
JAKARTA (IM) - De-
tasemen Khusus (Densus) 
88 Antiteror Polri menda lami 
ledakan yang terjadi di salah 
satu rumah warga di Indragiri 
Hulu (Inhu), Riau. Densus 88 
tengah menyelidiki apakah 
ledakan tersebut ada kaitan-
nya dengan unsur terorisme. 

“Densus masih men-
dalami jika ada keterkaitan 
tersangka dengan kelompok 
teror,” kata Kabagbanops 
Densus 88 Antiteror Polri 
Kombes Aswin Siregar ke-
pada para wartawan, Jakarta, 
Rabu (5/10).

Namun menurut Aswin, 
untuk sementara ini pihaknya 
menduga belum ada kai-
tannya dengan kelompok 
terorisme.

“Dugaan awal belum ter-
kait terorisme,” ujar Aswin.

Kasus ledakan tersebut 
kini ditangani oleh Polda 
Riau. 

“Saat ini kasus dita ngani 
oleh Polda Riau,” ucap As-
win.

Sebelumnya, Kepolisian 
Daerah (Polda) Riau menang-
kap seorang pria yang diduga 
meledakan bom di permuki-

man warga di Kecamatan Se-
berida, Kabupaten Indragiri 
Hulu (Inhu), Riau.

Kapolres Inhu AKBP 
Bachtiar Alfonso mene-
gaskan, tidak ada korban 
jiwa dalam kejadian tersebut. 
Setelah mendapat informa-
si tim gabungan langsung 
melakukan penyelidikan di 
lokasi.

“Setelah mendapat infor-
masi tim gabungan langsung 
ke lokasi. Ada dari Ditsus 
(Direktorat Reserse Krim-
insl Khusus Polda Riau) dan 
Direktorat Reserse Umum 
Polda Riau,” ucapnya kepada, 
Rabu (5/10).

Dia menjelaskan, bahwa 
ledakan itu terjadi pada 3 
Januari 2022 dini hari. Na-
mun ledakan tidak begitu 
besar. Ini diduga dari bom 
rakitan. Setelah melakukan 
olah TKP (Tempat Kejadian 
Perkara), polisi langsung 
mencari orang yang dicurigai.

Akhirnya polisi meng-
amankan seorang pria. “Dia 
berhasil diamankan dan diba-
wa oleh tim Ditreskrimsus 
Polda Riau. Jadi penanganan-
nya di Polda,” tukasnya.  lus

Densus 88 Selidiki Ledakan Bom 
di Riau Terkait Jaringan Terorisme
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PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KASUS FERDY SAMBOPELIMPAHAN BERKAS PERKARA KASUS FERDY SAMBO
Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo (tengah) dikawal petugas menuju kendaraan taktis saat proses pelimpahan Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo (tengah) dikawal petugas menuju kendaraan taktis saat proses pelimpahan 
berkas perkara tahap dua di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (5/10). Penyidik Bareskrim Polri menyerahkan 11 berkas perkara tahap dua di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (5/10). Penyidik Bareskrim Polri menyerahkan 11 
tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Agung dalam pelimpahan tahap dua terkait kasus pembunuhan berencana tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Agung dalam pelimpahan tahap dua terkait kasus pembunuhan berencana 
Brigadir J dan “obstruction of justice” yang salah satunya menjerat mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo.Brigadir J dan “obstruction of justice” yang salah satunya menjerat mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo.

JAMBI (IM)  -  Tim 
gabungan Intelmob dan Di-
tresnarkoba Polda Jambi 
meng gerebek kampung 
narkoba di kawasan Pulau 
Pandan, Kelurahan Legok, 
Kecamatan Telanaipura, Kota 
Jambi.

Dari lokasi tersebut, poli-
si mengamankan tujuh orang,  
salah satunya merupakan 
pengedar narkoba. Selain itu, 
16 pondok yang dijadikan 
basecamp narkoba langsung 
dimusnahkan petugas dengan 
cara dibakar.

Kabid Humas Polda Jam-
bi, Kombes Mulia Prianto 
membenarkan adanya peng-
gerebekan kampung narkoba.

