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BARESKRIM BELUM SITA
UANG DNA PRO DARI ROSSA
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim 
Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan menegaskan pihaknya 
belum melakukan penyitaan uang pembayaran DNA Pro atas 
honor manggung penyanyi Rossa saat mengisi acara di Bali akhir 
Desember 2021.

ROSSA
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Me-
nurut Whisnu  dari hasil 
pemeriksaan dan alat bukti 
yang didapat oleh penyidik, 
disimpulkan bahwa tidak 
ditemukan mens rea atau 
niat jahat dalam peristiwa 
mengalirnya dana DNA Pro 
tersebut kepada Rossa.

“Demikian juga under-
lying transaction-nya cau-
sannya halal,” kata Whisnu 
kepada ANTARA saat dihu-
bungi di Jakarta, Selasa 
(26/4/2022)

Ia menjelaskan, hasil 
gelar perkara yang dilaku-
kan penyidik, Rossa tidak 
mengambil uang yang ile-
gal. Artinya ia bekerja seca-
ra profesional, ada kontrak-
nya. Sehingga tidak perlu 

untuk mengembalikan 
ataupun menjadi barang 
bukti uang-nya tersebut.

“Atas kesimpulan penyi-
dik tersebut terhadap dana 
DNA Pro yang mengalir 
kepada Rossa tersebut tidak 
dikenakan penyitaan oleh 
Penyidik Dittipideksus,” 
ujarnya.

Lebih lanjut ia mengata-
kan hal serupa juga berlaku 
untuk publik fi gur lainnya 
seperti Nowela maupun 
Yosi Project Pop dan DJ 
Una juga tidak diminta 
untuk mengembalikan uang 
yang mereka terima dari 
DNA Pro, karena tidak ada 
niat jahat (mens rea) dari 
para publik fi gur tersebut. 
Melainkan mereka melak-

sanakan kegiatan sesuai 
profesionalisme.

Berbeda dengan Ivan 
Gunawan yang mengemba-
likan uang senilai Rp921,7 
juta dari Rp1.010.000.000 
yang diterimanya sebagai 
Brand Ambasador DNA 
Pro, termasuk uang Rp1 mi-
liar yang diterima pasangan 
selebriti Rizky Billar dan 
Lesti Kejora untuk keper-
luan konten.

“Kecuali beda dengan 
Lesti, dia itu kan konten. 
Dia tau (uang) itu buat kon-
ten. Tau salah, jadi harus di-
kembalikan. Ivan juga, dia 
sebagai brand ambasador. 
Beda dengan dia nyanyi, 
atau MC seperti DJ Una 
beda itu,” tutur Whisnu.

Penyidik telah menetap-
kan 12 tersangka dalam ka-
sus investasi bodong robot 
trading platform DNA Pro. 

Brigjen Pol 
Whisnu Hermawan

Atas kesimpulan 
penyidik tersebut 

terhadap dana 
DNA Pro yang 

mengalir kepada 
Rossa tersebut 

tidak dikenakan 
penyitaan 

oleh Penyidik 
Dittipideksus

Adapun ke-12 tersangka, 
tujuh di antaranya telah di-
tangkap, yakni yakni Roby 
Setiadi (RS), Russel (RU), 
Yoshua (YS) dan Frang-

kie (FR) ditangkap Kamis 
(7/4), kemudian Jerry Gu-
nanda (JG) selaku pendiri 
(founder) Tim Octopus dan 
Stefanus Richard (SR) sela-

PENGACARA DJ UNA, Yafet 
Rissy mengatakan kliennya telah 
selesai menjalani pemeriksaan 
sebagai saksi sekaligus korban 
dalam perkara dugaan penipuan 
investasi berkedok robot trading 
melalui aplikasi DNA Pro.

Dj Una tiba di Gedung Bares-
krim Polri, Jakarta, Senin, seki-
tar pukul 13.15 WIB langsung 
masuk ke ruangan pemeriksaan 
dan keluar dari pemeriksaan 
pukul 21.30 WIB. Dia diminta 
keterangan oleh penyidik dengan 
35 pertanyaan.

“Makanya agak lama (pe-
meriksaan), tadi kami diperiksa 
dengan 35 per tanyaan yang 
terbagi dalam 2 bagian utama. 
Pertama sebagai korban dan 
kedua sebagai saksi,” kata Yafet 
di Bareskrim Polri.

Yafet menyebutkan, dalam 
pemeriksaan tersebut kliennya 
telah menerangkan hubungannya 
dengan DNA Pro, selain sebagai 

pengisi acara juga orang yang 
berinvestasi di aplikasi robot tra-
ding tersebut dan ikut dirugikan 
karena uang yang diinvestasikan 
tidak bisa ditarik kembali dengan 
nominal kerugian Rp900 juta.

Sebagai publik figur, DJ Una 
diminta tampil di tiga acara DNA 
Pro yakni pada bulan Juli di salah 
satu hotel di Surabaya, kemudian 
bulan Desember 2021 di salah 
satu hotel di Jakarta Pusat, serta 
hotel di Bali.

“Kontrak satu kali perfome 
(tampil) kisaran waktu 1 sampai 
2 jam,” ungkapnya.

Yafet tidak mengungkap 
berapa nominal bayaran yang 
diterima DJ Una saat tampil 
dalam acara DNA Pro.

Ia lebih menekankan bahwa 
kliennya juga ikut menjadi kor-
ban penipuan investasi. DJ Una 
diajak oleh seseorang bernama 
Hoki Irjana dengan menjanjikan 
berbagai hadiah, termasuk ken-

daraan roda empat jenis CR-V 
dan Brio. Dalam investasi terse-
but, DJ Una mengajak keluarga 
dan teman-temannya menjadi 
members.

“Itu dijanjikan jika berhasil 
memenuhi skema investasi. 
Ternyata semua bohong, omong 
kosong, sampai Januari kemarin 
dana tidak bisa ditarik dan hadiah 
tidak pernah diterima Una bersa-
ma teman-teman dan keluarga,” 
ucapnya.

Dalam pemeriksaan terse-
but, kata Yafet, juga tidak dibahas 
mengenai pengembalian uang 
dari DNA Pro oleh pihaknya. 
Menurut dia tidak ada aliran dana 
ilegal yang diterima oleh kliennya.

“Tidak ada pengembalian 
uang, tidak ada pengembalian 
dana ya. Karena memang tidak 
ada apanya aliran dana yang 
ilegal. Semua diterima karena 
tampil sebagai seniman profe-
sional,” ujar Yafet.

Sementara itu, DJ Una 
mengaku menyesal telah men-
ginvestasikan dananya ke DNA 
Pro. Peristiwa tersebut menjadi 
pembelajaran baginya ke depan 
agar tidak mudah percaya den-
gan ajakan berinvestasi.

“Yang pasti saya akan lebih 
hati-hati untuk berinvestasi, tidak 
mudah percaya dengan orang-
orang yang baru saya kenal,” 
kata Una.

DJ Una salah satu publik 
figur yang ikut diperiksa dalam 
perkara ini. Sejumlah artis yang 
sudah diperiksa, di antaranya 
Ivan Gunawan, Rizky Billar, Lesti 
Kejora, Nowella, hingga personel 
Project Pop Hermann Josis 
Mokalu atau Yosi.

Sejumlah publik figur yang 
telah diperiksa juga telah men-
gembalikan dana yang mereka 
terima dari DNA Pro, seperti Ivan 
Gunawan mengembalikan uang 
Rp921,7 juta, Rizky Billar dan 

Lesti Kejora mengembalikan Rp 
1 milIar, Rossa mengembalikan 
fee menyanyi Rp172 juta, Nowel-
la mengembalikan Rp15 juta.

Penyidik telah menetapkan 
12 tersangka dalam kasus in-
vestasi bodong robot trading 
platform DNA Pro.

Adapun ke-12 tersangka, tu-
juh di antaranya telah ditangkap, 
yakni yakni Roby Setiadi (RS), 
Russel (RU), Yoshua (YS) dan 
Frangkie (FR) ditangkap Kamis 
(7/4), kemudian Jerry Gunanda 
(JG) selaku pendiri (founder) 
Tim Octopus dan Stefanus Ric-
hard (SR) selaku mitra pendiri 
(co-founder) Tim Octopus di-
tangkap pada Jumat (8/4), dan 
satu tersangka atas nama Roby 
Kusuma (RK) ditahan oleh Polda 
Metro Jaya.

Tersangka ketujuh, yakni 
Hans Adre Supit, ditangkap se-
telah diperiksa sebagai tersangka 
pada 9 April lalu.

Sementara itu, 5 orang 
tersangka telah masuk dalam 
daftar pencarian orang (DPO), 
tiga orang di antaranya terdetek-
si berada di luar negeri. Interpol 
telah menerbitkan red notice 
untuk 3 tersangka, yakni Fauzi 
alias Daniel Zii, Eliazar Daniel 
Piri alias Daniel, dan Ferawaty 
alias Fei.

Para tersangka dijerat den-
gan Pasal 106 juchto Pasal 24 
dan atau Pasal 105 juncto Pasal 
9 Undang-Undang (UU) Nomor 
7 Tahun 2014 tentang perda-
gangan dan atau Pasal 3, Pasal 
5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pemberan-
tasan dan Pencegahan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa to-
tal kerugian korban dalam kasus 
investasi bodong robot trading 
platform DNA Pro mencapai 
Rp97 miliar. 

 Danial

Saksi Sekaligus Korban DNA Pro Jalani Pemeriksaan

ku mitra pendiri (co-foun-
der) Tim Octopus ditangkap 
pada Jumat (8/4), dan satu 
tersangka atas nama Roby 
Kusuma (RK) ditahan oleh 
Polda Metro Jaya. Tersang-
ka ketujuh, yakni Hans Adre 
Supit, ditangkap setelah 
diperiksa sebagai tersangka 
pada 9 April lalu.

Sementara itu, 5 orang 
tersangka telah masuk da-
lam daftar pencarian orang 
(DPO), tiga orang di anta-
ranya terdeteksi berada di 
luar negeri. Interpol telah 
menerbitkan red notice un-
tuk 3 tersangka, yakni Fauzi 
alias Daniel Zii, Eliazar 
Daniel Piri alias Daniel, dan 
Ferawaty alias Fei.

Para tersangka dijerat 
dengan Pasal 106 juncto 
Pasal 24 dan atau Pasal 105 
juncto Pasal 9 Undang-Un-
dang (UU) Nomor 7 Tahun 
2014 tentang perdagangan 
dan atau Pasal 3, Pasal 5 
juncto Pasal 10 UU Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Pem-
berantasan dan Pencegahan 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa 
total kerugian korban dalam 
kasus investasi bodong ro-
bot trading platform DNA 
Pro mencapai Rp97 miliar. 

 Zamzam

Jakarta, HanTer - Polda 
Metro Jaya sedang mem-
pelajari laporan dugaan 
pencemaran nama baik 
melalui media sosial yang 
dilayangkan oleh Sekjen 
DPP Partai Amanat Nasional 
(PAN) Mohammad Eddy 
Soeparno terhadap advokat 
Muannas Alaidid.

Kabid Humas Polda Met-
ro Jaya Kombes Pol Endra 
Zulpan saat dikonfirmasi, 
Senin, mengatakan, pihak 
Kepolisian telah menerima 
dan mempelajari laporan 
tersebut.

