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Di Tengah Pusaran 
K e j a h ata n

Angka kejahatan di Batam 
meningkat sebulan terakhir. Ada 
tujuh pembunuhan terjadi sepanjang 
Oktober dan awal November. Polisi 
boleh tembak di tempat.PENULIS : YERMIA RIEZKY

email : majalah@batampos.co.id
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ona kesedihan tak bisa lepas dari wajah 
Sartika. Mukanya murung. Matanya sayu. 
Tatapannya kosong. Kakinya lemah saat 
melangkah menuju pintu rumahnya di 
Nongsa. Anak perempuannya berumur 

kurang dari dua tahun berjalan mengikuti Sartika 
dengan gontai untuk menjaga keseimbangan.

Siang itu, Sartika hanya mengenakan piama len-
gan pendek dengan celana selutut. Ia menyapa pelan 
saat Batam Pos menghampiri rumahnya di Kampung 
Sambau, Nongsa, RT 06 RW 03, Kamis pekan lalu.

Dia tak bisa menyembunyikan perasaan dukanya. 
Delapan belas hari sebelumnya, tepatnya tanggal 20 
Oktober 2014, ia harus menerima kenyataan sua-
minya, Ambok Maik, tewas terbunuh. Pembunuhan 
suaminya dilakukan dengan cara yang tak biasa. 
Jenazah Ambok ditemukan tanpa kepala. Tubuhnya 
dimasukkan ke dalam karung dan dihanyutkan 
ke laut hingga ditemukan warga Pulau Pun-Pun, 
Tangjungbanun, Sembulang.

Tragedi itu memaksa Sartika harus menghadapi 
nasib berjuang membesarkan dua anaknya. Bersama 
Ambok, ia dikaruniai anak lelaki yang kini berusia 
delapan tahun dan seorang putri berumur 16 bulan. 

R

Polisi dan 
petugas RSBP 
mengangkat 
jasad Ambok 
Maik tanpa 
kepala yang 
di temukan di 
Pulau Punpun 
Jembatan 
V, Minggu 
(19/10). 

F. DALIL HARAHAP/
BATAM POS

Krisman 
korban 
pembacokan 
geng motor 
di Bengkong 
saat mendapat 
perawatan 
medias di 
RSBK, Seraya, 
Batumpar, 
Minggu (6/7). 

F. DALIL HARAHAP/
BATAM POS
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Ia tinggal di rumah yang dibangunnya bersama Am-
bok setahun lalu. Bangunan seluas 35 meter persegi 
itu dibagi jadi dua unit rumah. Satu unit ditinggali 
Ambok dan Sartika, dan unit di sampingnya dihuni 
orangtua Ambok.

Tak ada yang bisa dilakukan Sartika untuk mem-
biayai kebutuhan keluarganya selain mengerjakan 
kebun di daerah Tering Bay, Nongsa. Ia memiliki ke-
bun kemangi yang digarapnya bersama Ambok sejak 
enam tahun lalu mereka menetap di Batam. Selain 
mereka berdua, seorang anggota keluarga biasanya 
dimintai bantuan untuk memnggarap kebun itu. 
Namun, sejak Ambok meninggal, Sartika belum bisa 
berangkat ke ladang.

“Kami orang Bugis. Tradisinya, kami belum bisa 
menanam sebelum masa (duka) sampai 40 hari,” 
kata Sartika, pelan.

Sebenarnya larangan itu hanya untuk menanam. 
Ia masih bisa memanen kemangi di kebunnya yang, 
katanya, sudah tumbuh panjang dan siap dipanen. 
Tapi ia memilih tak memanen tanaman itu.

“Saya masih berduka, belum bisa berbuat apa-apa. 
Biar saja nanti saya mulai menanam dari awal,” kata 
Sartika.

Ketika terakhir kali bertemu dengan istrinya, 
Ambok mengatakan ia ingin membeli alat berkebun. 

Hari Kamis, 16 Oktober 2014, ia pamit pada siang 
hari dengan mengenakan pakaian rapi, demikian 
kata Daeng Matiro, ayah Ambok. Tidak sempat pu-
lang ke rumah, pada malam harinya Ambok me-
nelepon Sartika dan mengatakan ia tidak pulang ke 
rumah karena mendapat panggilan kerja dari rekan-
nya, yang sering ia panggil Pardi. 

 “Ambok bilang, dia sudah beli baju seken untuk 
bekerja, jadi tidak pulang ke rumah,” kata Sartika.