“Iya, ada penggerebekan 
dari tim gabungan Satbrimob 
dan Ditresnarkoba Polda 
Jambi untuk memberantas 
pengguna narkoba di Jambi,” 
ungkapnya, Rabu (5/10).

Dia menambahkan, saat 
melakukan penggrebekan, 
petugas harus kejar-kejaran 
dengan pelaku yang me-
larikan diri ke semak-semak 
belukar.

Beruntung ada pelaku 
yang berhasil diamankan 
petugas. “Petugas kepoli-
sian mengamankan 7 orang 
pelaku. Dimana, salah sa-
tunya merupakan pengedar 
narkoba jenis sabu,” ujarnya.

Dari tangan mereka, tim 
gabungan Polda Jambi juga 
mengamankan barang bukti 
berupa 10 paket sabu dalam 
plastik kecil.

“Jika ditotalkan menca-
pai 9,63 gram. BB lainnya, 
13 timbangan, puluhan alat 
hisap (bong) dan 13 unit 
handphone,” tutur Mulia.

Di lokasi kampung nar-
koba tersebut, petugas juga 
menemukan belasan base-
camp yang diduga untuk 
mengkonsumsi sabu.

“Tim gabungan Polda 
Jambi ini juga menghancur-
kan dan membakar 16 pon-
dok yang dijadikan basecamp 
narkoba,” tegas Mulia.

Guna penyelidikan lebih 
lanjut, para pelaku dibawa ke 
Ditresnarkoba Polda Jambi 
untuk dimintai keterangan 
lebih lanjut.  lus

Gerebek Kampung Narkoba di Jambi, 
Sejumlah Pemuda Diamankan

PEMBUNUHAN BRIGADIR J

PEKANBARU (IM) - 
Kapolda Riau, Irjen Moham-
mad Iqbal memberi kejutan 
Komandan Korem (Danrem) 
031/Wira Bima, Brigjen TNI 
Parlindungan Hutagalung, 
Rabu (5/10) pagi. 

Iqbal menyambangi me-
nyambangi kediaman Danrem 
dengan membawa tumpeng 
dan kue ulang tahun dalam 
rangka peringatan Hari Ulang 
Tahun (HUT) ke-77 TNI.

“Terima kasih kepada 
Bapak Kapolda Riau beserta 
seluruh pejabat utama Polda 
Riau. Saya juga heran tadi 
kok banyak polisi rupanya 
ada bocoran juga tadi dari 
ajudan ada gerakan,” kata 
Parlindungan.

Menurutnya, selama ini, 
Korem 031/ Wira Bima telah 
bekerja sama dengan baik 
dengan jajaran Polda Riau. 
Kedua instansi menjalin sin-
ergitas dan saling memberi 
dukungan satu sama lain.

“Tentu saja ini tidak 
terlepas dari Bapak Kapol-
da Riau, yang setiap saat 
membantu dan memberi-
kan arahan sekaligus juga 
berkoordinasi dengan saya 

selaku Danrem juga khu-
susnya dalam pelaksanaan 
tugas-tugas pokok,” ujarnya.

Ia menyatakan, pihaknya 
juga akan selalu mendukung 
Polda Riau, khususnya dalam 
menjaga situasi kamtibmas.

“Sekali lagi kami berteri-
ma kasih, saya sangat bangga 
atas atensi, doa, dan ucapan 
dari Bapak Kapolda beserta 
jajaran. Kita sama-sama ber-
doa mudah-mudahan kita ke 
depan semakin bagus dan 
semakin lebih baik lagi,” 
ucapnya.

Sementara itu, Iqbal me-
nyampaikan, Polri dan TNI 
di Bumi Lancang Kuning 
akan memberikan kontribusi 
terbaik bagi masyarakat.

“Dirgahayu TNI ke-77, 
TNI adalah kita. Kepada 
Bapak Danrem beserta ibu 
juga kita doakan selalu di-
berikan kesehatan dan da-
lam lindungan Allah SWT. 
Semoga secepatnya bertam-
bah pangkatnya biar ada 
temannya supaya cepat juga 
jadi seperti saya. Sekali lagi 
Dirgahayu Tentara Nasional 
Indonesia ke-77, TNI adalah 
kita,” tutur Iqbal.  lus

Kapolda Riau Berikan Kejutan 
kepada Danrem 031/Wira Bima

JAKARTA (IM) - Pros-
es pelimpahan tersangka 
pembunuhan Nofriansyah 
Yosua Hutabarat alias  Briga-
dir J, Ferdy Sambo dan Putri 
Chandrawathi ke Kejaksaan 
Agung, telah selesai.

