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KAPOLDA RIAU M IQBAL TIBA DI PEKANBARUKAPOLDA RIAU M IQBAL TIBA DI PEKANBARU
Kapolda Riau yang baru Irjen Pol Muhammad Iqbal (kiri) beserta istri disambut oleh Gubernur Riau Syamsuar (kanan) dan Kapolda Riau yang baru Irjen Pol Muhammad Iqbal (kiri) beserta istri disambut oleh Gubernur Riau Syamsuar (kanan) dan 
Majelis Ketua Harian LAM Riau Datuk Syahril Abu Bakar (tengah) saat tiba di Gedung VIP Lancang Kuning Bandar Udara Majelis Ketua Harian LAM Riau Datuk Syahril Abu Bakar (tengah) saat tiba di Gedung VIP Lancang Kuning Bandar Udara 
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, Sabtu (1/1). Irjen Pol Muhammad Iqbal sebelumnya menjabat sebagai Kapolda NTB.Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau, Sabtu (1/1). Irjen Pol Muhammad Iqbal sebelumnya menjabat sebagai Kapolda NTB.

Dua Oknum Polisi Keroyok Remaja
di Jaktim Segera Ditetapkan Tersangka

JAKARTA (IM) - Kasus 
pengeroyokan oleh dua polisi 
berinisial T dan S serta seorang 
warga sipil berinisial J kepada 
remaja di Jakarta Timur terus 
dilakukan. Ketiga pelaku, terma-
suk dua polisi itu, bakal segera 
ditetapkan sebagai tersangka.

“Insyaallah minggu ini 
(ditetapkan tersangka),” kata 
Kapolres Metro Jakarta Timur 
Kombes Erwin Kurniawan saat 
dihubungi, Minggu (2/1).

Dihubungi terpisah, Kasat 
Reskrim Polres Metro Jakarta 
Timur AKBP Ahsanul Muqqa-
fi mengatakan, ketiga terduga 
pelaku itu akan ditetapkan seb-
agai tersangka pada Rabu (5/1) 
pekan ini. Pihaknya telah men-
gantongi bukti perihal tindakan 
penganiayaan yang dilakukan 
para pelaku tersebut.

“Hari Rabu naik tersangka 
untuk T, S, sama J. Saat ini masih 
saksi tapi sudah naik sidik (penyi-
dikan),” katanya.

Selain itu, pelaku berinisial J 
diketahui tidak kooperatif  selama 
proses pemeriksaan. J diketahui 
mangkir dalam panggilan pemer-
iksaan yang direncanakan pada 
Kamis (30/12/2021) pekan lalu.

Menurut Ahsanul, pene-
tapan tersangka kepada dua 
polisi itu seharusnya menunggu 
hasil pemeriksaan dari pelaku J. 
Namun, karena pelaku J tidak 
turut hadir dalam pemeriksaan, 
dua polisi itu dan pelaku J bakal 
ditetapkan sebagai tersangka 
pekan ini.

“Karena sudah memenuhi 
unsur. Jadi kemarin kenapa di-
tunda penetapan tersangka ter-
hadap anggota itu karena kita 

belum periksa orang sipil si J ini. 
Jadi kita dua anggota Polri, satu 
orang sipil, jadi anggota polisi itu 
sudah kita periksa sebagai saksi, 
untuk menetapkan dia sebagai 
tersangka, kita harus menunggu 
pemeriksaan J,” terang Ahsanul.

“Karena si J nggak datang, 
nanti kita hari Rabu penetapan 
tersangka dua orang oknum 
polisi ini kita tetapkan sebagai 
tersangka,” tambahnya.

Untuk diketahui, dua ang-
gota Polri dilaporkan atas tin-
dakan pengeroyokan terhadap 
remaja berusia 14 tahun. Ironis-
nya, mereka mengeroyok remaja 
tersebut menggunakan tongkat 
Polri.

“Ketiga pelaku secara ber-
sama-sama memukuli kedua 
korban dengan menggunakan 
tangan kosong dan tongkat 
Polri,” ujar Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes E Zulpan 
dalam keterangannya, Jumat 
(24/12).

Dalam kasus ini, polisi telah 
mengamankan sejumlah barang 
bukti. Di antaranya dua buah 
tongkat besi warna hitam berlogo 
Tribata Polri, satu unit kendaraan 
roda empat, dan pakaian terduga 
pelaku.