Bersama Pardi, pekerjaan Ambok tergolong mel-
anggar hukum. Ia menebang pohon di dalam hu-
tan lindung Duriangkang. Menurut Sartika, Ambok 
mulai bekerja bersama dengan Pardi satu tahun 
yang lalu. Sistemnya, Ambok membawa tujuh orang 
kenalannya menebang pohon di dalam hutan lind-
ung Duriangkang, kemudian hasil kayunya dijual ke 
Pardi. 

Tak hanya membeli kayu, Pardi juga menyedia-
kan minyak untuk gergaji mesin rombongan Ambok 
dan menyediakan pengawalan dari suatu kesatuan. 
Biasanya Pardi menyediakan empat orang tenaga 
keamanan termasuk dirinya.

Tujuh bulan berjalan, pekerjaan itu berhenti. 
Kabarnya, penghentian itu terjadi karena aktivitas 
Ambok ketahuan oleh Direktorat Pengamanan yang 
mengawasi aktivitas ilegal di dalam Hutan Lindung 

Jasad Piter Ebang 
ditempatkan 
di peti mati, 
sementara 
Isabela, ibu kecil 
Ebang, menangis 
histeris di rumah 
duka Baloi 
Kebun, Selasa 
(14/10). 

F. DALIL HARAHAP/BATAM 
POS
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Duriangkang. Namun setelah tiga bulan berhenti, 
Ambok mendapat panggilan dari Pardi untuk beker-
ja. Namun panggilan kali itu berbeda dengan peker-
jaan sebelumnya. 

Menurut penuturan Ambok pada Sartika, Pardi tak 
lagi memberikan pengawalan selama bekerja. Am-
bok pun tak lagi diminta mengajak rekan-rekannya 
yang kebanyakan berasal dari Kampung Sambau. 
Pardi sudah menyediakan tujuh rekan kerja yang 
akan membantu Ambok. Namun, Pardi masih mem-
berikan jatah minyak untuk gergaji mesin Ambok.

Pekerjaan itu dilakukan pada Kamis–Jumat, 9-10 
Oktober 2014. Ambok selalu berangkat pada jam 

18.00 dan pulang jam 04.00 subuh. Selama itu, ia 
melarang istrinya untuk mengontak ponselnya ka-
rena tak mau diganggu saat sedang kerja.

Sartika sebenarnya tidak suka Ambok mengambil 
pekerjaan yang ditawarkan oleh Pardi. karena ta-
waran yang diajukan tidak biasa. “Firasat saya mera-
sakan hal yang buruk tentang pekerjaan itu,” kata 
Sartika. Bukan hanya soal tidak adanya pengawal 
dan rekan kerja yang asing. Sartika juga mengeluh 
dengan bayaran yang diterima suaminya dari peker-
jaan sampingan itu.

“Ambok bilang dia hanya dibayar Rp 1,4 juta. Itu 

kecil sekali kalau dihitung dari banyak kayunya yang 
sampai 10 ton,” ujar Sartika. “Saya sempat protes 
karena bayarannya hanya segitu.”

Jumat subuh, 17 Oktober 2014, Ambok tak pulang. 
Jam 5.00 Sartika menelepon ponsel suaminya. Pon-
sel Ambok aktif, namun tak dijawab. Ditunggu sam-
pai pagi, Ambok tak kunjung pulang. Sartika kem-
bali menelepon suaminya pada pukul 09.00. Namun, 
saat itu ponsel Ambok sudah tidak aktif.

Sartika merasa ada yang aneh. Ia tahu, ponsel 
Nokia milik Ambok memiliki baterai yang tahan 
hingga dua hari. Seharusnya baterai ponsel itu be-
lum habis. “Ambok selalu mengisi baterai HP-nya 

sebelum berangkat. Jadi tidak mungkin pagi itu 
baterainya sudah habis,” ujar Matiro.

“Ambok selalu bilang, HP itu harus selalu dekat 
dengan kita. Kalau saya letakkan HP jauh dan tidak 
terdengar dia malah marah karena kalau terjadi apa-
apa, sulit dihubungi,” Sartika menjelaskan.

Keluarga Ambok mulai khawatir. Mereka meng-
hubungi kerabat dan tetangga di Kampung Sambau. 
Mereka mulai berupaya mencari tahu keberadaan 
Ambok. Kabar kehilangan itu juga dilaporkan ke 
polisi.

