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Densus 88 Kumpulkan Informasi soal
Puluhan Warga Garut Baiat ke NII

JAKARTA (IM) - Detase-
men Khusus (Densus) 88 Anti-
teror Polri tengah mendalami dan 
mengumpulkan informasi terkait 
berita ada puluhan warga Garut, 
Jawa Barat, mengaku dibaiat atau 
bersumpah oleh ajaran Negara 
Islam Indonesia (NII).

NII atau yang dikenal den-
gan istilah Darul Islam meru-
pakan kelompok yang memiliki 
tujuan pembentukan negara 
Islam di Indonesia selama era 
Orde Lama.

“Kami sudah monitor ke-
jadian ini, dan sedang meng-
umpulkan informasi yang lebih 
detail,” kata Kabagbanops Den-
sus 88, Kombes Aswin Siregar 
saat dihubungi, Jakarta, Kamis 
(7/10). Aswin belum dapat me-
rincikan lebih lanjut mengenai 
rencana proses pendalaman 
yang akan dilakukan oleh pihak 
aparat penegak hukum terhadap 
temuan peristiwa tersebut.

Menurut Aswin, hal itu 
nantinya akan ditindaklanjuti 
sesuai dengan fakta-fakta hukum 
yang ditemukan di lapangan. Na-
mun demikian, hal itu didasarkan 
pada hasil temuan Densus secara 
menyeluruh.

“Nanti akan ada tindak lanjut 
sesuai fakta hukum yang ditemu-
kan,” ucap Aswin.

Sebagaimana diketahui, 
warga yang dibaiat salah satunya 
mendapat doktrin untuk men-
ganggap pemerintah RI thogut. 
Hal itu diungkapkan oleh Lurah 
Sukamentri, Kecamatan Garut 
Kota, Suherman.

Menurutnya, peristiwa itu 
terungkap setelah ada pengakuan 
dari salah seorang anak kepada 
orang tuanya.  Ia mengaku dibaiat 
dan disyahadatkan kembali oleh 
seseorang. 

Setelah mendapat informasi 
tersebut, pihak kelurahan kemu-
dian melakukan pendataan. ● lus

Kapolda Sumut mermastikan bahwa 11 
oknum polisi yang terlibat menjual barang 
bukti narkoba jenis sabu hasil tangkapa 
akan dijerat dari sisi etika dan pidana.

MEDAN (IM) - Kapolda 
Sumatera Utara (Sumut) Irjen 
Panca Putra buka suara soal 
dugaan keterlibatan 11 ok-
num polisi menjual narkoba 
jenis sabu barang bukti hasil 
tangkapan. 

Panca menyebut 11 oknum 
polisi itu bakal dipecat.

“Sekarang masih dalam 
tahanan mereka. Sekarang 
masih persidangan, nunggu 
proses persidangan kode etik. 
Mudah-mudahan nanti kita 
berikan tindakan tegas pem-

berhentian tidak dengan hor-
mat (PTDH),” kata Panca ke-
pada wartawan, Kamis (7/10).

Panca menyebut 11 oknum 
polisi yang diduga menjual 
sabu hasil tangkapan itu bakal 
dijerat dari sisi etik dan pidana. 

Dia menyerahkan proses 
hukum pidana kepada pen-
gadilan.

“Khusus anggota kode 
etik dan peradilan umum,” 
ucap Panca.

Kasi Intel Kejaksaan Neg-
eri Tanjungbalai, Dedi Saragih, 

sebelumnya mengatakan, ber-
kas perkara 14 tersangka kasus 
76 kg sabu tak bertuan dilim-
pahkan ke Kejaksaan Negeri 
Tanjungbalai. Sebelas tersang-
ka di antaranya merupakan 
oknum polisi.

“Kejaksaan Negeri TBA 
(Tanjungbalai) telah menerima 
pelimpahan tahap II dari Polda 
Sumut. Pada tahap II tersebut, 
diserahkan 14 orang tersangka 
dan 11 orang di antaranya 
adalah anggota kepolisian 
yang bertugas di Polairud dan 
Satuan Narkoba Polres Tan-
jungbalai,” ujar Dedi Saragih, 
saat dimintai konfi rmasi, Ka-
mis (30/9) lalu.

Dedi mengatakan para 
tersangka dititipkan di Lapas 
Pulau Simardan, Tanjungbalai. 
Berkas perkara bakal dilimpah-

kan ke Pengadilan Negeri Tan-
jungbalai untuk disidangkan.