Peristiwa pengeroyokan itu 
terjadi pada 11 November 2021. 
Korban pun melaporkan peris-
tiwa itu ke Polres Metro Jakarta 
Timur. Laporan korban teregister 
dengan nomor LP/B/2006/
XI/2021/SPKT/Res Jaktim/
POLDA METRO JAYA. Ko-
rban melaporkan pelaku atas 
dugaan pelanggaran Pasal 170 
KUHP tentang pengeroyo-
kan. ● lus

Tersangka Kasus Pencabulan Kabur dari  
Polres Bekasi Kota, Ditemukan Tewas di Kali

getahui mengapa bisa terjadi 
hal tersebut,” kata Kapolres 
Metro Kota Bekasi, Kombes A 
Supriyadi kepada wartawan di 
Mapolres Kota Bekasi, Minggu 
(2/1).

Dia menjelaskan, tersangka 
M masih dalam pemeriksaan 
Unit Pelayanan Perempuan 
dan Anak (PPA) Polres Metro 
Bekasi sebelum melarikan diri. 
Menurutnya, saat itu borgol di 
salah satu tangannya sempat 
dilepas lantaran M meminta izin 
ke kamar mandi.

“Kemudian sore hari itu 
yang bersangkutan masih di 
ruang PPA diberikan makan 
oleh penyidik dan borgol satu-
nya dibuka, kemudian pada saat 
makan dia izin ke kamar mandi, 
lalu pada saat itulah dia lari dari 
plafon kamar mandi,” terangnya.

Diberitakan sebelumnya, 
seorang pemulung di Bekasi 
berinisial M (40) melakukan 
pencabulan terhadap anak usia 
15 tahun di sebuah toilet umum 
di Margahayu, Bekasi Timur, 
Bekasi, Jawa Barat.

“Pelaku ini yang melakukan 
sodomi di WC umum Cut Mu-
tia,” kata Supriyadi.

Supriyadi menjelaskan 
modus yang dilakukan pelaku 
terhadap korban dengan men-
janjikan sejumlah uang. Kemu-
dian, pelaku mencabuli korban 
dengan dipaksa melakukan oral 
dan disodomi.

“Jadi pelaku ini menjanjikan 
uang sebesar Rp 5.000 pada 
1 korban umur 15 tahun, ke-
mudian di dalam kamar mandi 
dipaksa oral dan disodomi,” 
lanjutnya. ● lus

BEKASI (IM) – Tersangka 
kasus pencabulan anak berinisial 
M kabur dari tahanan Polres 
Metro Bekasi Kota. M kabur 
saat proses pemeriksaan tengah 
berlangsung. Kabid Humas 
Polda Metro Jaya Kombes En-
dra Zulpan membenarkan kabar 
tersebut.

“Info tersebut benar,” kata 
Zulpan saat dikonfi rmasi awak 
media, Minggu (2/1).

Tahanan tersebut merupak-
an satu dari tiga tersangka kasus 
pencabulan. Zulpan menye-
butkan, dua tersangka lainnya 
sudah dimasukkan ke dalam sel, 
sedangkan satu tahanan sedang 
diberi waktu makan. Dapatkan 
informasi, inspirasi dan insight 
di email kamu.  

“Borgol dilepas untuk dia 
makan, setelah itu ternyata dia 
langsung menjebol plafon dan 
lari ke luar polres,” kata Zulpan.

M kemudian tercebur ke 
kali di belakang Mapolres Metro 
Bekasi Kota. Polisi pun mem-
buru tahanan tersebut dan men-
emukannya dalam keadaan tak 
bernyawa.

“Ditemukan meninggal 
dunia masih mengenakan baju 
tahanan. Waktu ditemukan itu 
ditemukan begitu,” kata Zulpan.

Penyidik diperiksa Propam
Buntut dari kaburnya tah-

anan kasus pencabulan tersebut, 
penyidik Polres Metro Bekasi 
Kota diperiksa Propam Polda 
Metro Jaya.   

“Iya setelah kejadian, kini 
anggota dari penyidik telah di-
lakukan pemeriksaan di Propam 
Polda Metro Jaya untuk men-

Sepanjang 2021, Timur Tengah Jadi
Pemasok Sabu Terbesar ke Indonesia

kata Hengki kepada wartawan, 
Sabtu (1/1).