Kabar hilangnya Ambok juga sampai di telinga 
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Pardi. Bersama beberapa teman, hari Minggu 19 Ok-
tober, ia datang ke rumah Sartika. Pardi mengatakan 
ketika itu ia meminta Ambok datang ke hutan untuk 
mengambil gajinya. Setelah bertemu Ambok untuk 
mengambil gaji, kepada Sartika, Pardi mengaku tak 
lagi melihat Ambok. Pada hari itu, polisi juga datang 
bertemu Sartika dan orangtua Ambok untuk mem-
inta keterangan terkait hilang nya pria yang lahir di 
Muara Sabak, Jambi, itu.

Keesokan harinya, Sartika dan keluarga mendapat 
kabar ada penemuan jenazah tanpa kepala di dekat 
Jembatan IV Pulau Galang. Mereka segera mencari 
koran yang memuat berita itu. Khawatir jenazah 
itu adalah Ambok, mereka kemudian berangkat ke 
Rumah Sakit BP Batam di Sekupang. 

Di kamar jenazah, Matiro melihat jenazah tanpa 
kepala dibaringkan. Ia kemudian melihat jari kaki-
nya. Ia mendapati kedua telunjuk jari kaki jenazah 
terselip di bawah kedua jempolnya, mirip seperti 
jari kaki Ambok. Namun, ia tidak puas. Ia kemudian 
melihat salah satu lengannya, mencari tanda bekas 
luka akibat Ambok pernah terjatuh dengan salah 
satu lengannya menghadap bilah parang. Matiro 
menemukan tanda itu. Ia yakin jenazah yang lehern-
ya tergorok dengan rapi itu adalah anaknya. Ia me-
minta pihak rumah sakit untuk membawa pulang 
jenazah tersebut.

Namun, pihak rumah sakit sempat ragu. Mereka 

Kombes Moh 
Hendra S 
mengekspos 
tersangka 
dan barang 
bukti pelaku 
perampokan 
di Pasar Mega 
Legenda 
yang juga 
merampok 
toko emas di 
Seiharapan, 
Minggu (26/5). 

F. CECEP MULYANA/
BATAM POS

Polisan sedang 
melakukkan 
olah lokasi 
perampokan 
yang terjadi 
di toko emas 
Emerald SP 
Plaza Batuaji, 
Kamis (30/10).

F. JOHANNES/BATAMPOS
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meminta Matiro pulang dulu dan kembali lagi 
keesokan harinya. Mungkin saja Matiro berubah 
pikiran.

Matiro menolak usulan itu. “Saya yakin betul itu 
anak saya. Kalau memang besok ada orang yang 
mengatakan itu keluarga mereka, hubungi saya,” 
kata dia, tegas. Akhirnya, jenazah tanpa kepala itu 
dibawa ke rumah di Kampung Sambau. Begitu sam-
pai di rumah, tangis keluarga pun pecah.

***
KASUS pembunuhan Ambok merupakan salah 

satu kasus pembunuhan yang marak terjadi se-
lama bulan Oktober 2014. Jenazah Ambok bahkan 
ditemukan hanya sehari setelah Kepala Kepolisian 
Resort Kota Batam, Rempang, Galang, AKBP Asep 
Safrudin, menjabat menggantikan Kombes Moham-
mad Hendra Suhartiyono yang menjabat selama 10 
bulan.

Dalam catatan Batam Pos, selama bulan Oktober 
terjadi enam kasus pembunuhan. Jumlah ini lebih 
dari setengah kasus pembunuhan yang tercatat se-
lama tahun 2013 yang totalnya 10 kasus. Tiga kasus 
pembunuhan di bulan Oktober terjadi di Batuaji. 
Satu kasus masing-masing terjadi di Batam Kota, 
Sagulung, dan Galang. Jumlah itu bertambah dengan 

tewasnya Ishak Timung, warga Kampung Nusa In-
dah Kabil yang tewas ditebas parang dalam sebuah 
keributan pada 2 November 2014.

Selain kasus pembunuhan, ada juga penemuan 
jenazah perempuan yang over dosis di salah satu 
hotel di Jodoh, dan penemuan jenazah wanita dan 
hewan peliharaannya di Sekupang. Kerawanan 
warga akan bertambah jika kasus kriminal seperti 
pengeroyokan, aksi anarkis geng motor, pencurian, 
perampokan, hipnotis, penipuan, jambret, pemerko-
saan, dan penusukan turut dimasukkan. 