Setelah pelimpahan sele-
sai, Ferdy Sambo dan Piutri 
Candrawathi keluar dari Ge-
dung Jampidum Kejaksaan 
Agung sekitar pukul 12.58 
WIB. Ferdy Sambo men-
genakan rompi tahanan Ke-
jaksaan Agung. Petugas juga 
terlihat memiting leher Ferdy 
Sambo ketika membawanya 
ke dalam kendaraan taktis 
barracuda. Sambo dibawa 
ke tahanan Mako Brimob, 
Kelapa Dua.

Ferdy Sambo menjalani 
pelimpahan sejak pukul 
11.45 WIB dengan meng-
gunakan mobil barracuda.

“Kabar yang saya terima 

sangat menghancurkan hati 
saya, saya sangat menyesal 
sangat emosi pada saat itu, 
saya siap untuk menjalani 
semua proses hukum. Istri 
saya sangat tidak bersalah 
tidak melakukan apa-apa,” 
kata Ferdy Sambo, Rabu 
(5/10).

Saat ini Putri Chan-
drawathi masih dalam ge-
dung Kejagung. Selain Ferdy 
Sambo dan Putri Chan-
drawathi dilimpahkan tahap 
II barang bukti kasus pem-
bunuhan berencana dan 
obstruction of  justice atau 
menghalangi penyidikan ka-
sus Nofriansyah Yosua Hu-
tabarat alias Brigadir J.

Sebelumnya terdapat 
enam kontainer plastik ba-
rang bukti tiba di Kejagung 
dengan dibawa menggunak-
an mobil boks. Satu persatu 
boks tersebut diturunkan 

oleh sejumlah jaksa menuju 
gedung Jampidum.

Satu persatu Jaksa mem-
bawa berkas tersebut. Salah 
satunya kontainer plastik 
berwarna putih dengan tu-
lisan ‘Baju Yosua’.

Hari ini ,  Kepolisian 
Negara Republik Indone-
sia (Polri) akan melakukan 
pelimpahan tahap II yaitu 
penyerahan tersangka ka-
sus pembunuhan berencana 
dan obstruction of  justice 
ke Kejaksaan Agung (Keja-
gung) RI.

“(Ferdy Sambo) nanti di 
sini dilimpahkannya, semua 
tersangka (pembunuhan 
berencana dan obstruction 
of  justice) jam 11.00 WIB,” 
kata Kepala Pusat Peneran-
gan Hukum Kejagung, Ketut 
Sumedana di Kejagung, Ja-
karta Selatan, Rabu (5/10). 
 lus

Selesai Jalani Pelimpahan, 
Ferdy Sambo ‘Dipiting’ Petugas Kejaksaan

JAKARTA (IM) - Wakil 
Ketua Umum (Waketum) 
Partai Gerindra Fadli Zon 
mendorong agar Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabo-
wo tidak hanya mencopot 
Kapolres Malang AKBP 
Ferli Hidayat, tapi juga Ka-
polda Jawa Timur (Jatim) 
Irjen Nico Afi nta. Hal ini 
buntut dari Tragedi Kan-
juruhan yang menewaskan 
lebih dari 100 orang sup-
porter sepak bola. 

Fadli Zon menyebut 
pencopotan terhadap Nico 
Afi nta dari jabatan Kapolda 
Jatim,  merupakan aspirasi 
rakyat. 

“Harusnya ada yang 
bertanggung jawab ya. Ka-
lau saya lihat sih harusnya 
kapolda juga diganti saja, 
kan itu aspirasi masyarakat 
juga, jadi harus sensitif  lah 
melihat gitu,” ujar Fadli 
Zon saat ditemui di Ge-
dung DPR, Senayan, Jakarta 
Pusat, Rabu (5/10).