Jumlah eredaran sabu pada 
2021 naik drastis dibanding 
tahun 2020. Pada 2020 pereda-
ran sabu yang terungkap sebe-
sar 26.000 gram, sementara 
pada 2021 sebanyak 771.000 
kg, termasuk jaringan inter-
nasional.

Angka pengungkapan sabu 
naik drastis diduga karena 
Satnarkoba Polres Metro 
Jakarta Pusat menerapkan 
strategi pre-emptive strike. 
Dari kasus tersebut, seban-
yak 381 orang diamankan, di 
antaranya 353 laki-laki dan 28 
perempuan. ● lus

JAKARTA (IM) - Polres 
Metro Jakarta Pusat mengung-
kapkan fakta bahwa pemasok 
narkoba jenis sbu yang banyak 
beredar di Indonesia paling 
banyak berasal dari Timur 
Tengah.

Kapolres Metro Jakarta 
Pusat Kombes Hengki Haryadi 
mengatakan, sebanyak 618 
kilogram (kg) sabu berasal , 
Iran, kemudian 128 kg datang 
dari Malaysia.

“Jadi sekarang ada mo-
dus justru datang dari Timur 
Tengah, yang besar, yaitu 618 
kilo sabu dan Malaysia 123 
kilo sabu, jadi total adalah 741 
kilo, khusus Jakarta Pusat,” 

Adanya pendidikan  bersama 
anggota Polri dan TNI diharapkan 
 masing-masing anggota bisa saling 
 mengenal. Sehingga potensi gesekan antar 
keduanya di lapangan dapat diminimalisir.

gram ini kerja sama TNI dan 
Polri akan semakin baik.

“Kita harapkan ini akan 
lebih meningkatkan upaya-
upaya kita dalam melaksanakan 
berbagai macam penugasan 
yang diberikan pada Polri dan 
TNI,” kata Listyo.

370 Teroris Ditangkap
Dalam kesempatan itu Jen-

deral Listyo juga mengungkap-
kan bahwa jumlah teroris yang 
ditangkap sepanjang Tahun 
2021 meningkat sebanyak 138 
orang atau setara 42,7 persen, 
jika dibandingkan dengan pen-
angkapan tahun 2020.

“Terkait terorisme ada 370 
tersangka yang diamankan,” 
ungkap Listyo.

Ia menegaskan bahwa pi-
hak kepolisian selalu meng-
gunakan preventif  strike atau 
melakukan penangkapan jika 
telah cukup bukti.

“Sehingga jangan sampai 
muncul korban,” katanya.

JAKARTA (IM) - Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
mengatakan, pihaknya telah 
sepakat dengan Panglima TNI 
Jenderal Andika Perkasa untuk 
melakukan pendidikan bersa-
ma prajurit TNI-Polri. Menu-
rut Listyo, hal itu merupakan 
wujud peningkatan sinergitas 
antar kedua lembaga.

“Kami akan melakukan 
kegiatan pendidikan secara 
bersama, mulai dari level pen-
didikan paling bawah, baik 
dalam bentuk kegiatan inte-
grasi maupun kegiatan tu-
kar menukar atau pendidikan 
bermasa,” tutur Listyo dalam 

konferensi pers akhir tahun 
2021 di Mabes Polri, Jakarta, 
Jumat (31/12) lalu.

Listyo menegaskan bahwa 
kegiatan pendidikan bersama 
itu diharapkan masing-masing 
anggota Polri dan TNI bisa 
saling mengenal. Sehingga po-
tensi gesekan antar keduanya 
dapat ditekan.

“Karena memang di lapan-
gan kita dituntut untuk kadang 
kala harus melaksanakan tugas 
secara bersinergi, di satu sisi ini 
bagian dari upaya kami meng-
hindari risiko-risiko konfl ik,” 
kata Listyo menjelaskan.

Ia berharap dengan pro-

Listyo menegaskan akan 
bertindak dengan sebelum 
peristiwa penyerangan terjadi. 
Maka, Ia berharap masyarakat 
tidak perlu khawatir karena ke-
polisian akan bekerja optimal 
memberantas teroris.