Yang juga tak bisa dikesampingkan adalah rawan-
nya jalan raya di Batam, yang setiap bulan merengut 
nyawa pengendara akibat kecelakaan lalu lintas.

Kepolisian bukannya tak awas dengan menin-
gkatnya kasus kriminal, khususnya pembunuhan 
di Batam. Pada 16 Oktober 2014, Polresta Barelang 
melancarkan operasi penyakit masyarakat (pekat). 
Pelaksana Harian Kapolresta Barelang, ketika itu, 
Yusri Yunus mengatakan operasi pekat digelar di 
lokasi rawan konflik dan penjuaan minuman keras. 
Hal itu didorong terjadinya tiga pembunuhan yang 
dipicu oleh konsumsi minuman keras berlebihan.

Namun, operasi pekat tak kunjung menurunkan 
angka pembunuhan. Bahkan hingga awal November, 
empat pembunuhan kembali terjadi. Dalam kasus 

Sandi 
dan Deski 
tersangka 
pembunuhan 
Dwi saat 
diperiksa 
penyidik di 
Polsek Lubuk 
Baja, Selasa 
(10/6). 

F DALIL HARAHAP/
BATAM POS
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Ishak, pria tersebut ditebas oleh tersangka yang be-
rada dalam keadaan mabuk.

Kapolresta Barelang yang baru menjabat, Asep 
Safrudin rupanya tak menutup mata dengan feno-
mena meningkatnya kasus kriminal di bulan Okto-
ber dan awal November. Apalagi, tujuh kasus pem-
bunuhan sepanjang bulan itu, empat di antaranya 
setelah Asep menjabat, tak bisa dianggap sebagai hal 
yang sepele. Usai peristiwa perampokan toko emas 
Emerald di Sentosa Perdana Plaza, Sagulung, Asep 
mengambil tindakan tegas.

“Saya izinkan anggota untuk tembak di tempat,” 
kata Asep, 30 Oktober lalu. Ia menekankan, instruksi 
itu dilakukan kepada pelaku kejahatan yang tertang-
kap basah dan mencoba melarikan diri.

Kekuatan penuh pun dikerahkan Asep untuk 
menekan angka kriminalitas di Batam yang semakin 
meresahkan warga.

“Reserse dan Intel turun dengan pistol dan ber-
pakaian sipil. Sabhara patroli menggunakan mo-
tor dengan dilengkapi senjata laras panjang,” Asep 
menjelaskan. “Ini tidak main-main lagi!”

Ketegasan itu langsung menemukan sasaran. 
Polisi menembak pemecah kaca mobil di Simpang 
Gelael Batam Centre. Kemudian pada 1 November, 
salah satu pelaku pencurian di rumah Ketua DPRD 
Kepri, Jumaga Nadeak, dihantam timah panas dalam 
usahanya melarikan diri dari penggerebekan polisi 
di ruli belakang kompleks Taman BPD Indah, Batam 
Centre. Pada hari yang sama, seorang anggota lain 
komplotan pembobol rumah Jumaga juga ditembak 
di bagian betis dalam pengejaran yang dilakukan di 
daerah Tiban Kampung.

Terakhir, polisi menembak mati seorang pelaku 
perampokan toko emas Emerald di SP Plaza akhir 
bulan lalu. Saat dikonfirmasi wartawan Batam Pos 
Jumat lalu, Kapolresta Asep mengatakan tindakan 
itu diambil karena salah satu pelaku, F, berupaya 
melarikan diri ketika akan ditangkap di Kualatung-
kal, Jambi. Sebelum ia berupaya melarikan diri, F 
mencabut sebilah pisau dan berupaya menyerang 
polisi yang akan menangkapnya.

***
MENGAPA jumlah kasus kriminal di Batam tak 

kunjung turun? Malahan, para pelaku kejahatan 
makin lama semakin berani dan terang-terangan 
melakukan kejahatan.

Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Batam, 
Juhrin Pasaribu, mengungkapkan faktor utama 

Asen terdakwa 
pembunuhan 
digiring polisi 
bersenjata 
lengkap di 
Pengadilan 
Negeri Batam.

F. YASHINTA/BATAM POS

Kapolsek 
Lubuk Baja 
Kompol Aris 
Risdianto 
mengekspos 
ketua geng 
motor Ganesa 
Heri Sandi di 
Polsek Lubuk 
Baja, Senin 
(2/6). 