Dia memastikan semua 
laporan masyarakat yang 
diterima Polda Metro Jaya 
pasti akan ditindaklanjuti. 
“Laporannya sedang dipela-
jari. Semua laporan dari 
masyarakat bakal ditindak-
lanjuti,” kata Zulpan

Usai melaporkan Muan-
nas, Eddy yang juga Anggota 
DPR RI Daerah Pemilihan 
(Dapil) Kota Bogor dan Ka-
bupaten Cianjur mengata-
kan, unggahannya di media 

sosial adalah bagian dari 
penyampaian aspirasi.

“Intinya saya menyam-
paikan sebuah pesan di me-
dia sosial yang merupakan 
bagian aspirasi dari kons-
tituen yang saya salurkan,” 
kata Eddy di Polda Metro 
Jaya, kemarin.

Aspirasi konstituen yang 
disampaikan, yaitu masa-

lah penegakan hukum yang 
berkeadilan. “Yang mana 
kemudian dibalas dengan 
penghinaan, baik atas nama 
diri saya maupun keluarga 
saya. Ini jadi dasar kita buat 
laporan,” katanya.

Eddy juga mengatakan, 
media sosial adalah tempat 
untuk menyampaikan per-
bedaan pendapat maupun 
pandangan dan harus ditan-

ggapi secara bijak.
Meski demikian, Eddy ti-

dak menjelaskan lebih lanjut 
soal cuitan yang membuat-
nya melaporkan Muannas 
ke Polda Metro Jaya.

“Media sosial untuk 
tempat kita menyampaikan 
pandangan maupun berbe-
da pendapat. Tentu hal ini 
harus disikapi arif, disikapi 
secara dewasa, jangan justru 
dijadikan ajang oleh orang-
orang tertentu membuat 
lebih dalam lagi perpecahan 
di antara kita,” ujarnya.

Laporan Eddy telah di-
terima dan terdaftar dengan 
nomor laporan LP/B/2107/
IV/2022/SPKT/Polda Metro 
Jaya tanggal 25 April 2022.

Adapun pasal yang di-
persangkakan dalam laporan 
tersebut, yakni Pasal 27 ayat 
3 UU ITE, Pasal 310 KUHP 
pencemaran nama baik, Pa-
sal 311 KUHP pencemaran 
nama baik, Pasal 315 serta 
pasal pencemaran nama baik 
serta 263 KUHP keterangan 
palsu. 

 Zamzam

Polisi Pelajari Laporan Eddy Soeparno 
Terhadap Muannas Alaidid

KOMBES POL ENDRA ZULPAN
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Satu-
an Reserse Kriminal (Sa-
treskrim) Polresta Bandung 
menangkap pelaku beri-
nisial ES (31) yang diduga 
melakukan jual-beli dan 
memelihara burung jenis 
langka ilegal di Desa Jele-
kong, Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat.

Kapolresta Bandung 
Kombes Pol Kusworo Wib-
owo di Bandung, Selasa, 
mengatakan ada 40 ekor 
burung yang diamankan di 
lokasi pelaku.

Menurutnya pelaku 
mendapat burung langka 
itu dari transaksi di me-
dia sosial, lalu pelaku pun 
menjual burung tersebut 
melalui media sosial den-
gan cara transaksi langsung 
dengan pembeli.

“Ini dijual oleh pelaku 
dengan kisaran dari Rp2 
juta hingga Rp3 juta, itu 
tergantung jenis burung-
nya,” ujar Kusworo di lo-
kasi penangkapan, Selasa 
(26/4/2022)

 Adapun 40 ekor bu-
rung itu terdiri dari empat 
jenis atau spesies. Antara 
lain yakni dua ekor burung 
kakatua jambul kuning 
(cacatua sulphurea), 35 
ekor burung kakatua ta-
nimbar (cacatua goffi  nia-
na), dua ekor burung nuri 
bayan (eclectus poratus), 
dan satu ekor burung kas-
turi kepala hitam (lorius 
lory).

Berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor 
P106/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/12/2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Pe-
raturan Menteri Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.20/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/6/2018, 
empat spesies burung ter-
sebut termasuk satwa yang 
dilindungi.

 Kusworo memastikan 
jual beli tersebut merupa-
kan tindakan ilegal kare-
na pelaku tidak memiliki 
perijinan dari dinas atau 
lembaga terkait.

Pelaku memelihara bu-
rung tersebut di kediaman-
nya yang berlokasi pemu-
kiman warga dengan gang 
sempit dan jauh dari jalan 
raya utama. Burung-burung 
tersebut disimpan di sang-
kar burung milik pelaku.

 Zamzam

Polisi Ciduk Pelaku Jual-Beli Burung Langka
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BARESKRIM BELUM SITA
UANG DNA PRO DARI ROSSA
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim 
Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan menegaskan pihaknya 
belum melakukan penyitaan uang pembayaran DNA Pro atas 
honor manggung penyanyi Rossa saat mengisi acara di Bali akhir 
Desember 2021.

ROSSA
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Me-
nurut Whisnu  dari hasil 
pemeriksaan dan alat bukti 
yang didapat oleh penyidik, 
disimpulkan bahwa tidak 
ditemukan mens rea atau 
niat jahat dalam peristiwa 
mengalirnya dana DNA Pro 
tersebut kepada Rossa.

“Demikian juga under-
lying transaction-nya cau-
sannya halal,” kata Whisnu 
kepada ANTARA saat dihu-
bungi di Jakarta, Selasa 
(26/4/2022)

Ia menjelaskan, hasil 
gelar perkara yang dilaku-
kan penyidik, Rossa tidak 
mengambil uang yang ile-
gal. Artinya ia bekerja seca-
ra profesional, ada kontrak-
nya. Sehingga tidak perlu 

untuk mengembalikan 
ataupun menjadi barang 
bukti uang-nya tersebut.

“Atas kesimpulan penyi-
dik tersebut terhadap dana 
DNA Pro yang mengalir 
kepada Rossa tersebut tidak 
dikenakan penyitaan oleh 
Penyidik Dittipideksus,” 
ujarnya.

Lebih lanjut ia mengata-
kan hal serupa juga berlaku 
untuk publik fi gur lainnya 
seperti Nowela maupun 
Yosi Project Pop dan DJ 
Una juga tidak diminta 
untuk mengembalikan uang 
yang mereka terima dari 
DNA Pro, karena tidak ada 
niat jahat (mens rea) dari 
para publik fi gur tersebut. 
Melainkan mereka melak-

sanakan kegiatan sesuai 
profesionalisme.

Berbeda dengan Ivan 
Gunawan yang mengemba-
likan uang senilai Rp921,7 
juta dari Rp1.010.000.000 
yang diterimanya sebagai 
Brand Ambasador DNA 
Pro, termasuk uang Rp1 mi-
liar yang diterima pasangan 
selebriti Rizky Billar dan 
Lesti Kejora untuk keper-
luan konten.

“Kecuali beda dengan 
Lesti, dia itu kan konten. 
Dia tau (uang) itu buat kon-
ten. Tau salah, jadi harus di-
kembalikan. Ivan juga, dia 
sebagai brand ambasador. 
Beda dengan dia nyanyi, 
atau MC seperti DJ Una 
beda itu,” tutur Whisnu.

Penyidik telah menetap-
kan 12 tersangka dalam ka-
sus investasi bodong robot 
trading platform DNA Pro. 

Brigjen Pol 
Whisnu Hermawan

Atas kesimpulan 
penyidik tersebut 

terhadap dana 
DNA Pro yang 

mengalir kepada 
Rossa tersebut 

tidak dikenakan 
penyitaan 

oleh Penyidik 
Dittipideksus

Adapun ke-12 tersangka, 
tujuh di antaranya telah di-
tangkap, yakni yakni Roby 
Setiadi (RS), Russel (RU), 
Yoshua (YS) dan Frang-

kie (FR) ditangkap Kamis 
(7/4), kemudian Jerry Gu-
nanda (JG) selaku pendiri 
(founder) Tim Octopus dan 
Stefanus Richard (SR) sela-

PENGACARA DJ UNA, Yafet 
Rissy mengatakan kliennya telah 
selesai menjalani pemeriksaan 
sebagai saksi sekaligus korban 
dalam perkara dugaan penipuan 
investasi berkedok robot trading 
melalui aplikasi DNA Pro.

Dj Una tiba di Gedung Bares-
krim Polri, Jakarta, Senin, seki-
tar pukul 13.15 WIB langsung 
masuk ke ruangan pemeriksaan 
dan keluar dari pemeriksaan 
pukul 21.30 WIB. Dia diminta 
keterangan oleh penyidik dengan 
35 pertanyaan.

“Makanya agak lama (pe-
meriksaan), tadi kami diperiksa 
dengan 35 per tanyaan yang 
terbagi dalam 2 bagian utama. 
Pertama sebagai korban dan 
kedua sebagai saksi,” kata Yafet 
di Bareskrim Polri.

Yafet menyebutkan, dalam 
pemeriksaan tersebut kliennya 
telah menerangkan hubungannya 
dengan DNA Pro, selain sebagai 

pengisi acara juga orang yang 
berinvestasi di aplikasi robot tra-
ding tersebut dan ikut dirugikan 
karena uang yang diinvestasikan 
tidak bisa ditarik kembali dengan 
nominal kerugian Rp900 juta.

Sebagai publik figur, DJ Una 
diminta tampil di tiga acara DNA 
Pro yakni pada bulan Juli di salah 
satu hotel di Surabaya, kemudian 
bulan Desember 2021 di salah 
satu hotel di Jakarta Pusat, serta 
hotel di Bali.

“Kontrak satu kali perfome 
(tampil) kisaran waktu 1 sampai 
2 jam,” ungkapnya.

Yafet tidak mengungkap 
berapa nominal bayaran yang 
diterima DJ Una saat tampil 
dalam acara DNA Pro.

Ia lebih menekankan bahwa 
kliennya juga ikut menjadi kor-
ban penipuan investasi. DJ Una 
diajak oleh seseorang bernama 
Hoki Irjana dengan menjanjikan 
berbagai hadiah, termasuk ken-

daraan roda empat jenis CR-V 
dan Brio. Dalam investasi terse-
but, DJ Una mengajak keluarga 
dan teman-temannya menjadi 
members.

“Itu dijanjikan jika berhasil 
memenuhi skema investasi. 
Ternyata semua bohong, omong 
kosong, sampai Januari kemarin 
dana tidak bisa ditarik dan hadiah 
tidak pernah diterima Una bersa-
ma teman-teman dan keluarga,” 
ucapnya.

Dalam pemeriksaan terse-
but, kata Yafet, juga tidak dibahas 
mengenai pengembalian uang 
dari DNA Pro oleh pihaknya. 
Menurut dia tidak ada aliran dana 
ilegal yang diterima oleh kliennya.

“Tidak ada pengembalian 
uang, tidak ada pengembalian 
dana ya. Karena memang tidak 
ada apanya aliran dana yang 
ilegal. Semua diterima karena 
tampil sebagai seniman profe-
sional,” ujar Yafet.

Sementara itu, DJ Una 
mengaku menyesal telah men-
ginvestasikan dananya ke DNA 
Pro. Peristiwa tersebut menjadi 
pembelajaran baginya ke depan 
agar tidak mudah percaya den-
gan ajakan berinvestasi.