“Beberapa penangkapan 
telah kita lakukan dan kita 
terus bergerak, demikian ini 
tentunya tidak harus mem-
buat masyarakat merasa tidak 
aman,” katanya.

Berdasarkan data yang dis-
ampaikan Listyo pada tahun 
2020 terdapat 232 tersangka 
tindak pidana terorisme yang 
ditangkap. Angka itu meningkat 
cukup signifi kan menjadi 370 
tersangka pada tahun 2021. 
Tapi di sisi lain, jumlah aksi teror 
menurun sebanyak 7 kasus atau 
53,8 persen. Jika pada tahun 

2020 terjadi 13 aksi terorisme, ta-
hun 2021 hanya ada 6 aksi teror.

 Beberapa kasus yang ter-
orisme yang menjadi per-
hatian publik di tahun 2021 
adalah pengeboman gereja 
Katedral Makassar 28 Maret 
2021 yang dilakukan oleh L 
dan YSF. Keduanya disebut 
polisi merupakan bagian dari 
kelompok Jamaah Ansharut 
Daulah (JAD).

Kemudian penyerangan 
Mabes Polri oleh seorang 
wanita berinisial ZA pada 
31 Maret 2021. ZA masuk 
ke dalam Mabes Polri dan 
sempat melakukan upaya pen-
embakan, ia kemudian dilum-
puhkan dan meninggal dunia. 
Polisi mengatakan ZA meru-
pakan lone wolf  yang bergerak 
sendirian. ● lus

Kapolri Sepakat dengan Panglima TNIKapolri Sepakat dengan Panglima TNI
Lakukan Pendidikan Bersama TNI-Polri  Lakukan Pendidikan Bersama TNI-Polri  

Pemuda yang Bunuh Begal karena
Bela Diri Jadi Tersangka, Ini Alasan Polisi

MEDAN (IM) - Seorang 
pemuda di kota Medan, Suma-
tera Utara, ditetapkan sebagai 
tersangka pembunuh seorang 
pria yang diduga pelaku begal 
yang hendak merampas sepeda 
motornya. Penetapan status 
tersangka oleh Polsek Sunggal 
menjadi polemik.

Dalam rekaman video am-
atir, ketika DI, pria yang mengaku 
sebagai korban begal menyerah-
kan diri ke pihak kepolisian. Di 
sendiri sempat menjadi buruan 
polisi setelah adanya penemuan 
mayat seorang pria berinisial 
OAP dengan sejumlah luka tusuk 
di kawasan Desa Sei Beras Sekata, 
yang belakangan diketahui karena 
perbuatan DI yang sempat kabur 
ke Riau.

Kasus pembunuhan ini 
terungkap setelah polisi men-
emukan telepon genggam milik 
OAP digunakan kakak DI. Di 
mana, telepon genggam tersebut 
diperoleh DI usai membunuh 
OAP. Kasus ini sendiri kemu-
dian menjadi polemik usai DI 
ditetapkan sebagai tersangka oleh 
pihak kepolisian dan mengaku 
jika pembunuhan yang ia laku-
kan karena dirinya membela diri 
ketika akan dibegal OAP dan dan 
teman – temannya.

Menurut DI, peristiwa pem-
bunuhan terhadap OAP berawal 
dari dirinya yang hendak pulang 
ke rumah dan dihampiri oleh 
OAP dan teman – temannya 
yang kemudian hendak meram-
pas telepon genggam dan sepeda 
motornya.

DI dan OAP kemudian 

terlibat perkelahian sebelum 
akhirnya OAP tewas dengan 
sejumlah luka tusuk. DI mengaku 
jika telepon genggam milik OAP 
yang dibawanya kabur, awalnya 
disangka merupakan telepon 
genggam miliknya yang dibawa 
kabur kelompok OAP.

Sementara Kapolrestabes 
Medan Kombes Pol Riko Su-
narko menyebut, pisau yang 
digunakan DI untuk membunuh 
OAP merupakan pisau yang 
dibawa DI. Di mana, DI men-
gaku pisau tersebut memang 
selalu dibawanya untuk perlind-
ungan diri.