F. DALIL HARAHAP/
BATAM POS 
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yang memicu terjadinya aksi kriminal adalah faktor 
ekonomi dan rasa sakit hati. “Namun, yang pal-
ing banyak adalah faktor ekonomi, yang tak hanya 
memicu pencurian, tapi perampokan,” kata Juhrin, 
Jumat pekan lalu.

Juhrin mencontohkan beberapa kasus pembunu-
han yang berawal dari pencurian atau perampokan. 
Pelaku akhirnya nekat membunuh karena korban 
memergoki pelaku saat melakukan aksinya.

Faktor ekonomi merupakan pedorong utama 
kejadian kriminal di Batam. Juhrin melihat hal itu 
karena selama ini kerap mendampingi pelaku keja-
hatan dalam berbagai persidangan. Kebanyakan kli-
ennya berlatar belakang ekonomi lemah yang tidak 
sanggup membayar pengacara. Di antara terdakwa 
yang dia dampingi, yang paling terkenal adalah 
Ujang dan Rosma dalam kasus pembunuhan Putri 
Mega Umboh.

“Kebanyakan yang saya dampingi pendidikannya 
hanya dari tidak tamat SD sampai SMA. Faktor itu 
membuat pengertian mereka soal hukum sangat 
minim,” terang Juhrin.

fokus
p e r i s t i w a

“Selain itu banyak dari terdakwa yang saya damp-
ingi adalah pendatang yang tidak memiliki keahlian 
khusus sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan. 
Untuk kerja di perusahaan saja sekarang harus lulu-
san SMA. Akhirnya mereka menganggur, dan karena 
ada mulut yang harus diberi makan akhirnya mere-
ka melakukan aksi kriminal,” tambah Juhrin.

Dosen Hukum Pidana Universitas Riau Kepulauan, 
Rustam Effendi, mengatakan karakter masyarakat 
yang heterogen turut memicu tingginya kasus krim-
inal di Batam. Perbedaan itu juga diikuti dengan 
kesenjangan sosial antar-masyarakat yang tinggi. 
Kombinasi hal tersebut membuat banyak warga 
Batam cepat tersinggung dan memicu terjadinya 
kasus kriminal.

Heterogenitas yang ada semakin tegas ketika 
warga bergabung dalam paguyuban berlatarbala-
kang kedaerahan atau golongan. Menurut Rustam, 
bergabung di dalam paguyuban tidak ada salahnya. 
Namun, paguyuban dapat menjadi pemicu aksi 
kriminal jika terjadi gesekan dan anggotanya tak 
bisa dikendalikan.

Reserse dan Intel 
turun dengan pistol 
dan berpakaian 
sipil. Sabhara patroli 
menggunakan motor 
dengan dilengkapi 
senjata laras 
panjang,Ini tidak main-
main lagi!.
Asep Safrudin
Kapolresta Barelang
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Istri Ambok Maik, 
Sartika bersama 
ayah Ambok, 
Daeng Matiro, di 
rumahnya, Kamis 
(6/11). 

F. YERMIA RIEZKY/
BATAM POS
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“Jika terjadi gesekan antar-anggota dari paguy-
uban yang berbeda, hal itu dapat melibatkan ang-
gota lain karena masing-masing pihak yang bertikai 
merasa punya massa,” kata Rustam.

Dia juga melihat hubungan sosial antar-warga 
yang tidak erat karena kesibukan bekerja mencari 
nafkah. Kesibukan ini membuat mereka tidak men-
genal tetangganya sehingga jika ada maling yang 
masuk ke rumah tetangga, tidak ada yang curiga. 

“Karena mereka menganggap maling itu bagian 
dari keluarga tetangga yang tidak mereka kenal,” 
kata dia. 

Kesibukan juga membuat warga tidak sempat 
menambah wawasan terutama terkait persoalan 
hukum dan warga menjadi cepat emosi karena kele-
lahan.

***
DI Kampung Sambau Nongsa, keluarga almarhum 

Ambok berharap polisi dapat memecahkan misteri 
kematian suami Sartika itu. Banyak yang menjadi 
pertanyaan keluarga, seperti mengapa Ambok tidak 
perlu mengajak rekan yang biasa bersama dia jika 
bekerja di hutan. Mengapa Pardi sudah menyedia-
kan pekerja di sana dan tidak menyediakan penga-
walan seperti biasa? Pertanyaan lain, apakah ada 

hubungan antara sampan yang selesai dibuat Ambok 
untuk Pardi seminggu sebelumnya dengan kasus 
pembunuhan itu?