“Yang pasti saya akan lebih 
hati-hati untuk berinvestasi, tidak 
mudah percaya dengan orang-
orang yang baru saya kenal,” 
kata Una.

DJ Una salah satu publik 
figur yang ikut diperiksa dalam 
perkara ini. Sejumlah artis yang 
sudah diperiksa, di antaranya 
Ivan Gunawan, Rizky Billar, Lesti 
Kejora, Nowella, hingga personel 
Project Pop Hermann Josis 
Mokalu atau Yosi.

Sejumlah publik figur yang 
telah diperiksa juga telah men-
gembalikan dana yang mereka 
terima dari DNA Pro, seperti Ivan 
Gunawan mengembalikan uang 
Rp921,7 juta, Rizky Billar dan 

Lesti Kejora mengembalikan Rp 
1 milIar, Rossa mengembalikan 
fee menyanyi Rp172 juta, Nowel-
la mengembalikan Rp15 juta.

Penyidik telah menetapkan 
12 tersangka dalam kasus in-
vestasi bodong robot trading 
platform DNA Pro.

Adapun ke-12 tersangka, tu-
juh di antaranya telah ditangkap, 
yakni yakni Roby Setiadi (RS), 
Russel (RU), Yoshua (YS) dan 
Frangkie (FR) ditangkap Kamis 
(7/4), kemudian Jerry Gunanda 
(JG) selaku pendiri (founder) 
Tim Octopus dan Stefanus Ric-
hard (SR) selaku mitra pendiri 
(co-founder) Tim Octopus di-
tangkap pada Jumat (8/4), dan 
satu tersangka atas nama Roby 
Kusuma (RK) ditahan oleh Polda 
Metro Jaya.

Tersangka ketujuh, yakni 
Hans Adre Supit, ditangkap se-
telah diperiksa sebagai tersangka 
pada 9 April lalu.

Sementara itu, 5 orang 
tersangka telah masuk dalam 
daftar pencarian orang (DPO), 
tiga orang di antaranya terdetek-
si berada di luar negeri. Interpol 
telah menerbitkan red notice 
untuk 3 tersangka, yakni Fauzi 
alias Daniel Zii, Eliazar Daniel 
Piri alias Daniel, dan Ferawaty 
alias Fei.

Para tersangka dijerat den-
gan Pasal 106 juchto Pasal 24 
dan atau Pasal 105 juncto Pasal 
9 Undang-Undang (UU) Nomor 
7 Tahun 2014 tentang perda-
gangan dan atau Pasal 3, Pasal 
5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pemberan-
tasan dan Pencegahan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa to-
tal kerugian korban dalam kasus 
investasi bodong robot trading 
platform DNA Pro mencapai 
Rp97 miliar. 

 Danial

Saksi Sekaligus Korban DNA Pro Jalani Pemeriksaan

ku mitra pendiri (co-foun-
der) Tim Octopus ditangkap 
pada Jumat (8/4), dan satu 
tersangka atas nama Roby 
Kusuma (RK) ditahan oleh 
Polda Metro Jaya. Tersang-
ka ketujuh, yakni Hans Adre 
Supit, ditangkap setelah 
diperiksa sebagai tersangka 
pada 9 April lalu.

Sementara itu, 5 orang 
tersangka telah masuk da-
lam daftar pencarian orang 
(DPO), tiga orang di anta-
ranya terdeteksi berada di 
luar negeri. Interpol telah 
menerbitkan red notice un-
tuk 3 tersangka, yakni Fauzi 
alias Daniel Zii, Eliazar 
Daniel Piri alias Daniel, dan 
Ferawaty alias Fei.

Para tersangka dijerat 
dengan Pasal 106 juncto 
Pasal 24 dan atau Pasal 105 
juncto Pasal 9 Undang-Un-
dang (UU) Nomor 7 Tahun 
2014 tentang perdagangan 
dan atau Pasal 3, Pasal 5 
juncto Pasal 10 UU Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Pem-
berantasan dan Pencegahan 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa 
total kerugian korban dalam 
kasus investasi bodong ro-
bot trading platform DNA 
Pro mencapai Rp97 miliar. 

 Zamzam

Jakarta, HanTer - Polda 
Metro Jaya sedang mem-
pelajari laporan dugaan 
pencemaran nama baik 
melalui media sosial yang 
dilayangkan oleh Sekjen 
DPP Partai Amanat Nasional 
(PAN) Mohammad Eddy 
Soeparno terhadap advokat 
Muannas Alaidid.

Kabid Humas Polda Met-
ro Jaya Kombes Pol Endra 
Zulpan saat dikonfirmasi, 
Senin, mengatakan, pihak 
Kepolisian telah menerima 
dan mempelajari laporan 
tersebut.

Dia memastikan semua 
laporan masyarakat yang 
diterima Polda Metro Jaya 
pasti akan ditindaklanjuti. 
“Laporannya sedang dipela-
jari. Semua laporan dari 
masyarakat bakal ditindak-
lanjuti,” kata Zulpan

Usai melaporkan Muan-
nas, Eddy yang juga Anggota 
DPR RI Daerah Pemilihan 
(Dapil) Kota Bogor dan Ka-
bupaten Cianjur mengata-
kan, unggahannya di media 

sosial adalah bagian dari 
penyampaian aspirasi.

“Intinya saya menyam-
paikan sebuah pesan di me-
dia sosial yang merupakan 
bagian aspirasi dari kons-
tituen yang saya salurkan,” 
kata Eddy di Polda Metro 
Jaya, kemarin.

Aspirasi konstituen yang 
disampaikan, yaitu masa-

lah penegakan hukum yang 
berkeadilan. “Yang mana 
kemudian dibalas dengan 
penghinaan, baik atas nama 
diri saya maupun keluarga 
saya. Ini jadi dasar kita buat 
laporan,” katanya.

Eddy juga mengatakan, 
media sosial adalah tempat 
untuk menyampaikan per-
bedaan pendapat maupun 
pandangan dan harus ditan-

ggapi secara bijak.
Meski demikian, Eddy ti-

dak menjelaskan lebih lanjut 
soal cuitan yang membuat-
nya melaporkan Muannas 
ke Polda Metro Jaya.

“Media sosial untuk 
tempat kita menyampaikan 
pandangan maupun berbe-
da pendapat. Tentu hal ini 
harus disikapi arif, disikapi 
secara dewasa, jangan justru 
dijadikan ajang oleh orang-
orang tertentu membuat 
lebih dalam lagi perpecahan 
di antara kita,” ujarnya.

Laporan Eddy telah di-
terima dan terdaftar dengan 
nomor laporan LP/B/2107/
IV/2022/SPKT/Polda Metro 
Jaya tanggal 25 April 2022.

Adapun pasal yang di-
persangkakan dalam laporan 
tersebut, yakni Pasal 27 ayat 
3 UU ITE, Pasal 310 KUHP 
pencemaran nama baik, Pa-
sal 311 KUHP pencemaran 
nama baik, Pasal 315 serta 
pasal pencemaran nama baik 
serta 263 KUHP keterangan 
palsu. 

 Zamzam

Polisi Pelajari Laporan Eddy Soeparno 
Terhadap Muannas Alaidid

KOMBES POL ENDRA ZULPAN
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Satu-
an Reserse Kriminal (Sa-
treskrim) Polresta Bandung 
menangkap pelaku beri-
nisial ES (31) yang diduga 
melakukan jual-beli dan 
memelihara burung jenis 
langka ilegal di Desa Jele-
kong, Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat.

Kapolresta Bandung 
Kombes Pol Kusworo Wib-
owo di Bandung, Selasa, 
mengatakan ada 40 ekor 
burung yang diamankan di 
lokasi pelaku.

Menurutnya pelaku 
mendapat burung langka 
itu dari transaksi di me-
dia sosial, lalu pelaku pun 
menjual burung tersebut 
melalui media sosial den-
gan cara transaksi langsung 
dengan pembeli.

“Ini dijual oleh pelaku 
dengan kisaran dari Rp2 
juta hingga Rp3 juta, itu 
tergantung jenis burung-
nya,” ujar Kusworo di lo-
kasi penangkapan, Selasa 
(26/4/2022)

 Adapun 40 ekor bu-
rung itu terdiri dari empat 
jenis atau spesies. Antara 
lain yakni dua ekor burung 
kakatua jambul kuning 
(cacatua sulphurea), 35 
ekor burung kakatua ta-
nimbar (cacatua goffi  nia-
na), dua ekor burung nuri 
bayan (eclectus poratus), 
dan satu ekor burung kas-
turi kepala hitam (lorius 
lory).

Berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor 
P106/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/12/2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Pe-
raturan Menteri Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.20/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/6/2018, 
empat spesies burung ter-
sebut termasuk satwa yang 
dilindungi.

 Kusworo memastikan 
jual beli tersebut merupa-
kan tindakan ilegal kare-
na pelaku tidak memiliki 
perijinan dari dinas atau 
lembaga terkait.

Pelaku memelihara bu-
rung tersebut di kediaman-
nya yang berlokasi pemu-
kiman warga dengan gang 
sempit dan jauh dari jalan 
raya utama. Burung-burung 
tersebut disimpan di sang-
kar burung milik pelaku.

 Zamzam

Polisi Ciduk Pelaku Jual-Beli Burung Langka
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BARESKRIM BELUM SITA
UANG DNA PRO DARI ROSSA
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim 
Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan menegaskan pihaknya 
belum melakukan penyitaan uang pembayaran DNA Pro atas 
honor manggung penyanyi Rossa saat mengisi acara di Bali akhir 
Desember 2021.

ROSSA
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Me-
nurut Whisnu  dari hasil 
pemeriksaan dan alat bukti 
yang didapat oleh penyidik, 
disimpulkan bahwa tidak 
ditemukan mens rea atau 
niat jahat dalam peristiwa 
mengalirnya dana DNA Pro 
tersebut kepada Rossa.

“Demikian juga under-
lying transaction-nya cau-
sannya halal,” kata Whisnu 
kepada ANTARA saat dihu-
bungi di Jakarta, Selasa 
(26/4/2022)

Ia menjelaskan, hasil 
gelar perkara yang dilaku-
kan penyidik, Rossa tidak 
mengambil uang yang ile-
gal. Artinya ia bekerja seca-
ra profesional, ada kontrak-
nya. Sehingga tidak perlu 

untuk mengembalikan 
ataupun menjadi barang 
bukti uang-nya tersebut.

“Atas kesimpulan penyi-
dik tersebut terhadap dana 
DNA Pro yang mengalir 
kepada Rossa tersebut tidak 
dikenakan penyitaan oleh 
Penyidik Dittipideksus,” 
ujarnya.

Lebih lanjut ia mengata-
kan hal serupa juga berlaku 
untuk publik fi gur lainnya 
seperti Nowela maupun 
Yosi Project Pop dan DJ 
Una juga tidak diminta 
untuk mengembalikan uang 
yang mereka terima dari 
DNA Pro, karena tidak ada 
niat jahat (mens rea) dari 
para publik fi gur tersebut. 
Melainkan mereka melak-

sanakan kegiatan sesuai 
profesionalisme.