 Kasus ini sendiri, saat ini 
masih terus didalami pihak ke-
polisian termasuk kasus pem-
begalan yang disebut DI sebagai 
pemicu terjadinya peristiwa ini. 
Dalam kasus ini sendiri, meski-
pun DI sudah ditetapkan sebagai 
tersangka, namun polisi tidak 
melakukan penahanan terhadap 
DI karena karena berbagai per-
timbangan yang dilakukan oleh 
penyidik.

Namun, proses hukum ter-
hadap DI akan tetap berjalan 
sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. DI disangka melakukan 
penganiayaan yang mengaki-
batkan terduga pelaku begal 
tewas. Di mana, sebelumnya 
Polsek Sunggal menerima lapo-
ran dari seorang ibu, bahwa 
cucunya meninggal dunia di-
duga dibunuh orang. Dari situ 
polisi bergerak hingga merujuk 
pelakunya ada DI. Kemudian, DI 
dijerat Pasal 351 Ayat (3) KUHP 
pidana. ● lus

Diserbu Wisatawan, Polisi Tutup  
Arus Masuk ke Pantai Batukaras

PANGANDARAN (IM) 
- Aparat gabungan melakukan 
penguraian terhadap kerumunan 
para wisatawan yang memadati 
tempat wisata Pantai Batukaras, 
Kecamatan Cijulang, Kabupaten 
Pangandaran, Minggu (2/1) 
siang.

Kerumunan wisatawan ter-
jadi di Pantai Batukaras Pangan-
daran khususnya di blok Karang-
pari. Titik tersebut merupakan 
lokasi favorit wisatawan untuk 
berenang dan berkumpul untuk 
‘botram’ alias makan bersama.

Sebagai antisipasi agar keru-
munan orang semakin memblu-
dak, polisi terpaksa mengalihkan 
yang hendak masuk ke Pantai 
Batukaras ke Pantai Barat Pan-
gandaran, Pantai Madasari atau 
ke Pantai Batuhiu.

“Untuk sementara kami 
alihkan wisatawan yang mau ma-
suk ke Pantai Batukaras, sampai 
situasi di dalam berkurang,” kata 
Kapolres Ciamis AKBP Wahyu 
Broto Narsono Adi, Minggu 
(2/1).

Wahyu mengatakan wisa-
tawan diarahkan ke Pantai Barat 
Pangandaran, Pantai Madasari 
atau Pantai Batuhiu.

“Pantai Batukaras padat, 
sehingga kami alihkan dulu ke 
pantai yang lain. Hasil peman-
tauan Pangandaran, Batuhiu dan 
Madasari masih bisa menam-
pung,” kata Wahyu Broto.

Menurut Wahyu, langkah ini 
bukan penutupan tempat wisata, 
namun hanya pengalihan arus 
masuk sementara, sampai ke-

padatan wisatawan di Batukaras 
berkurang.

“Selain menutup sementara 
arus masuk, untuk wisatawan 
yang sudah ada di dalam kami 
layani Prokes-nya. Kami bagi-
kan masker dan diurai kerumu-
nannya. Sekarang sudah mulai 
berkurang kerumunannya,” ka-
tanya.

Sementara itu Ketua PHRI 
Pangandaran Agus Mulyana 
mengatakan daya tampung Pan-
tai Batukaras sebenarnya cukup 
besar yakni sekitar 18 ribu orang. 
Namun yang jadi persoalan, 
spot berenang atau spot favorit 
wisatawan terpusat di sebuah 
cekungan pantai, sehingga saat 
datang wisatawan 3 ribu orang 
saja, seolah terlihat penuh.

“Batukaras itu daya tam-
pungnya sekitar 18 ribu wisa-
tawan, tapi karena bertumpu di 
satu titik, makanya ketika ada 
3 ribu wisatawan saja sudah 
terlihat penuh, karena semua 
berkumpul di blok Karangpari 
itu,” kata Agus.

Dia mengatakan di spot itu 
selain rindang oleh pepohonan, 
juga ombaknya aman untuk 
berenang. Sehingga wisatawan 
terlihat padat sekali.

Agus berharap Pemkab 
melakukan penataan agar spot 
menarik di pantai Batukaras bisa 
bertambah, sehingga wisatawan 
tidak terkonsentrasi di satu titik.