Sartika yakin, pembunuh Ambok lebih dari satu 
orang. “Saya tahu Ambok punya ilmu. Kalau satu 
dua orang yang melawan dia, pasti tidak bisa men-
jatuhkan Ambok. Pasti pembunuhnya lebih dari tiga 
orang,” kata dia.

Hingga Kamis pekan lalu, keluarga Ambok belum 
mendapat kabar dari kepolisian. Menurut Matiro, 
polisi hanya datang sekali, yakni pada hari pen-
emuan jenazah Ambok. Kapolresta Barelang AKBP 
Asep Safrudin pada 29 Oktober 2014 mengaku 
proses penyelidikan pelaku pembunuhan itu masih 
terkendala dengan saksi kunci kematian korban. 
Saat itu, polisi sudah memeriksa tiga orang saksi 
rekan kerja dan keluarga Ambok.

“Saksinya minim, belum ada arah menuju tersang-
ka. Tapi kami terus bekerja,” kata Asep.

Sementara itu Matiro ingin kembali masuk ke 
hutan lindung tempat Ambok menebang kayu. Jalur 
masuk menuju lokasi kerja Ambok berada di dekat 
bundaran Kabil. Ia berharap bisa menemukan kepala 
sang anak. “Saya ingin mendapatkan kepalanya, biar 
ia bisa dikubur dalam keadaan lengkap,” ujar Matiro. 
(eusebius, william, juanda)
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Kasus Pembunuhan di Batam 
Oktober-November 2014

NO.      TANGGAL       KASUS 

1.           5/10  Prayetno Siburian (22) tewas dikeroyok belasan pria di Simpang Tembesi. Menurut rekan 
korban yang selamat dari pengeroyokan itu, belasan pria sebelumnya menenggak minuman 
beralkohol di Jembatan 1 Barelang.

2.          12/10  Tamba Simarmata (35) ditemukan tewas di kos-kosan Kompleks Ruko Mitra Raya Batuaji. 
Sebelum dibunuh, korban menikmati hiburan di kafe Nusantara di dekat TKP. Di sana, ia 
terlibat keributan dengan sejumlah pengunjung. 

3.          13/10  Piter Ebang (19) warga Baloi Kebun tewas ditikam Rusdiyanto, sesama warga Baloi kebun. 
Berawal dari pesta miras adik Rudsiyanto, Zulfikar, bersama Piter. Zulfikar kemudian cekcok 
dan dikeroyok delapan orang dalam pesta miras itu. Penikaman itu berbuntut serbuan ke-
lompok keluarga Piter ke rumah keluarga Rusdiyanto.

4.          19/10  Polisi menemukan jenazah tanpa kepala di Pulau Pun-Pun Tanjungbanun. Belakangan dik-
etahui jenazah tersebut adalah Ambok Maik warga Kampung Sambau Nongsa yang hilang 
selama tiga hari.

5.          22/10  Siswi SMA Muhammadiyah Batam, Karnila Masyuni Ritonga ditemukan tewas tergeletak di 
jalan raya Tanjungriau, Sekupang. Terdapat sejumlah luka lebam dan bekas tusukan.

6.          24/10  Buruh galangan kapal, Horas Hadiono Hutapea (26) tewas ditikam sepupunya, Richardo. Pe-
nikaman terjadi di lokasi kerja. Keduanya bekerja di tempat yang sama dan sempat beradu 
mulut yang berlanjut pada perkelahian. Richardo kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan 
menusuk Horas.

6.           2/11  Ishak Timung (47) warga Kampung Nusa Indah, Kabil, Nongsa tewas setelah ditebas parangoleh 
seorang pemuda yang tengah mabuk saat ikut pesta nikah di Kavling Lama, Telagapunggur.
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Segudang PR 
dari Pendahulu

Kasus kriminalitas tak pernah 
putus di Batam. Baru sebagian 
yang berhasil diungkap polisi.
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ika dibandingkan dengan masa kepem-
impinan pendahulunya Komisaris Be-
sar Polisi (Kombes Pol) Karyoto, masa 
kepemimpinan Kombes Pol Mohammad 
Hendra Suhartiyono tergolong singkat. Ia 

hanya memimpin Kepolisian Resort Kota Batam, 
Rempang dan Galang selama 10 bulan, semen-
tara Karyoto hingga dua tahun. Selama waktu 
itu, Hendra dihadapkan dengan sejumlah kasus 
kriminal yang menyita perhatian masyarakat 
Batam.