Berbeda dengan Ivan 
Gunawan yang mengemba-
likan uang senilai Rp921,7 
juta dari Rp1.010.000.000 
yang diterimanya sebagai 
Brand Ambasador DNA 
Pro, termasuk uang Rp1 mi-
liar yang diterima pasangan 
selebriti Rizky Billar dan 
Lesti Kejora untuk keper-
luan konten.

“Kecuali beda dengan 
Lesti, dia itu kan konten. 
Dia tau (uang) itu buat kon-
ten. Tau salah, jadi harus di-
kembalikan. Ivan juga, dia 
sebagai brand ambasador. 
Beda dengan dia nyanyi, 
atau MC seperti DJ Una 
beda itu,” tutur Whisnu.

Penyidik telah menetap-
kan 12 tersangka dalam ka-
sus investasi bodong robot 
trading platform DNA Pro. 

Brigjen Pol 
Whisnu Hermawan

Atas kesimpulan 
penyidik tersebut 

terhadap dana 
DNA Pro yang 

mengalir kepada 
Rossa tersebut 

tidak dikenakan 
penyitaan 

oleh Penyidik 
Dittipideksus

Adapun ke-12 tersangka, 
tujuh di antaranya telah di-
tangkap, yakni yakni Roby 
Setiadi (RS), Russel (RU), 
Yoshua (YS) dan Frang-

kie (FR) ditangkap Kamis 
(7/4), kemudian Jerry Gu-
nanda (JG) selaku pendiri 
(founder) Tim Octopus dan 
Stefanus Richard (SR) sela-

PENGACARA DJ UNA, Yafet 
Rissy mengatakan kliennya telah 
selesai menjalani pemeriksaan 
sebagai saksi sekaligus korban 
dalam perkara dugaan penipuan 
investasi berkedok robot trading 
melalui aplikasi DNA Pro.

Dj Una tiba di Gedung Bares-
krim Polri, Jakarta, Senin, seki-
tar pukul 13.15 WIB langsung 
masuk ke ruangan pemeriksaan 
dan keluar dari pemeriksaan 
pukul 21.30 WIB. Dia diminta 
keterangan oleh penyidik dengan 
35 pertanyaan.

“Makanya agak lama (pe-
meriksaan), tadi kami diperiksa 
dengan 35 per tanyaan yang 
terbagi dalam 2 bagian utama. 
Pertama sebagai korban dan 
kedua sebagai saksi,” kata Yafet 
di Bareskrim Polri.

Yafet menyebutkan, dalam 
pemeriksaan tersebut kliennya 
telah menerangkan hubungannya 
dengan DNA Pro, selain sebagai 

pengisi acara juga orang yang 
berinvestasi di aplikasi robot tra-
ding tersebut dan ikut dirugikan 
karena uang yang diinvestasikan 
tidak bisa ditarik kembali dengan 
nominal kerugian Rp900 juta.

Sebagai publik figur, DJ Una 
diminta tampil di tiga acara DNA 
Pro yakni pada bulan Juli di salah 
satu hotel di Surabaya, kemudian 
bulan Desember 2021 di salah 
satu hotel di Jakarta Pusat, serta 
hotel di Bali.

“Kontrak satu kali perfome 
(tampil) kisaran waktu 1 sampai 
2 jam,” ungkapnya.

Yafet tidak mengungkap 
berapa nominal bayaran yang 
diterima DJ Una saat tampil 
dalam acara DNA Pro.

Ia lebih menekankan bahwa 
kliennya juga ikut menjadi kor-
ban penipuan investasi. DJ Una 
diajak oleh seseorang bernama 
Hoki Irjana dengan menjanjikan 
berbagai hadiah, termasuk ken-

daraan roda empat jenis CR-V 
dan Brio. Dalam investasi terse-
but, DJ Una mengajak keluarga 
dan teman-temannya menjadi 
members.

“Itu dijanjikan jika berhasil 
memenuhi skema investasi. 
Ternyata semua bohong, omong 
kosong, sampai Januari kemarin 
dana tidak bisa ditarik dan hadiah 
tidak pernah diterima Una bersa-
ma teman-teman dan keluarga,” 
ucapnya.

Dalam pemeriksaan terse-
but, kata Yafet, juga tidak dibahas 
mengenai pengembalian uang 
dari DNA Pro oleh pihaknya. 
Menurut dia tidak ada aliran dana 
ilegal yang diterima oleh kliennya.

“Tidak ada pengembalian 
uang, tidak ada pengembalian 
dana ya. Karena memang tidak 
ada apanya aliran dana yang 
ilegal. Semua diterima karena 
tampil sebagai seniman profe-
sional,” ujar Yafet.

Sementara itu, DJ Una 
mengaku menyesal telah men-
ginvestasikan dananya ke DNA 
Pro. Peristiwa tersebut menjadi 
pembelajaran baginya ke depan 
agar tidak mudah percaya den-
gan ajakan berinvestasi.

“Yang pasti saya akan lebih 
hati-hati untuk berinvestasi, tidak 
mudah percaya dengan orang-
orang yang baru saya kenal,” 
kata Una.

DJ Una salah satu publik 
figur yang ikut diperiksa dalam 
perkara ini. Sejumlah artis yang 
sudah diperiksa, di antaranya 
Ivan Gunawan, Rizky Billar, Lesti 
Kejora, Nowella, hingga personel 
Project Pop Hermann Josis 
Mokalu atau Yosi.

Sejumlah publik figur yang 
telah diperiksa juga telah men-
gembalikan dana yang mereka 
terima dari DNA Pro, seperti Ivan 
Gunawan mengembalikan uang 
Rp921,7 juta, Rizky Billar dan 

Lesti Kejora mengembalikan Rp 
1 milIar, Rossa mengembalikan 
fee menyanyi Rp172 juta, Nowel-
la mengembalikan Rp15 juta.

Penyidik telah menetapkan 
12 tersangka dalam kasus in-
vestasi bodong robot trading 
platform DNA Pro.

Adapun ke-12 tersangka, tu-
juh di antaranya telah ditangkap, 
yakni yakni Roby Setiadi (RS), 
Russel (RU), Yoshua (YS) dan 
Frangkie (FR) ditangkap Kamis 
(7/4), kemudian Jerry Gunanda 
(JG) selaku pendiri (founder) 
Tim Octopus dan Stefanus Ric-
hard (SR) selaku mitra pendiri 
(co-founder) Tim Octopus di-
tangkap pada Jumat (8/4), dan 
satu tersangka atas nama Roby 
Kusuma (RK) ditahan oleh Polda 
Metro Jaya.

Tersangka ketujuh, yakni 
Hans Adre Supit, ditangkap se-
telah diperiksa sebagai tersangka 
pada 9 April lalu.

Sementara itu, 5 orang 
tersangka telah masuk dalam 
daftar pencarian orang (DPO), 
tiga orang di antaranya terdetek-
si berada di luar negeri. Interpol 
telah menerbitkan red notice 
untuk 3 tersangka, yakni Fauzi 
alias Daniel Zii, Eliazar Daniel 
Piri alias Daniel, dan Ferawaty 
alias Fei.

Para tersangka dijerat den-
gan Pasal 106 juchto Pasal 24 
dan atau Pasal 105 juncto Pasal 
9 Undang-Undang (UU) Nomor 
7 Tahun 2014 tentang perda-
gangan dan atau Pasal 3, Pasal 
5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pemberan-
tasan dan Pencegahan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa to-
tal kerugian korban dalam kasus 
investasi bodong robot trading 
platform DNA Pro mencapai 
Rp97 miliar. 

 Danial

Saksi Sekaligus Korban DNA Pro Jalani Pemeriksaan

ku mitra pendiri (co-foun-
der) Tim Octopus ditangkap 
pada Jumat (8/4), dan satu 
tersangka atas nama Roby 
Kusuma (RK) ditahan oleh 
Polda Metro Jaya. Tersang-
ka ketujuh, yakni Hans Adre 
Supit, ditangkap setelah 
diperiksa sebagai tersangka 
pada 9 April lalu.

Sementara itu, 5 orang 
tersangka telah masuk da-
lam daftar pencarian orang 
(DPO), tiga orang di anta-
ranya terdeteksi berada di 
luar negeri. Interpol telah 
menerbitkan red notice un-
tuk 3 tersangka, yakni Fauzi 
alias Daniel Zii, Eliazar 
Daniel Piri alias Daniel, dan 
Ferawaty alias Fei.

Para tersangka dijerat 
dengan Pasal 106 juncto 
Pasal 24 dan atau Pasal 105 
juncto Pasal 9 Undang-Un-
dang (UU) Nomor 7 Tahun 
2014 tentang perdagangan 
dan atau Pasal 3, Pasal 5 
juncto Pasal 10 UU Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Pem-
berantasan dan Pencegahan 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa 
total kerugian korban dalam 
kasus investasi bodong ro-
bot trading platform DNA 
Pro mencapai Rp97 miliar. 

 Zamzam

Jakarta, HanTer - Polda 
Metro Jaya sedang mem-
pelajari laporan dugaan 
pencemaran nama baik 
melalui media sosial yang 
dilayangkan oleh Sekjen 
DPP Partai Amanat Nasional 
(PAN) Mohammad Eddy 
Soeparno terhadap advokat 
Muannas Alaidid.

Kabid Humas Polda Met-
ro Jaya Kombes Pol Endra 
Zulpan saat dikonfirmasi, 
Senin, mengatakan, pihak 
Kepolisian telah menerima 
dan mempelajari laporan 
tersebut.

Dia memastikan semua 
laporan masyarakat yang 
diterima Polda Metro Jaya 
pasti akan ditindaklanjuti. 
“Laporannya sedang dipela-
jari. Semua laporan dari 
masyarakat bakal ditindak-
lanjuti,” kata Zulpan

Usai melaporkan Muan-
nas, Eddy yang juga Anggota 
DPR RI Daerah Pemilihan 
(Dapil) Kota Bogor dan Ka-
bupaten Cianjur mengata-
kan, unggahannya di media 

sosial adalah bagian dari 
penyampaian aspirasi.

“Intinya saya menyam-
paikan sebuah pesan di me-
dia sosial yang merupakan 
bagian aspirasi dari kons-
tituen yang saya salurkan,” 
kata Eddy di Polda Metro 
Jaya, kemarin.

Aspirasi konstituen yang 
disampaikan, yaitu masa-

lah penegakan hukum yang 
berkeadilan. “Yang mana 
kemudian dibalas dengan 
penghinaan, baik atas nama 
diri saya maupun keluarga 
saya. Ini jadi dasar kita buat 
laporan,” katanya.

Eddy juga mengatakan, 
media sosial adalah tempat 
untuk menyampaikan per-
bedaan pendapat maupun 
pandangan dan harus ditan-

ggapi secara bijak.
Meski demikian, Eddy ti-

dak menjelaskan lebih lanjut 
soal cuitan yang membuat-
nya melaporkan Muannas 
ke Polda Metro Jaya.

“Media sosial untuk 
tempat kita menyampaikan 
pandangan maupun berbe-
da pendapat. Tentu hal ini 
harus disikapi arif, disikapi 
secara dewasa, jangan justru 
dijadikan ajang oleh orang-
orang tertentu membuat 
lebih dalam lagi perpecahan 
di antara kita,” ujarnya.

Laporan Eddy telah di-
terima dan terdaftar dengan 
nomor laporan LP/B/2107/
IV/2022/SPKT/Polda Metro 
Jaya tanggal 25 April 2022.