“Ke depan mungkin harus 
dilakukan penataan agar wisa-
tawan tidak hanya berkumpul di 
sini,” kata Agus. ● lus
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PUNCAK ARUS BALIK LIBUR TAHUN BARU
Sejumlah kendaraan melintas di jalan Tol Jagorawi dari arah Bogor menuju 
Jakarta di Cibubur, Jakarta, Minggu (2/1/2022). Kepala Korlantas Polri Irjen 
Pol Firman Shantyabudi menyatakan puncak arus balik libur tahun baru 2022 
diprediksi terjadi pada Minggu (2/1).

50 Saksi Sudah Diperiksa Polisi Terkait
Dugaan Ujaran Kebencian Bahar Bin Smith

Kemudian, lanjut Rama-
dhan, saksi pelapor diperiksa 
sebanyak 4 orang dan saksi 
ahli sebanyak 21 orang. Polisi 
juga menyita barang bukti 
tambahan dari dua TKP 
tersebut.

“Untuk barang bukti 
tambahan yang disita yakni 
satu buah handphone pada 
klaster TKP Garut, dan satu 
buah fl ashdisk pada klaster 
Bandung,” jelasnya.

Ramadhan mengatakan 
semua barang bukti saat 
ini telah dikirim ke Labo-
ratorium Digital Forensik 
Bareskrim Mabes Polri untuk 
diperiksa.

Diketahui Bahar bin 
Smith dilaporkan ke Polda 
Jawa Barat karena ceramahn-
ya diduga mengandung uja-
ran kebencian. Polisi men-
gatakan ceramah itu terjadi 
11 Desember 2021 di wilayah 
Margaasih, Kabupaten Band-
ung. Saat ini polisi telah me-
naikkan status perkara ini dari 
penyelidikan ke penyidikan. 
Namun status Bahar belum 
menjadi tersangka. Bahar 
baru akan diperiksa untuk 
dimintai keterangan Senin 

(3/1) hri ini.
Ramadhan sebelumnya 

mengatakan, penyidik Polda 
Jawa Barat sudah meng-
geledah rumah orang yang 
menggunggah video dugaan 
ujaran kebencian Bahar bin 
Smith (BS). Penggeledahan 
dilakukan setelah penyidik 
melakukan pemeriksaan ter-
hadap sejumlah saksi.

“Se t e l ah  d i l a kukan 
pemeriksaan terhadap saksi-
saksi dan saksi ahli, dilakukan 
penyitaan dan pengeledahan 
dari rumah saudara TR,” kata 
Ramadhan di Mabes Polri, 
Jakarta, Jumat (31/12) lalu.

Dalam penggeledahan 
itu, polisi juga menyita se-
jumlah barang bukti milik 
TR, yakni satu handphone, 
satu laptop, satu akun media 
sosial Youtube, dan satu 
email smktp49@gmail.com. 
Menurur Ramadhan, TR 
dan Bahar bin Smith masih 
berstatus sebagai saksi.

 “Nah tentu kita harus 
teliti, kita lakukan pemer-
iksaan dulu kepada yang 
bersangkutan. Bagaimana 
hubungan saudara BS kepada 
TR,” ujar Ramadhan. ● lus

JAKARTA (IM) - Polisi 
masih terus melakukan pe-
nyidikan terkait kasus dugaan 
ujaran kebencian yang diduga 
dilakukan Bahar bin Smith.

Kepala Badan Peneran-
gan Umum Divisi Humas 
Polri Brigjen (Pol) Ahmad 
Ramadhan mengatakan, saat 
ini tim penyidik Polda Jawa 
Barat telah memeriksa sejum-
lah saksi dan barang bukti.

“Sampai hari ini saksi 
yang telah diperiksa ber-
tambah menjadi total 50 
orang dan 6 item barang 
bukti,” sebut Ramadhan 
pada wartawan, Sabtu (1/1) 
kemain.

Menurut Ramadhan, 
untuk memudahkan inden-
tifikasi saksi, tim penyidik 
membagi dua klaster tempat 
kejadian perkara (TKP). Per-
tama klaster Bandung dan 
kedua klaster Garut. Klaster 
Bandung merupakan tempat 
Bahar bin Smith melakukan 
ceramah yang diduga men-
gandung ujaran kebencian.

“Sebanyak 15 orang saksi 
(dari TKP Bandung) dan 
klaster Garut menjadi 10 
saksi,” katanya.