Ia sangat menyayangkan 
budaya pejabat di Indonesia 
yang berbeda dengan bu-
daya pejabat di luar negeri. 
Menurutnya, pejabat di luar 
negeri biasanya bertang-
gung jawab dengan cara 
mengundurkan diri, bukan 
menunggu dicopot dari 
jabatan. 

“Jadi masih revolusi 
mentalnya tuh jalan, mer-
eka mengundurkan diri. 
Baik itu kapolres, kapol-
da,” ucapnya. 

Fadli Zon menying-
gung peristiwa penembakan 
terhadap mantan Perdana 
Menteri Jepang Shinzo Abe. 
Ia mengungkapkan, ada 
beberapa pejabat di Jepang 
yang mengundurkan diri, 
bahkan bunuh diri karena 
merasa gagal atas tewasnya 

Shinzo Abe. 
“Ya karena gagal. Kita 

kan tidak ada tradisi itu. 
Ya paling enggak harusnya 
tradisinya, tradisi malu lah 
kalau gagal. Tapi ternyata 
malu pun sudah enggak ada, 
gitu,” ujar Fadli. 

Diketahui, Kapolres 
Malang AKBP Ferli Hidayat 
telah lebih dulu dicopot 
oleh Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo pada Senin 
(3/10) malam. 

Sebelumnya, Ketua 
Komisi III DPR RI Bam-
bang Wuryanto atau Bam-
bang Pacul mengatakan, 
kemungkinan Kapolda Jawa 
Timur (Jatim) Irjen Nico 
Afi nta dicopot harus ber-
gantung pada hasil inves-
tigasi. 

“Itu nanti kan di dalam 
investigasi lapangannya. 
Jangan kita menduga-duga. 
Investigasi lapangan yang 
menghasilkan apa. Temuan 
lapangannya menunjuk-
kan apa,” ujar Pacul saat 
ditemui di Gedung DPR 
RI, Senayan, Jakarta Pusat, 
Selasa (4/10).

Pacul menjelaskan, saat 
ini pemerintah sudah mem-
bentuk Tim Gabungan In-
dependen Pencari Fakta 
(TGIPF) untuk menyelidiki 
tragedi di Stadion Kanju-
ruhan. 

Ia menyebut tim itu 
sama seperti tim khusus 
yang dibentuk Polri untuk 
mengusut tuntas kasus ke-
matian Brigadir Nofrian-
syah Yosua Hutabarat atau 
Brigadir J, di mana ternyata 
Brigadir J dibunuh oleh 
Ferdy Sambo. 

“Sama seperti kemarin 
tim Sambo, yang terlibat 
siapa saja,” kata Bambang 
Pacul.  lus

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fadli Zon
Dorong Kapolri Copot Kapolda Jatim

Ferdy Sambo, Bharada E, Bripka RR  
serta asisten rumah tangganya, Kuat 
Maruf, ditahan di Rutan Barskrim. Se-
dangkan Putri Chandrawathi ditahan di 
Rutan Kejagung.

Ferdy Sambo dan Anak Buahnya Ditahan 
di Rutan Bareskrim, PC di Rutan Kejagung

“Untuk Ibu PC ditahan di 
Rutan Salemba Cabang Keja-
gung RI,” ujarnya.

Sementara itu, Bripka 
Ricky Rizal, Bharada E dan 
Kuat Ma’ruf  akan ditahan 
di rumah tahanan (rutan) 
Bareskrim.  

 Diketahui, berkas perka-
ra seluruh tersangka pem-
bunuhan berencana dan ob-
struction of  justice di kasus 
Brigadir Nofriansyah Yosua 
Hutabarat dinyatakan lengkap 
oleh Kejagung dan pada Rabu 
(5/10) dilimpahkan.

Kelima tersangka diduga 
melanggar Pasal 340 KUHP 
subsider Pasal 338 KUHP jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 
jo Pasal 56 ke-1 KUHP di 
antaranya Ferdy Sambo, Rich-
ard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat 
Ma’ruf, dan Putri Candrawathi.

