, 
dipadu dengan hair piece dari 
Rinaldi Yunardi. Gaun ini dirancang 
khusus untuk Mutiara oleh Didit 
Hediprasetyo. Ali Saleh Alhu-
raebi mengenakan tuxedo bow 
tie rancangan desainer Rusli 
Hadiwinata.

“Anak-anak muda seperti Tia 
dan Ali itu biasanya lebih dinamis, 
termasuk dalam memilih tema 
busana pernikahan. Penggunaan 
pakaian-pakaian adat/tradisional 
sebagai bentuk untuk melestari-
kannya. Pilihan Tia dan Ali untuk 
mengenakan pakaian adat Jawa 
dan adat Melayu menjadi bentuk 
penghargaan terhadap kekayaan 
budaya Indonesia. Menjadi lebih 
menarik dengan konsep kekinian 
karena ada sentuhan modern,” 
jelas adik kandung Anies Rasyid 
Baswedan, Abdillah Baswedan, 
yang dalam perhelatan ini men-
jadi wakil keluarga besar, Minggu 
(31/7/2022). 
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Kebaya Modern Jadi Sorotan Saat
Resepsi Pernikahan Tya Baswedan

Jakarta, HanTer - Pen-
gelola Lembaga Pemasya-
rakatan (Lapas) Narkotika 
Kantor Wilayah Kemen-
terian Hukum dan HAM 
DKI Jakarta meningkat-
kan kapasitas sumber daya 
manusia (SDM) terkait 
antisipasi tindak pidana 
kejahatan siber.

Kepala Lapas Narkotika 
Kanwil Kemenkumham 
DKI Jakarta, Bayu Irsahara 
mengatakan peningkatan 
kapasitas SDM itu diikuti 
Kepala Divisi Pemasyara-
katan dan seluruh Kepala 
Unit Pelaksana Teknis Pe-
masyarakatan.

“Kegiatan ini nantinya 
semakin menambah penge-
tahuan dan ilmu kita dalam 
hal tindak pidana cycberc-
rime yang memanfaatkan 
kecanggihan teknologi in-
formasi,” ujar Bayu melalui 
keterangan tertulis di Ja-
karta, kemarin.

Pada kesempatan itu 
hadir pula Kepala Divisi Pe-
masyarakatan Kanwil Ke-
menkumham DKI Jakarta 
Marselina Budiningsih dan 

Kasat Binmas Polres Met-
ro Jakarta Utara Kompol 
Immanuel Tobing sebagai 
narasumber

Kompol Imanuel To-
bing memaparkan kebera-
daan telepon seluler menja-
di salah satu pendukung ke-
jahatan siber di Indonesia.

“Handphone menjadi 
salah satu alat pelaku keja-
hatan untuk berbuat tindak 
pidana cybercrime yang di 
mana harganya tidak mahal 
dan bisa didapatkan dima-
na saja,” tutur Immanuel.

Immanuel juga men-
gungkapkan saat ini masya-
rakat semakin dimudahkan 
oleh perkembangan tek-
nologi.

Kejahatan siber meru-
pakan tindakan kriminal 
yang melibatkan komputer, 
jaringan dan perangkat 
yang terhubung melalui 
jaringan.

Pelaku kejahatan siber 
mayoritas menargetkan 
pencurian dan penjualan 
secara ilegal data pribadi 
atau perusahaan. 
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ANTISIPASI KEJAHATAN SIBER

Lapas Narkotika DKI 
Tingkatkan Kapasitas SDM

Jakarta, HanTer - Kepala 
Suku Dinas Tenaga Kerja, 
Transmigrasi dan Energi 
Jakarta Selatan (Nakert-
ransgi) Fidiyah Rokhim 
mengajak masyarakat te-
rutama yang tak kunjung 
mendapatkan panggilan 
kerja dari perusahaan ber-
sedia mengikuti pelatihan 
kerja. “Kami punya lima 
kegiatan strategi daerah 
(KSD), ditambah lagi pela-
tihan mengemudi (SIM) 
dan security. Semuanya 
untuk membekali masya-
rakat dengan keterampilan, 
supaya bisa mandiri, tenaga 
kerja mandiri,” kata dia di 
Jakarta, kemarin.

Fidiyah tak memung-
kiri lulusan dari berbagai 
sekolah terus bertambah, 
sementara daya tampung 
di perusahaan tak dapat 
mengimbanginya.

Untuk itu, dia mereko-
mendasikan para pencari 
kerja khususnya berdomi-
sili di Jakarta Selatan mem-

pertimbangkan ikut pela-
tihan kewirausahaan yang 
digelar Sudin Nakertransgi 
dengan mendaftarkan diri 
melalui media sosial sudin.

Pelatihan ini antara lain 
bidang perawatan alat pen-
dingin atau air conditioner 
(AC) yang berlokasi di Kelu-
rahan Jati Padang, Pasar 
Minggu, Jakarta Selatan 
dengan kuota 30 peserta. 
Menurut Fidiyah, pelatihan 
ini diminati masyarakat 
mengingat kebutuhan per-
baikan AC relatif tinggi.

Selain AC, Sudin Na-
kertransgi juga membuka 
pelatihan aneka kue yang 
tercatat menghasilkan 300 
orang lulusan. Selama pela-
tihan, peserta mendapat-
kan alat dan bahan untuk 
membuat kue serta pembe-
kalan ilmu dari narasumber 
yang hadir.

Fidiyah mengatakan, 
kue buatan peserta nan-
tinya dievaluasi dari sisi 
higienis dan cita rasa. Pe-
serta yang lulus nantinya 
punya kesempatan ber-
gabung dengan pasar da-
ring UMKM Provinsi DKI 
Jakarta E-Order. Melalui 
pasar ini, mereka dapat ak-
ses untuk mempromosikan 
produknya. Pelatihan lain 
yakni aneka kuliner, aneka 
minuman dan menjahit. Su-
din Nakertransgi berencana 
membuka pendaftaran bi-
dang pelatihan aneka mi-
numan pada Agustus 2022 
dengan kuota 200 peserta.
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WARGA YANG MASIH NGANGGUR

Sudin Nakertransgi Jaksel
Ajak Ikut Pelatihan Kerja