Adapun pasal yang di-
persangkakan dalam laporan 
tersebut, yakni Pasal 27 ayat 
3 UU ITE, Pasal 310 KUHP 
pencemaran nama baik, Pa-
sal 311 KUHP pencemaran 
nama baik, Pasal 315 serta 
pasal pencemaran nama baik 
serta 263 KUHP keterangan 
palsu. 

 Zamzam

Polisi Pelajari Laporan Eddy Soeparno 
Terhadap Muannas Alaidid

KOMBES POL ENDRA ZULPAN
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Satu-
an Reserse Kriminal (Sa-
treskrim) Polresta Bandung 
menangkap pelaku beri-
nisial ES (31) yang diduga 
melakukan jual-beli dan 
memelihara burung jenis 
langka ilegal di Desa Jele-
kong, Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat.

Kapolresta Bandung 
Kombes Pol Kusworo Wib-
owo di Bandung, Selasa, 
mengatakan ada 40 ekor 
burung yang diamankan di 
lokasi pelaku.

Menurutnya pelaku 
mendapat burung langka 
itu dari transaksi di me-
dia sosial, lalu pelaku pun 
menjual burung tersebut 
melalui media sosial den-
gan cara transaksi langsung 
dengan pembeli.

“Ini dijual oleh pelaku 
dengan kisaran dari Rp2 
juta hingga Rp3 juta, itu 
tergantung jenis burung-
nya,” ujar Kusworo di lo-
kasi penangkapan, Selasa 
(26/4/2022)

 Adapun 40 ekor bu-
rung itu terdiri dari empat 
jenis atau spesies. Antara 
lain yakni dua ekor burung 
kakatua jambul kuning 
(cacatua sulphurea), 35 
ekor burung kakatua ta-
nimbar (cacatua goffi  nia-
na), dua ekor burung nuri 
bayan (eclectus poratus), 
dan satu ekor burung kas-
turi kepala hitam (lorius 
lory).

Berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor 
P106/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/12/2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Pe-
raturan Menteri Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.20/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/6/2018, 
empat spesies burung ter-
sebut termasuk satwa yang 
dilindungi.

 Kusworo memastikan 
jual beli tersebut merupa-
kan tindakan ilegal kare-
na pelaku tidak memiliki 
perijinan dari dinas atau 
lembaga terkait.

Pelaku memelihara bu-
rung tersebut di kediaman-
nya yang berlokasi pemu-
kiman warga dengan gang 
sempit dan jauh dari jalan 
raya utama. Burung-burung 
tersebut disimpan di sang-
kar burung milik pelaku.

 Zamzam

Polisi Ciduk Pelaku Jual-Beli Burung Langka

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus 
(Dittipideksus) Bareskrim Polri Brigjen 

Pol. Whisnu Hermawan menegaskan 
pihaknya belum melakukan penyitaan uang 
pembayaran DNA Pro atas honor manggung 

penyanyi Rossa saat mengisi acara di Bali 
akhir Desember 2021.

Jakarta, HanTer—Me-
nurut Whisnu  dari hasil 
pemeriksaan dan alat bukti 
yang didapat oleh penyidik, 
disimpulkan bahwa tidak 
ditemukan mens rea atau 
niat jahat dalam peristiwa 
mengalirnya dana DNA Pro 
tersebut kepada Rossa.

“Demikian juga unde-
rlying transactionnya cau-
sannya halal,” kata Whisnu 
kepada ANTARA saat di-
hubungi di Jakarta, Selasa 
(26/4/2022)

Ia menjelaskan, hasil 
gelar perkara yang dilaku-
kan penyidik, Rossa tidak 
mengambil uang yang ilegal. 
Artinya ia bekerja secara 
profesional, ada kontrak-
nya. Sehingga tidak perlu 
untuk mengembalikan atau-
pun menjadi barang bukti 
uangnya tersebut.

“Atas kesimpulan penyi-
dik tersebut terhadap dana 
DNA Pro yang mengalir 
kepada Rossa tersebut tidak 
dikenakan penyitaan oleh 
Penyidik Dittipideksus,” 
ujarnya.

Lebih lanjut ia mengata-
kan hal serupa juga berlaku 
untuk publik figur lainnya 
seperti Nowela maupun Yosi 
Project Pop dan DJ Una juga 
tidak diminta untuk me-
ngembalikan uang yang me-
reka terima dari DNA Pro, 
karena tidak ada niat jahat 
(mens rea) dari para publik 
figur tersebut. Melainkan 
mereka melaksanakan kegi-
atan sesuai profesionalisme.

Berbeda dengan Ivan 
Gunawan yang mengemba-
likan uang senilai Rp921,7 
juta dari Rp1.010.000.000 
yang diterimanya sebagai 
Brand Ambasador DNA Pro, 
termasuk uang Rp1 miliar 
yang diterima pasangan 
selebriti Rizky Billar dan 
Lesti Kejora untuk keperlu-
an konten.

“Kecuali beda dengan 
Lesti, dia itu kan konten. Dia 
tau (uang) itu buat konten. 
Tau salah, jadi harus di-

kembalikan. Ivan juga, dia 
sebagai brand ambasador. 
Beda dengan dia nyanyi, 
atau MC seperti DJ Una 
beda itu,” tutur Whisnu. Pe-
nyidik telah menetapkan 12 
tersangka dalam kasus in-
vestasi bodong robot trading 
platform DNA Pro. Adapun 
ke-12 tersangka, tujuh di 
antaranya telah ditangkap, 
yakni yakni Roby Setiadi 
(RS), Russel (RU), Yoshua 
(YS) dan Frangkie (FR) 
ditangkap Kamis (7/4), ke-
mudian Jerry Gunanda (JG) 
selaku pendiri (founder) 
Tim Octopus dan Stefanus 
Richard (SR) selaku mitra 
pendiri (cofounder) Tim Oc-
topus ditangkap pada Jumat 
(8/4), dan satu tersangka 
atas nama Roby Kusuma 
(RK) ditahan oleh Polda 

Metro Jaya. Tersangka ketu-
juh, yakni Hans Adre Supit, 
ditangkap setelah diperiksa 
sebagai tersangka pada 9 
April lalu.

Sementara itu, 5 orang 
tersangka telah masuk da-
lam daftar pencarian orang 
(DPO), tiga orang di anta-
ranya terdeteksi berada di 
luar negeri. Interpol telah 
menerbitkan red notice un-
tuk 3 tersangka, yakni Fauzi 
alias Daniel Zii, Eliazar Da-
niel Piri alias Daniel, dan 
Ferawaty alias Fei.

Para tersangka dijerat 
dengan Pasal 106 juncto 
Pasal 24 dan atau Pasal 
105 juncto Pasal 9 Undang-
Undang (UU) Nomor 7 Ta-
hun 2014 tentang perda-
gangan dan atau Pasal 3, 
Pasal 5 juncto Pasal 10 UU 

Nomor 8 Tahun 2010 ten-
tang Pemberantasan dan 
Pencegahan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa 
total kerugian korban dalam 
kasus investasi bodong ro-
bot trading platform DNA 
Pro mencapai Rp97 miliar. 

n Zamzam

PENGACARA DJ UNA, Yafet 
Rissy mengatakan kliennya telah 
selesai menjalani pemeriksaan 
sebagai saksi sekaligus korban 
dalam perkara dugaan penipuan 
investasi berkedok robot trading 
melalui aplikasi DNA Pro.

Dj Una tiba di Gedung Ba-
reskrim Polri, Jakarta, Senin, se-
kitar pukul 13.15 WIB langsung 
masuk ke ruangan pemeriksaan 
dan keluar dari pemeriksaan 
pukul 21.30 WIB. Dia diminta 
keterangan oleh penyidik de-
ngan 35 pertanyaan.

“Makanya agak lama (pe-
meriksaan), tadi kami diperiksa 
dengan 35 per tanyaan yang 
terbagi dalam 2 bagian utama. 
Per tama sebagai korban dan 
kedua sebagai saksi,” kata Yafet 
di Bareskrim Polri.

Yafet menyebutkan, dalam 
pemeriksaan tersebut kliennya 
telah menerangkan hubungan-
nya dengan DNA Pro, selain 

sebagai pengisi acara juga 
orang yang berinvestasi di ap-
likasi robot trading tersebut 
dan ikut dirugikan karena uang 
yang diinvestasikan tidak bisa 
ditarik kembali dengan nominal 
kerugian Rp900 juta.

Sebagai publik figur, DJ 
Una diminta tampil di tiga acara 
DNA Pro yakni pada bulan Juli 
di salah satu hotel di Surabaya, 
kemudian bulan Desember 2021 
di salah satu hotel di Jakarta 
Pusat, serta hotel di Bali.

“Kontrak satu kali perfome 
(tampil) kisaran waktu 1 sampai 
2 jam,” ungkapnya.

Yafet tidak mengungkap 
berapa nominal bayaran yang 
diterima DJ Una saat tampil 
dalam acara DNA Pro.

Ia lebih menekankan bahwa 
kliennya juga ikut menjadi kor-
ban penipuan investasi. DJ Una 
diajak oleh seseorang bernama 
Hoki Irjana dengan menjanji-

kan berbagai hadiah, termasuk 
kendaraan roda empat jenis 
CRV dan Brio. Dalam investasi 
tersebut, DJ Una mengajak 
keluarga dan teman-temannya 
menjadi members.

“Itu dijanjikan jika berhasil 
memenuhi skema investasi. 
Ternyata semua bohong, omong 
kosong, sampai Januari kema-
rin dana tidak bisa ditarik dan 
hadiah tidak pernah diterima 
Una bersama teman-teman dan 
keluarga,” ucapnya.

Dalam pemeriksaan ter-
sebut, kata Yafet, juga tidak 
dibahas mengenai pengem-
balian uang dari DNA Pro oleh 
pihaknya. Menurut dia tidak ada 
aliran dana ilegal yang diterima 
oleh kliennya.

“Tidak ada pengembalian 
uang, tidak ada pengembalian 
dana ya. Karena memang tidak 
ada apanya aliran dana yang 
ilegal. Semua diterima karena 

tampil sebagai seniman profe-
sional,” ujar Yafet. Sementara 
itu, DJ Una mengaku menyesal 
telah menginvestasikan da-
nanya ke DNA Pro. Peristiwa 
tersebut menjadi pembelajaran 
baginya ke depan agar tidak 
mudah percaya dengan ajakan 
berinvestasi.

“Yang pasti saya akan lebih 
hati-hati untuk berinvestasi, 
tidak mudah percaya dengan 
orang-orang yang baru saya 
kenal,” kata Una.

DJ Una salah satu publik 
figur yang ikut diperiksa dalam 
perkara ini. Sejumlah artis yang 
sudah diperiksa, di antaranya 
Ivan Gunawan, Rizky Billar, 
Lesti Kejora, Nowella, hingga 
personel Project Pop Hermann 
Josis Mokalu atau Yosi.

Sejumlah publik figur yang 
telah diperiksa juga telah me-
ngembalikan dana yang mereka 
terima dari DNA Pro, seperti Ivan 

Gunawan mengembalikan uang 
Rp921,7 juta, Rizky Billar dan 
Lesti Kejora mengembalikan Rp 
1 milIar, Rossa mengembalikan 
fee menyanyi Rp172 juta, No-
wella mengembalikan Rp15 juta.