Ketika menerima tongkat estafet kepemimpi-
nan Polresta Barelang pada 2 Januari 2014, Hen-
dra mendapat sejumlah pekerjaan rumah yang 
belum dituntaskan Polresta selama masa kepem-
impinan Karyoto. Kasus pembunuhan seperti 
misteri pembunuhan Maria Sui Mui harus dipec-
ahkan Hendra.

Namun, Hendra tidak bisa hanya fokus pada 
kasus yang diterima dari Karyoto saja. Kasus 
demi kasus pelanggaran hukum terjadi. Belum 
sebulan ia menjabat, Hendra harus memecahkan 
kasus perampokan di dua toko emas Merah Sari 

JSyarifudin 
terdakwa 
kasus 
pembunuhan 
menjalani 
persidangan 
di Pengadilan 
Negeri Batam, 
Kamis (28/8). 

F. CECEP MULYANA/
BATAM POS 

Novita 
menunjukkan 
mobilnya 
yang dibobol 
pencuri di 
simpang 
lampu merah 
Rosadale, 
Batam Kota, 
Kamis (30/10), 
saat melapor 
di Polsek 
Batam Kota. 

F. DALIL HARAHAP/
BATAM POS
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dan Intan Sori di kompeks Pasar Mega Legenda, 
Batam Centre pada 17 Januari 2014. Kerugian 
yang dialami pemilik kedua toko itu mencapai 
milaran rupiah.

Selang beberapa hari kemudian, perampokan 
toko emas kembali terjadi di toko emas Seihara-
pan, Sekupang. Tiga perampokan toko emas itu 
membuat jajaran Polresta Barelang menginten-
sifkan pengejaran terhadap pelaku.

Dua bulan berlalu, polisi berhasil menangkap 
komplotan pembobol toko emas tersebut. Pelaku 
di Mega Legenda ternyata merupakan pelaku 
pembobol toko emas di Seiharapan. Empat orang 
pelaku dibekuk di lokasi berbeda. Dua di antara-
nya, Aheng dan Ricky masing-masing dibekuk di 
Tanjungpinang dan Medan.

Ketika Hendra dan jajarannya di Polresta 
Barelang tengah menyelidiki kasus pembobolan 
tersebut, sebuah kasus pembunuhan Anto warga 
Centre Poin, Batam Centre pada 27 Januari 2014. 

Anto dirampok dan dibunuh oleh tiga remaja 
dan seorang pemuda yang tertangkap dua min-
ggu kemudian.

Hendra kembali harus memecahkan kasus 
pembunuhan yang menimpa pegawai Badan 
Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
Kepri, Krisman Haryanto, 47. Krisman ditemu-
kan tewas di rumah kontrakannya di Perumahan 
Kartini I Nomor 6, Sekupang. 

Memasuki bulan Maret, perampokan yang 
disertai pembunuhan sadis kembali terjadi di 
Batam. Pada 14 Maret, pembunuhan yang ter-
jadi di Seipancur, Seibeduk itu dialami oleh 
Eng Li pemilik toko material New Karlindo. Tak 
hanya Eng Li, pembunuh juga menghabisi kedua 
anaknya, Leonis dan Charvies. Ketiganya diikat di 
lantai dua rumah toko kemudian ruko tersebut 
dibakar. 

Sepuluh hari kemudian polisi menangkap 
pelaku pembunuhan, Rino, di Tanjungbatu. Rino 

Perampok 
berhasil 
menggasak 
uang ratusan 
juta dari 
sebuah rumah 
di Perumahan 
Orchid Park, 
Batam Centre, 
(28/6).

 F. DALIL HARAHAP/
BATAM POS
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ternyata merupakan karyawan di toko material 
tersebut. Selain Rino, polisi juga menangkap satu 
orang yang diduga terlibat kasus tersebut.