Penangkapan 14 orang 
tersangka ini berawal dari 
penemuan sabu pada 19 Mei 
2021. Ada 76 bungkus sabu 
yang ditemukan dengan ma-
sing-masing bungkus berisi 1 
kg sabu.

Sabu itu ditemukan di 
sebuah kapal wilayah perairan 
Sei Lunang, Kecamatan Sei 
Kepayang, Kabupaten Asahan. 

Dalam perjalanan pen-
angkapan itu, ada 19 bungkus 
barang bukti yang diduga 
digelapkan.

Singkat cerita, Polda Sumut 
menangkap seorang oknum 
Satpol Air Polres Tanjungbalai 
saat hendak bertransaksi den-
gan warga di Batu Bara.

 Setelah diusut lebih lan-

jut, barang bukti narkoba itu 
merupakan bagian dari 19 
bungkus sabu yang diduga 
digelapkan saat penangkapan 
di Sei Lunang.

Penangkapan oknum polisi 
di Batu Bara itu mengungkap 
fakta bahwa sebenarnya ada 
76 kg barang bukti sabu tak 
bertuan yang diamankan di 
Sei Lunang. 

Sementara itu, yang awal-
nya dilaporkan ke Polres Tan-
jungbalai hanya 57 kg.

Polda Sumut melakukan 
pengembangan hingga ditetap-
kan 14 tersangka, yang terdiri 
atas 11 oknum polisi dan 3 
orang lainnya warga. Polisi 
mengamankan 10 kg sabu dari 
para tersangka. Polisi menduga 
ada 9 bungkus sabu yang sudah 
terjual. ● lus
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KASUS PENGANIAYAAN M KECE

Propam akan Gelar Sidang Disiplin
terhadap Karutan dan Petugas Jaga Rutan

JAKRTA (IM) - Propam 
Polri akan melakukan sidang dis-
iplin dan etik terkait kasus dugaan 
pelanggaran yang dilakukan oleh 
Kepala Rumah Tahanan (Rutan) 
Bareskrim, AKP Imam Suhondo 
dan petugas jaga Rutan Bripka 
Wandoyo Edi serta Bripda Saep 
Sigit.

Hal itu dilakukan, lantaran 
mereka dianggap lalai dalam 
bertugas sehingga menyebabkan 
terjadinya d penganiayaan terha-
dap M Kece.

Kepala Biro Penerangan 
Masyarakat Divisi Humas Polri, 
Brigjen Rusdi Hartono men-
gungkapkan saat ini pihak Divisi 
Propam masih melakukan proses 
pelengkapan penyidikan kasus 
disiplin terhadap Kepala Rutan 
Bareskrim.

 “Dia dianggap melanggar 
disiplin karena kurang mengawa-
si anggota yang berjaga di rutan,” 
ujar Rusdi, Jakarta, Kamis (7/10).

Dijelaskan Rusdi, ada SOP 
yang tidak dilaksanakan oleh dua 
anggota yang berjaga di Rutan 
saat kejadian penganiayaan terha-
dap Kece pada Kamis malam, 26 
Agustus 2021. “Ini pun dianggap 
melanggar disiplin,” ucapnya.

Pihak Propam kata Rusdi 
masih terus menyelesaikan pem-
berkasan terhadap ketiga anggota 
Polri yang dianggap melanggar 
disiplin dan lalai dalam melak-
sanakan tugasnya.

“Mungkin tidak berapa lama 
lagi akan segera disidangkan 
untuk pelanggaran disiplin dari 
ketiga anggota polri tersebut,” 
tandasnya.

Sekadar diketahui, Bareskrim 
Polri resmi menetapkan lima 
orang sebagai tersangka dalam 
kasus itu. Mereka adalah, Irjen 
Napoleon Bonaparte, tahanan 
kasus uang palsu berinisial DH, 
lalu narapidana kasus Undang-
undang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE) berinisial DW.

Lalu, narapidana kasus pe-
nipuan dan penggelapan berin-
isial H alias C alias RT dan 
narapidana kasus perlindungan 
konsumen berinisial HP.

Mereka dipersangkakan 
melanggar Pasal 170 Juncto 
351 KUHP tentang penga-
niayaan dan pengeroyokan. 
Merujuk Pasal 170, tersangka 
diancam pidana penjara pal-
ing lama lima tahun enam 
bulan. ● lus
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