Penyidik telah menetapkan 
12 tersangka dalam kasus in-
vestasi bodong robot trading 
platform DNA Pro.

Adapun ke-12 tersangka, 
tujuh di antaranya telah ditangkap, 
yakni yakni Roby Setiadi (RS), 
Russel (RU), Yoshua (YS) dan 
Frangkie (FR) ditangkap Kamis 
(7/4), kemudian Jerry Gunanda 
(JG) selaku pendiri (founder) Tim 
Octopus dan Stefanus Richard 
(SR) selaku mitra pendiri (cofoun-
der) Tim Octopus ditangkap pada 
Jumat (8/4), dan satu tersangka 
atas nama Roby Kusuma (RK) 
ditahan oleh Polda Metro Jaya.

Tersangka ketujuh, yakni 
Hans Adre Supit, ditangkap sete-
lah diperiksa sebagai tersangka 

pada 9 April lalu. Sementara itu, 
5 orang tersangka telah masuk 
dalam daftar pencarian orang 
(DPO), tiga orang di antaranya 
terdeteksi berada di luar negeri. 
Interpol telah menerbitkan red 
notice untuk 3 tersangka, yakni 
Fauzi alias Daniel Zii, Eliazar 
Daniel Piri alias Daniel, dan 
Ferawaty alias Fei.

Para tersangka dijerat de-
ngan Pasal 106 juchto Pasal 24 
dan atau Pasal 105 juncto Pasal 
9 Undang-Undang (UU) Nomor 
7 Tahun 2014 tentang perda-
gangan dan atau Pasal 3, Pasal 
5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pemberan-
tasan dan Pencegahan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa to-
tal kerugian korban dalam kasus 
investasi bodong robot trading 
platform DNA Pro mencapai 
Rp97 miliar. 

n Danial

Saksi Sekaligus Korban DNA Pro Jalani Pemeriksaan

Rabu, 27 April 2022
Edisi: 12019 | Thn. XLIXMEGAPOLITAN4

BARESKRIM BELUM SITA
UANG DNA PRO DARI ROSSA
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim 
Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan menegaskan pihaknya 
belum melakukan penyitaan uang pembayaran DNA Pro atas 
honor manggung penyanyi Rossa saat mengisi acara di Bali akhir 
Desember 2021.

ROSSA
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Me-
nurut Whisnu  dari hasil 
pemeriksaan dan alat bukti 
yang didapat oleh penyidik, 
disimpulkan bahwa tidak 
ditemukan mens rea atau 
niat jahat dalam peristiwa 
mengalirnya dana DNA Pro 
tersebut kepada Rossa.

“Demikian juga under-
lying transaction-nya cau-
sannya halal,” kata Whisnu 
kepada ANTARA saat dihu-
bungi di Jakarta, Selasa 
(26/4/2022)

Ia menjelaskan, hasil 
gelar perkara yang dilaku-
kan penyidik, Rossa tidak 
mengambil uang yang ile-
gal. Artinya ia bekerja seca-
ra profesional, ada kontrak-
nya. Sehingga tidak perlu 

untuk mengembalikan 
ataupun menjadi barang 
bukti uang-nya tersebut.

“Atas kesimpulan penyi-
dik tersebut terhadap dana 
DNA Pro yang mengalir 
kepada Rossa tersebut tidak 
dikenakan penyitaan oleh 
Penyidik Dittipideksus,” 
ujarnya.

Lebih lanjut ia mengata-
kan hal serupa juga berlaku 
untuk publik fi gur lainnya 
seperti Nowela maupun 
Yosi Project Pop dan DJ 
Una juga tidak diminta 
untuk mengembalikan uang 
yang mereka terima dari 
DNA Pro, karena tidak ada 
niat jahat (mens rea) dari 
para publik fi gur tersebut. 
Melainkan mereka melak-

sanakan kegiatan sesuai 
profesionalisme.

Berbeda dengan Ivan 
Gunawan yang mengemba-
likan uang senilai Rp921,7 
juta dari Rp1.010.000.000 
yang diterimanya sebagai 
Brand Ambasador DNA 
Pro, termasuk uang Rp1 mi-
liar yang diterima pasangan 
selebriti Rizky Billar dan 
Lesti Kejora untuk keper-
luan konten.

“Kecuali beda dengan 
Lesti, dia itu kan konten. 
Dia tau (uang) itu buat kon-
ten. Tau salah, jadi harus di-
kembalikan. Ivan juga, dia 
sebagai brand ambasador. 
Beda dengan dia nyanyi, 
atau MC seperti DJ Una 
beda itu,” tutur Whisnu.

Penyidik telah menetap-
kan 12 tersangka dalam ka-
sus investasi bodong robot 
trading platform DNA Pro. 

Brigjen Pol 
Whisnu Hermawan

Atas kesimpulan 
penyidik tersebut 

terhadap dana 
DNA Pro yang 

mengalir kepada 
Rossa tersebut 

tidak dikenakan 
penyitaan 

oleh Penyidik 
Dittipideksus

Adapun ke-12 tersangka, 
tujuh di antaranya telah di-
tangkap, yakni yakni Roby 
Setiadi (RS), Russel (RU), 
Yoshua (YS) dan Frang-

kie (FR) ditangkap Kamis 
(7/4), kemudian Jerry Gu-
nanda (JG) selaku pendiri 
(founder) Tim Octopus dan 
Stefanus Richard (SR) sela-

PENGACARA DJ UNA, Yafet 
Rissy mengatakan kliennya telah 
selesai menjalani pemeriksaan 
sebagai saksi sekaligus korban 
dalam perkara dugaan penipuan 
investasi berkedok robot trading 
melalui aplikasi DNA Pro.

Dj Una tiba di Gedung Bares-
krim Polri, Jakarta, Senin, seki-
tar pukul 13.15 WIB langsung 
masuk ke ruangan pemeriksaan 
dan keluar dari pemeriksaan 
pukul 21.30 WIB. Dia diminta 
keterangan oleh penyidik dengan 
35 pertanyaan.

“Makanya agak lama (pe-
meriksaan), tadi kami diperiksa 
dengan 35 per tanyaan yang 
terbagi dalam 2 bagian utama. 
Pertama sebagai korban dan 
kedua sebagai saksi,” kata Yafet 
di Bareskrim Polri.

Yafet menyebutkan, dalam 
pemeriksaan tersebut kliennya 
telah menerangkan hubungannya 
dengan DNA Pro, selain sebagai 

pengisi acara juga orang yang 
berinvestasi di aplikasi robot tra-
ding tersebut dan ikut dirugikan 
karena uang yang diinvestasikan 
tidak bisa ditarik kembali dengan 
nominal kerugian Rp900 juta.

Sebagai publik figur, DJ Una 
diminta tampil di tiga acara DNA 
Pro yakni pada bulan Juli di salah 
satu hotel di Surabaya, kemudian 
bulan Desember 2021 di salah 
satu hotel di Jakarta Pusat, serta 
hotel di Bali.

“Kontrak satu kali perfome 
(tampil) kisaran waktu 1 sampai 
2 jam,” ungkapnya.

Yafet tidak mengungkap 
berapa nominal bayaran yang 
diterima DJ Una saat tampil 
dalam acara DNA Pro.

Ia lebih menekankan bahwa 
kliennya juga ikut menjadi kor-
ban penipuan investasi. DJ Una 
diajak oleh seseorang bernama 
Hoki Irjana dengan menjanjikan 
berbagai hadiah, termasuk ken-

daraan roda empat jenis CR-V 
dan Brio. Dalam investasi terse-
but, DJ Una mengajak keluarga 
dan teman-temannya menjadi 
members.

“Itu dijanjikan jika berhasil 
memenuhi skema investasi. 
Ternyata semua bohong, omong 
kosong, sampai Januari kemarin 
dana tidak bisa ditarik dan hadiah 
tidak pernah diterima Una bersa-
ma teman-teman dan keluarga,” 
ucapnya.

Dalam pemeriksaan terse-
but, kata Yafet, juga tidak dibahas 
mengenai pengembalian uang 
dari DNA Pro oleh pihaknya. 
Menurut dia tidak ada aliran dana 
ilegal yang diterima oleh kliennya.

“Tidak ada pengembalian 
uang, tidak ada pengembalian 
dana ya. Karena memang tidak 
ada apanya aliran dana yang 
ilegal. Semua diterima karena 
tampil sebagai seniman profe-
sional,” ujar Yafet.

Sementara itu, DJ Una 
mengaku menyesal telah men-
ginvestasikan dananya ke DNA 
Pro. Peristiwa tersebut menjadi 
pembelajaran baginya ke depan 
agar tidak mudah percaya den-
gan ajakan berinvestasi.

“Yang pasti saya akan lebih 
hati-hati untuk berinvestasi, tidak 
mudah percaya dengan orang-
orang yang baru saya kenal,” 
kata Una.

DJ Una salah satu publik 
figur yang ikut diperiksa dalam 
perkara ini. Sejumlah artis yang 
sudah diperiksa, di antaranya 
Ivan Gunawan, Rizky Billar, Lesti 
Kejora, Nowella, hingga personel 
Project Pop Hermann Josis 
Mokalu atau Yosi.

Sejumlah publik figur yang 
telah diperiksa juga telah men-
gembalikan dana yang mereka 
terima dari DNA Pro, seperti Ivan 
Gunawan mengembalikan uang 
Rp921,7 juta, Rizky Billar dan 

Lesti Kejora mengembalikan Rp 
1 milIar, Rossa mengembalikan 
fee menyanyi Rp172 juta, Nowel-
la mengembalikan Rp15 juta.

Penyidik telah menetapkan 
12 tersangka dalam kasus in-
vestasi bodong robot trading 
platform DNA Pro.

Adapun ke-12 tersangka, tu-
juh di antaranya telah ditangkap, 
yakni yakni Roby Setiadi (RS), 
Russel (RU), Yoshua (YS) dan 
Frangkie (FR) ditangkap Kamis 
(7/4), kemudian Jerry Gunanda 
(JG) selaku pendiri (founder) 
Tim Octopus dan Stefanus Ric-
hard (SR) selaku mitra pendiri 
(co-founder) Tim Octopus di-
tangkap pada Jumat (8/4), dan 
satu tersangka atas nama Roby 
Kusuma (RK) ditahan oleh Polda 
Metro Jaya.

Tersangka ketujuh, yakni 
Hans Adre Supit, ditangkap se-
telah diperiksa sebagai tersangka 
pada 9 April lalu.

Sementara itu, 5 orang 
tersangka telah masuk dalam 
daftar pencarian orang (DPO), 
tiga orang di antaranya terdetek-
si berada di luar negeri. Interpol 
telah menerbitkan red notice 
untuk 3 tersangka, yakni Fauzi 
alias Daniel Zii, Eliazar Daniel 
Piri alias Daniel, dan Ferawaty 
alias Fei.