Awal bulan April, kasus pembunuhan dan 
perampokan lagi-lagi terjadi di Batam. Kali ini 
terjadi di gudang kopi Kapal Tanker di Kom-
pleks Bumi Indah Nagoya Blok 2 Nomor 9. Otak 
pembunuhan itu, Syarifuddin membunuh Bibi 
alias Zuhro, karyawan gudang tersebut karena 
memergoki Syarifuddin saat melakukan aksinya. 
Tak berhenti di Bibi, pelaku juga menganiaya 
pemilik gudang Mok Hu Kun hingga sekarat. 
Hendra sendiri yang memimpin penangkapan 
Syarifuddin, mengamankan pelaku beberapa jam 
setelah merampok gudang tersebut.

Pada 8 Mei 2014, dua warga Nagoya, Suhaima 
dan Norsia dirampok di Jembatan V Barelang. 
Suhaima tewas dibantai dua orang pelaku. Polisi 
melakukan penyelidikan yang mengarah pada 
Andes dan Ridwan di Pekanbaru sebulan ke-
mudian. Ironis, kedua pembunuh adalah teman 
korban.

Niat menghabisi nyawa orang lain terus mun-
cul di Batam. Dua hari setelah pembunuhan 
Suhaima, siswi SMK Permata Harapan yang juga 
berprofesi sebagai model, Aprilian Dewi tewas 
dibunuh lelaki bernama Asen. Pembunuhan 
tersebut didorong oleh motif perampokan dan 
dilakukan di sekitar Dam Mukakuning. Jenazah 
korban ditemukan dalam keadaan bugil di seki-
tar Jembatan V Barelang. Asen yang diketahui 
beberapa kali menjadi pemain pembantu dalam 
beberapa film dibekuk di Bengkong lima hari 
kemudian.

Tak berhenti di situ, tujuh hari setelah pen-
emuan jenazah Dewi, seorang pekerja kapal, La 
Ode Umar, ditemukan tewas di Perumahan Baloi 
Kesehatan Blok A Nomor 6. Di akhir bulan Mei, 
perampokan dan pembunuhan kembali terjadi. 
Kali ini korbannya adalah pelajar SMK II Batam, 
Dwi Melianingsih yang dirampok dan dianiaya 
geng motor di Pantai Tanjung Tritip. Dwi sem-
pat selamat dan dirawat di rumah sakit. Sayang, 
nyawanya tak tertolong dan akhirnya meninggal 

fokus
p e r i s t i w a

Jajaran Polsek 
Lubukbaja 
menggelar 
rekontruksi 
kasus 
pembunuhan 
Dewi dengan 
tersangka 
Aseng dengan 
mempergakan 
beberapa 
adegan, Kamis 
(17/7). 
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dunia setelah dua minggu dalam perawatan. 
Terkait kasus itu, polisi berhasil meringkus dua 

remaja termasuk Sandi, 19, ketua geng motor 
Gensa.

Dalam masa kepemimpinan Hendra, sejumlah 
kasus pembunuhan terungkap dan polisi ber-
hasil menangkap pelakunya. Selain itu, polisi 
juga kerap melakukan razia terhadap kawanan 
geng motor dan melakukan operasi untuk mem-
berantas penyakit masyarakat. Meski demikian, 
Hendra menyisakan beberapa kasus yang be-
lum terungkap di antaranya kasus pembunuhan 
Krisman Haryanto dan La Ode Umar. Kasus lama 
seperti pembunuhan Maria pun tak kunjung ter-
ungkap meski Polisi pernah mengatakan mereka 
sudah memiliki cukup bukti dan sudah mengeta-

hui lokasi tersangka.
Tanggal 18 Oktober lalu, Hendra menyerahkan 

jabatan Kapolresta Barelang kepada AKBP Asep 
Safrudin. Hendra kemudian melanjutkan karirn-
ya di Bareskrim Mabes Polri sebagai Kepala Bi-
dang Pelayanan Informasi Kriminal. Dalam acara 
Pisah Sambut yang berlangsung di Lobi Mapol-
resta Barelang Hendra mengaku masih banyak 
kasus yang belum terungkap selama ia menjabat.

“Masih banyak PR saya yang belum tuntas. 
Beberapa kasus perampokan dan pembunuhan 
yang menghebohkan belum terungkap,” kata 
Hendra. Ia menambahkan, pekerjaan rumah itu 
yang membuat ia masih akan datang ke Batam 
untuk mengurus kasus-kasus tersebut. (eusebius 
sara, yermia riezky)

Purwadi 
(pake sebo) 
tersangka 
pembunuh 
PSK saat 
diamankan 
Polsek 
Sagulung, 
(5/9). 
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