Sementara untuk perkara 
obstruction of  justice di ka-
sus penyidikan Brigadir J, 
total ada tujuh tersangka yakni 
Ferdy Sambo, Baiquni Wibowo 

Chuck Putranto Arif  Rahman 
Arifin, Hendra Kurniawan, 
Agus Nurpatria, Irfan Widy-
anto. Para tersangka itu diduga 
melanggar Pasal 49 jo Pasal 
33 dan/atau Pasal 48 ayat 1 
jo Pasal 32 ayat (1) Nomor 19 
Tahun 2016 UU ITE. Selain 
itu, mereka juga dijerat Pasal 
55 ayat (1) dan/atau Pasal 221 
ayat (1) ke-2 dan/atau Pasal 
233 KUHP.

Dalam hal ini, Polri telah 
menjatuhkan sanksi Pem-
berhentian Tidak Dengan 
Hormat (PTDH) terhadap 
empat tersangka, yaitu, Irjen 
Ferdy Sambo, Kompol Chuck 
Putranto, Kompol Baiquni 
Wibowo, dan Kombes Agus 
Nurpatria.

Terbaru, komisi etik telah 
resmi menolak banding PTDH 
yang diajukan oleh Ferdy Sam-
bo. Dengan kata lain, adanya 
penolakan banding tersebut, 
menjadikan Ferdy Sambo 
resmi dipecat atau bukan lagi 
sebagai anggota Polri.  lus

nahanan seluruh tersangka 
tersebut diserahkan kepada 
pihak Jaksa Penuntut Umum 
(JPU) usai dilimpahkan.

“Untuk masalah penah-
anan nanti JPU nanti,” ujar 
Gatot.

Sementara menurut Jaksa 
Agung Muda Bidang Tindak 
Pidana Umum Kejagung, Fadil 
Zumhana, para tersangka pem-
bunuhan berencana Brigadir 
Nofriansyah Yosua Hutabarat 
atau Brigadir J, yakni Ferdy 
Sambo dan anak buahnya,  
Bharada E, Bripka RR  serta 
asisten rumah tangganya, Kuat 
Maruf, akan ditahan di Rutan 
Barskrim Polri. Namun Putri 
Chandrawathi ditahan di Rutan 
Kejagung.

JAKARTA (IM) - Ba-
reskrim Polri resmi melimpah-
kan tersangka dan barang bukti 
kasus pembunuhan berencana 
dan menghalangi penyidikan 
kasus pembunuhan berencana 
Brigadir J. ke Kejaksaan.

Karo Multimedia Divisi 
Humas Polri, Brigjen Gatot 
Repli Handoko mengungkap-
kan bahwa, semua tersangka 

dalam perkara tersebut sudah 
dinyatakan sehat, sehingga 
bisa dilanjutkan ke pelimpahan 
tahap II.

“Semua dinyatakan sehat. 
Oleh sebab itu oleh penyidik 
langsung digeser ke Kejak-
saan Agung,” kata Gatot di 
Bareskrim Polri, Jakarta Se-
latan, Rabu (5/10).

Sedangkan masalah pe-
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POLISI TANGKAP TERSANGKA PERAKIT BOM PIPA
Dirkrimum Polda Riau Kombes Pol Asep Dermawan (kiri) bersama Kabid 
Humas Kombes Pol Sunarto (kanan) memperlihatkan seorang tersangka 
pelaku perakit bom pipa beserta barang bukti lainya saat rilis di Mapol-
da Riau, di Pekanbaru, Riau, Rabu (5/10). Tersangka berinisial MN ini 
ditangkap tim Ditkrimum Polda Riau bersama Densus 88 di Kabupaten 
Indragiri Hulu usai terjadinya sebuah ledakan dari bom pipa yang dirakit 
tersangka.

SANTUNAN UNTUK KELUARGA KORBAN 
TRAGEDI KANJURUHAN 

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Raden Mu-
hammad Jauhari melayat ke rumah duka 
suporter arema, di desa Karang Pandan dan 
desa Segoro Puro Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, 
Jawa Timur, Rabu (5/10). Kapolres Pasuruan 
Kota mengucapkan bela sungkawa atas me-
ninggalnya suporter arema korban kerusuhan 
dan berikan santunan untuk keluarga korban.
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