Para tersangka dijerat den-
gan Pasal 106 juchto Pasal 24 
dan atau Pasal 105 juncto Pasal 
9 Undang-Undang (UU) Nomor 
7 Tahun 2014 tentang perda-
gangan dan atau Pasal 3, Pasal 
5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pemberan-
tasan dan Pencegahan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa to-
tal kerugian korban dalam kasus 
investasi bodong robot trading 
platform DNA Pro mencapai 
Rp97 miliar. 
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ku mitra pendiri (co-foun-
der) Tim Octopus ditangkap 
pada Jumat (8/4), dan satu 
tersangka atas nama Roby 
Kusuma (RK) ditahan oleh 
Polda Metro Jaya. Tersang-
ka ketujuh, yakni Hans Adre 
Supit, ditangkap setelah 
diperiksa sebagai tersangka 
pada 9 April lalu.

Sementara itu, 5 orang 
tersangka telah masuk da-
lam daftar pencarian orang 
(DPO), tiga orang di anta-
ranya terdeteksi berada di 
luar negeri. Interpol telah 
menerbitkan red notice un-
tuk 3 tersangka, yakni Fauzi 
alias Daniel Zii, Eliazar 
Daniel Piri alias Daniel, dan 
Ferawaty alias Fei.

Para tersangka dijerat 
dengan Pasal 106 juncto 
Pasal 24 dan atau Pasal 105 
juncto Pasal 9 Undang-Un-
dang (UU) Nomor 7 Tahun 
2014 tentang perdagangan 
dan atau Pasal 3, Pasal 5 
juncto Pasal 10 UU Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Pem-
berantasan dan Pencegahan 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa 
total kerugian korban dalam 
kasus investasi bodong ro-
bot trading platform DNA 
Pro mencapai Rp97 miliar. 

 Zamzam

Jakarta, HanTer - Polda 
Metro Jaya sedang mem-
pelajari laporan dugaan 
pencemaran nama baik 
melalui media sosial yang 
dilayangkan oleh Sekjen 
DPP Partai Amanat Nasional 
(PAN) Mohammad Eddy 
Soeparno terhadap advokat 
Muannas Alaidid.

Kabid Humas Polda Met-
ro Jaya Kombes Pol Endra 
Zulpan saat dikonfirmasi, 
Senin, mengatakan, pihak 
Kepolisian telah menerima 
dan mempelajari laporan 
tersebut.

Dia memastikan semua 
laporan masyarakat yang 
diterima Polda Metro Jaya 
pasti akan ditindaklanjuti. 
“Laporannya sedang dipela-
jari. Semua laporan dari 
masyarakat bakal ditindak-
lanjuti,” kata Zulpan

Usai melaporkan Muan-
nas, Eddy yang juga Anggota 
DPR RI Daerah Pemilihan 
(Dapil) Kota Bogor dan Ka-
bupaten Cianjur mengata-
kan, unggahannya di media 

sosial adalah bagian dari 
penyampaian aspirasi.

“Intinya saya menyam-
paikan sebuah pesan di me-
dia sosial yang merupakan 
bagian aspirasi dari kons-
tituen yang saya salurkan,” 
kata Eddy di Polda Metro 
Jaya, kemarin.

Aspirasi konstituen yang 
disampaikan, yaitu masa-

lah penegakan hukum yang 
berkeadilan. “Yang mana 
kemudian dibalas dengan 
penghinaan, baik atas nama 
diri saya maupun keluarga 
saya. Ini jadi dasar kita buat 
laporan,” katanya.

Eddy juga mengatakan, 
media sosial adalah tempat 
untuk menyampaikan per-
bedaan pendapat maupun 
pandangan dan harus ditan-

ggapi secara bijak.
Meski demikian, Eddy ti-

dak menjelaskan lebih lanjut 
soal cuitan yang membuat-
nya melaporkan Muannas 
ke Polda Metro Jaya.

“Media sosial untuk 
tempat kita menyampaikan 
pandangan maupun berbe-
da pendapat. Tentu hal ini 
harus disikapi arif, disikapi 
secara dewasa, jangan justru 
dijadikan ajang oleh orang-
orang tertentu membuat 
lebih dalam lagi perpecahan 
di antara kita,” ujarnya.

Laporan Eddy telah di-
terima dan terdaftar dengan 
nomor laporan LP/B/2107/
IV/2022/SPKT/Polda Metro 
Jaya tanggal 25 April 2022.

Adapun pasal yang di-
persangkakan dalam laporan 
tersebut, yakni Pasal 27 ayat 
3 UU ITE, Pasal 310 KUHP 
pencemaran nama baik, Pa-
sal 311 KUHP pencemaran 
nama baik, Pasal 315 serta 
pasal pencemaran nama baik 
serta 263 KUHP keterangan 
palsu. 
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Polisi Pelajari Laporan Eddy Soeparno 
Terhadap Muannas Alaidid

KOMBES POL ENDRA ZULPAN
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Satu-
an Reserse Kriminal (Sa-
treskrim) Polresta Bandung 
menangkap pelaku beri-
nisial ES (31) yang diduga 
melakukan jual-beli dan 
memelihara burung jenis 
langka ilegal di Desa Jele-
kong, Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat.

Kapolresta Bandung 
Kombes Pol Kusworo Wib-
owo di Bandung, Selasa, 
mengatakan ada 40 ekor 
burung yang diamankan di 
lokasi pelaku.

Menurutnya pelaku 
mendapat burung langka 
itu dari transaksi di me-
dia sosial, lalu pelaku pun 
menjual burung tersebut 
melalui media sosial den-
gan cara transaksi langsung 
dengan pembeli.

“Ini dijual oleh pelaku 
dengan kisaran dari Rp2 
juta hingga Rp3 juta, itu 
tergantung jenis burung-
nya,” ujar Kusworo di lo-
kasi penangkapan, Selasa 
(26/4/2022)

 Adapun 40 ekor bu-
rung itu terdiri dari empat 
jenis atau spesies. Antara 
lain yakni dua ekor burung 
kakatua jambul kuning 
(cacatua sulphurea), 35 
ekor burung kakatua ta-
nimbar (cacatua goffi  nia-
na), dua ekor burung nuri 
bayan (eclectus poratus), 
dan satu ekor burung kas-
turi kepala hitam (lorius 
lory).

Berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor 
P106/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/12/2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Pe-
raturan Menteri Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.20/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/6/2018, 
empat spesies burung ter-
sebut termasuk satwa yang 
dilindungi.

 Kusworo memastikan 
jual beli tersebut merupa-
kan tindakan ilegal kare-
na pelaku tidak memiliki 
perijinan dari dinas atau 
lembaga terkait.

Pelaku memelihara bu-
rung tersebut di kediaman-
nya yang berlokasi pemu-
kiman warga dengan gang 
sempit dan jauh dari jalan 
raya utama. Burung-burung 
tersebut disimpan di sang-
kar burung milik pelaku.

 Zamzam
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BARESKRIM BELUM SITA
UANG DNA PRO DARI ROSSA
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim 
Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan menegaskan pihaknya 
belum melakukan penyitaan uang pembayaran DNA Pro atas 
honor manggung penyanyi Rossa saat mengisi acara di Bali akhir 
Desember 2021.

ROSSA
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Me-
nurut Whisnu  dari hasil 
pemeriksaan dan alat bukti 
yang didapat oleh penyidik, 
disimpulkan bahwa tidak 
ditemukan mens rea atau 
niat jahat dalam peristiwa 
mengalirnya dana DNA Pro 
tersebut kepada Rossa.

“Demikian juga under-
lying transaction-nya cau-
sannya halal,” kata Whisnu 
kepada ANTARA saat dihu-
bungi di Jakarta, Selasa 
(26/4/2022)

Ia menjelaskan, hasil 
gelar perkara yang dilaku-
kan penyidik, Rossa tidak 
mengambil uang yang ile-
gal. Artinya ia bekerja seca-
ra profesional, ada kontrak-
nya. Sehingga tidak perlu 

untuk mengembalikan 
ataupun menjadi barang 
bukti uang-nya tersebut.

“Atas kesimpulan penyi-
dik tersebut terhadap dana 
DNA Pro yang mengalir 
kepada Rossa tersebut tidak 
dikenakan penyitaan oleh 
Penyidik Dittipideksus,” 
ujarnya.

Lebih lanjut ia mengata-
kan hal serupa juga berlaku 
untuk publik fi gur lainnya 
seperti Nowela maupun 
Yosi Project Pop dan DJ 
Una juga tidak diminta 
untuk mengembalikan uang 
yang mereka terima dari 
DNA Pro, karena tidak ada 
niat jahat (mens rea) dari 
para publik fi gur tersebut. 
Melainkan mereka melak-

sanakan kegiatan sesuai 
profesionalisme.

Berbeda dengan Ivan 
Gunawan yang mengemba-
likan uang senilai Rp921,7 
juta dari Rp1.010.000.000 
yang diterimanya sebagai 
Brand Ambasador DNA 
Pro, termasuk uang Rp1 mi-
liar yang diterima pasangan 
selebriti Rizky Billar dan 
Lesti Kejora untuk keper-
luan konten.

“Kecuali beda dengan 
Lesti, dia itu kan konten. 
Dia tau (uang) itu buat kon-
ten. Tau salah, jadi harus di-
kembalikan. Ivan juga, dia 
sebagai brand ambasador. 
Beda dengan dia nyanyi, 
atau MC seperti DJ Una 
beda itu,” tutur Whisnu.

Penyidik telah menetap-
kan 12 tersangka dalam ka-
sus investasi bodong robot 
trading platform DNA Pro. 

Brigjen Pol 
Whisnu Hermawan

Atas kesimpulan 
penyidik tersebut 

terhadap dana 
DNA Pro yang 

mengalir kepada 
Rossa tersebut 

tidak dikenakan 
penyitaan 

oleh Penyidik 
Dittipideksus

Adapun ke-12 tersangka, 
tujuh di antaranya telah di-
tangkap, yakni yakni Roby 
Setiadi (RS), Russel (RU), 
Yoshua (YS) dan Frang-

kie (FR) ditangkap Kamis 
(7/4), kemudian Jerry Gu-
nanda (JG) selaku pendiri 
(founder) Tim Octopus dan 
Stefanus Richard (SR) sela-

PENGACARA DJ UNA, Yafet 
Rissy mengatakan kliennya telah 
selesai menjalani pemeriksaan 
sebagai saksi sekaligus korban 
dalam perkara dugaan penipuan 
investasi berkedok robot trading 
melalui aplikasi DNA Pro.

Dj Una tiba di Gedung Bares-
krim Polri, Jakarta, Senin, seki-
tar pukul 13.15 WIB langsung 
masuk ke ruangan pemeriksaan 
dan keluar dari pemeriksaan 
pukul 21.30 WIB. Dia diminta 
keterangan oleh penyidik dengan 
35 pertanyaan.

“Makanya agak lama (pe-
meriksaan), tadi kami diperiksa 
dengan 35 per tanyaan yang 
terbagi dalam 2 bagian utama. 
Pertama sebagai korban dan 
kedua sebagai saksi,” kata Yafet 
di Bareskrim Polri.

Yafet menyebutkan, dalam 
pemeriksaan tersebut kliennya 
telah menerangkan hubungannya 
dengan DNA Pro, selain sebagai 

pengisi acara juga orang yang 
berinvestasi di aplikasi robot tra-
ding tersebut dan ikut dirugikan 
karena uang yang diinvestasikan 
tidak bisa ditarik kembali dengan 
nominal kerugian Rp900 juta.

Sebagai publik figur, DJ Una 
diminta tampil di tiga acara DNA 
Pro yakni pada bulan Juli di salah 
satu hotel di Surabaya, kemudian 
bulan Desember 2021 di salah 
satu hotel di Jakarta Pusat, serta 
hotel di Bali.

“Kontrak satu kali perfome 
(tampil) kisaran waktu 1 sampai 
2 jam,” ungkapnya.

Yafet tidak mengungkap 
berapa nominal bayaran yang 
diterima DJ Una saat tampil 
dalam acara DNA Pro.

Ia lebih menekankan bahwa 
kliennya juga ikut menjadi kor-
ban penipuan investasi. DJ Una 
diajak oleh seseorang bernama 
Hoki Irjana dengan menjanjikan 
berbagai hadiah, termasuk ken-

daraan roda empat jenis CR-V 
dan Brio. Dalam investasi terse-
but, DJ Una mengajak keluarga 
dan teman-temannya menjadi 
members.

“Itu dijanjikan jika berhasil 
memenuhi skema investasi. 
Ternyata semua bohong, omong 
kosong, sampai Januari kemarin 
dana tidak bisa ditarik dan hadiah 
tidak pernah diterima Una bersa-
ma teman-teman dan keluarga,” 
ucapnya.

Dalam pemeriksaan terse-
but, kata Yafet, juga tidak dibahas 
mengenai pengembalian uang 
dari DNA Pro oleh pihaknya. 
Menurut dia tidak ada aliran dana 
ilegal yang diterima oleh kliennya.

“Tidak ada pengembalian 
uang, tidak ada pengembalian 
dana ya. Karena memang tidak 
ada apanya aliran dana yang 
ilegal. Semua diterima karena 
tampil sebagai seniman profe-
sional,” ujar Yafet.

Sementara itu, DJ Una 
mengaku menyesal telah men-
ginvestasikan dananya ke DNA 
Pro. Peristiwa tersebut menjadi 
pembelajaran baginya ke depan 
agar tidak mudah percaya den-
gan ajakan berinvestasi.

“Yang pasti saya akan lebih 
hati-hati untuk berinvestasi, tidak 
mudah percaya dengan orang-
orang yang baru saya kenal,” 
kata Una.

DJ Una salah satu publik 
figur yang ikut diperiksa dalam 
perkara ini. Sejumlah artis yang 
sudah diperiksa, di antaranya 
Ivan Gunawan, Rizky Billar, Lesti 
Kejora, Nowella, hingga personel 
Project Pop Hermann Josis 
Mokalu atau Yosi.

Sejumlah publik figur yang 
telah diperiksa juga telah men-
gembalikan dana yang mereka 
terima dari DNA Pro, seperti Ivan 
Gunawan mengembalikan uang 
Rp921,7 juta, Rizky Billar dan 

Lesti Kejora mengembalikan Rp 
1 milIar, Rossa mengembalikan 
fee menyanyi Rp172 juta, Nowel-
la mengembalikan Rp15 juta.

Penyidik telah menetapkan 
12 tersangka dalam kasus in-
vestasi bodong robot trading 
platform DNA Pro.

Adapun ke-12 tersangka, tu-
juh di antaranya telah ditangkap, 
yakni yakni Roby Setiadi (RS), 
Russel (RU), Yoshua (YS) dan 
Frangkie (FR) ditangkap Kamis 
(7/4), kemudian Jerry Gunanda 
(JG) selaku pendiri (founder) 
Tim Octopus dan Stefanus Ric-
hard (SR) selaku mitra pendiri 
(co-founder) Tim Octopus di-
tangkap pada Jumat (8/4), dan 
satu tersangka atas nama Roby 
Kusuma (RK) ditahan oleh Polda 
Metro Jaya.

Tersangka ketujuh, yakni 
Hans Adre Supit, ditangkap se-
telah diperiksa sebagai tersangka 
pada 9 April lalu.

Sementara itu, 5 orang 
tersangka telah masuk dalam 
daftar pencarian orang (DPO), 
tiga orang di antaranya terdetek-
si berada di luar negeri. Interpol 
telah menerbitkan red notice 
untuk 3 tersangka, yakni Fauzi 
alias Daniel Zii, Eliazar Daniel 
Piri alias Daniel, dan Ferawaty 
alias Fei.

Para tersangka dijerat den-
gan Pasal 106 juchto Pasal 24 
dan atau Pasal 105 juncto Pasal 
9 Undang-Undang (UU) Nomor 
7 Tahun 2014 tentang perda-
gangan dan atau Pasal 3, Pasal 
5 juncto Pasal 10 UU Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pemberan-
tasan dan Pencegahan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa to-
tal kerugian korban dalam kasus 
investasi bodong robot trading 
platform DNA Pro mencapai 
Rp97 miliar. 

 Danial

Saksi Sekaligus Korban DNA Pro Jalani Pemeriksaan

ku mitra pendiri (co-foun-
der) Tim Octopus ditangkap 
pada Jumat (8/4), dan satu 
tersangka atas nama Roby 
Kusuma (RK) ditahan oleh 
Polda Metro Jaya. Tersang-
ka ketujuh, yakni Hans Adre 
Supit, ditangkap setelah 
diperiksa sebagai tersangka 
pada 9 April lalu.

Sementara itu, 5 orang 
tersangka telah masuk da-
lam daftar pencarian orang 
(DPO), tiga orang di anta-
ranya terdeteksi berada di 
luar negeri. Interpol telah 
menerbitkan red notice un-
tuk 3 tersangka, yakni Fauzi 
alias Daniel Zii, Eliazar 
Daniel Piri alias Daniel, dan 
Ferawaty alias Fei.

Para tersangka dijerat 
dengan Pasal 106 juncto 
Pasal 24 dan atau Pasal 105 
juncto Pasal 9 Undang-Un-
dang (UU) Nomor 7 Tahun 
2014 tentang perdagangan 
dan atau Pasal 3, Pasal 5 
juncto Pasal 10 UU Nomor 
8 Tahun 2010 tentang Pem-
berantasan dan Pencegahan 
Tindak Pidana Pencucian 
Uang (TPPU).

Polri menyatakan bahwa 
total kerugian korban dalam 
kasus investasi bodong ro-
bot trading platform DNA 
Pro mencapai Rp97 miliar. 
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Jakarta, HanTer - Polda 
Metro Jaya sedang mem-
pelajari laporan dugaan 
pencemaran nama baik 
melalui media sosial yang 
dilayangkan oleh Sekjen 
DPP Partai Amanat Nasional 
(PAN) Mohammad Eddy 
Soeparno terhadap advokat 
Muannas Alaidid.

Kabid Humas Polda Met-
ro Jaya Kombes Pol Endra 
Zulpan saat dikonfirmasi, 
Senin, mengatakan, pihak 
Kepolisian telah menerima 
dan mempelajari laporan 
tersebut.

Dia memastikan semua 
laporan masyarakat yang 
diterima Polda Metro Jaya 
pasti akan ditindaklanjuti. 
“Laporannya sedang dipela-
jari. Semua laporan dari 
masyarakat bakal ditindak-
lanjuti,” kata Zulpan

Usai melaporkan Muan-
nas, Eddy yang juga Anggota 
DPR RI Daerah Pemilihan 
(Dapil) Kota Bogor dan Ka-
bupaten Cianjur mengata-
kan, unggahannya di media 

sosial adalah bagian dari 
penyampaian aspirasi.

“Intinya saya menyam-
paikan sebuah pesan di me-
dia sosial yang merupakan 
bagian aspirasi dari kons-
tituen yang saya salurkan,” 
kata Eddy di Polda Metro 
Jaya, kemarin.

Aspirasi konstituen yang 
disampaikan, yaitu masa-

lah penegakan hukum yang 
berkeadilan. “Yang mana 
kemudian dibalas dengan 
penghinaan, baik atas nama 
diri saya maupun keluarga 
saya. Ini jadi dasar kita buat 
laporan,” katanya.

Eddy juga mengatakan, 
media sosial adalah tempat 
untuk menyampaikan per-
bedaan pendapat maupun 
pandangan dan harus ditan-

ggapi secara bijak.
Meski demikian, Eddy ti-

dak menjelaskan lebih lanjut 
soal cuitan yang membuat-
nya melaporkan Muannas 
ke Polda Metro Jaya.

“Media sosial untuk 
tempat kita menyampaikan 
pandangan maupun berbe-
da pendapat. Tentu hal ini 
harus disikapi arif, disikapi 
secara dewasa, jangan justru 
dijadikan ajang oleh orang-
orang tertentu membuat 
lebih dalam lagi perpecahan 
di antara kita,” ujarnya.

Laporan Eddy telah di-
terima dan terdaftar dengan 
nomor laporan LP/B/2107/
IV/2022/SPKT/Polda Metro 
Jaya tanggal 25 April 2022.

Adapun pasal yang di-
persangkakan dalam laporan 
tersebut, yakni Pasal 27 ayat 
3 UU ITE, Pasal 310 KUHP 
pencemaran nama baik, Pa-
sal 311 KUHP pencemaran 
nama baik, Pasal 315 serta 
pasal pencemaran nama baik 
serta 263 KUHP keterangan 
palsu. 
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KOMBES POL ENDRA ZULPAN
ISTIMEWA

Jakarta, HanTer - Satu-
an Reserse Kriminal (Sa-
treskrim) Polresta Bandung 
menangkap pelaku beri-
nisial ES (31) yang diduga 
melakukan jual-beli dan 
memelihara burung jenis 
langka ilegal di Desa Jele-
kong, Kabupaten Bandung, 
Jawa Barat.

Kapolresta Bandung 
Kombes Pol Kusworo Wib-
owo di Bandung, Selasa, 
mengatakan ada 40 ekor 
burung yang diamankan di 
lokasi pelaku.

Menurutnya pelaku 
mendapat burung langka 
itu dari transaksi di me-
dia sosial, lalu pelaku pun 
menjual burung tersebut 
melalui media sosial den-
gan cara transaksi langsung 
dengan pembeli.

“Ini dijual oleh pelaku 
dengan kisaran dari Rp2 
juta hingga Rp3 juta, itu 
tergantung jenis burung-
nya,” ujar Kusworo di lo-
kasi penangkapan, Selasa 
(26/4/2022)

 Adapun 40 ekor bu-
rung itu terdiri dari empat 
jenis atau spesies. Antara 
lain yakni dua ekor burung 
kakatua jambul kuning 
(cacatua sulphurea), 35 
ekor burung kakatua ta-
nimbar (cacatua goffi  nia-
na), dua ekor burung nuri 
bayan (eclectus poratus), 
dan satu ekor burung kas-
turi kepala hitam (lorius 
lory).

Berdasarkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor 
P106/MENLHK/SETJEN/

KUM.1/12/2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Pe-
raturan Menteri Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.20/MENLHK/
SETJEN/KUM.1/6/2018, 
empat spesies burung ter-
sebut termasuk satwa yang 
dilindungi.

 Kusworo memastikan 
jual beli tersebut merupa-
kan tindakan ilegal kare-
na pelaku tidak memiliki 
perijinan dari dinas atau 
lembaga terkait.

Pelaku memelihara bu-
rung tersebut di kediaman-
nya yang berlokasi pemu-
kiman warga dengan gang 
sempit dan jauh dari jalan 
raya utama. Burung-burung 
tersebut disimpan di sang-
kar burung milik pelaku.

 Zamzam
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