
Tanggapi Kriminolog, Ferdy Sambo:
Tidak Mungkin Saya Bohong soal
Magelang karena Menyangkut Istri Saya

Ferdy Sambo menjelaskan Berita Olahraga Terkini mustahil bohong masalah pemerkosaan
di Magelang karena tersangkut istrinya, Putri Candrawathi. "Berkaitan respon peristiwa di
Magelang. Barusan pakar (kriminologi) sampaikan mustahil itu (setubuhian) terjadi. Saya
yakinkan itu terjadi dan mustahil saya akan bohong akan permasalahan peristiwa itu karena
ini tersangkut istri saya," katanya menyikapi info pakar di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Senin, 19 Desember 2022.

Dia menjelaskan pakar kriminolog yang didatangkan beskal penuntut umum ialah konstruksi
yang dibuat oleh penyidik dan tidak lengkap. Hingga, lanjut Sambo, hasilnya tidak
mendalam dan malah subyektif. "Di mana penyidik ini inginkan semua di rumah itu harus
menjadi terdakwa," kata Sambo.

Kriminolog Muhammad Mustofa ialah satu dari 5 saksi pakar yang didatangkan beskal
dalam sidang ini hari. Dalam penjelasannya, Mustofa memandang kasus sangkaan
penghinaan seksual yang dirasakan Putri Candrawathi sebagai claim sepihak saja.
Masalahnya tidak terdapat bukti visum jika benar ada penghinaan seksual.

"Dapat tidak penghinaan seksual itu menjadi pola dalam kasus ini, yang khusus?" bertanya
beskal ke Mustofa.

"Dapat sejauh dicukupi dengan bukti-bukti. Karena dari urutan yang ada hanya pernyataan
dari Nyonya FS," jawab Mustofa.

"Jika dari waktu?" bertanya beskal kembali.

"Dari waktu mungkin terlampau jauh. Karena yang memikat ini, untuk seorang perwira tinggi
polisi,  ia mengetahui jika perustia pemerkosaan itu memerlukan saksi dan bukti. Satu
barang kurang cukup dan harus ada visum, dan itu tidak dilaksanakan," tutur Mustofa.

Dalam kesaksian awalnya, Richard Eliezer pastikan Putri Candrawathi ketahui scenario
pembunuhan yang diatur suaminya. "Di saat tersangka Ferdy Sambo sampaikan hal
tersebut (gagasan pembunuhan) apa Putri dengar?" bertanya Ketua Majelis Hakim Wahyu
Iman Santoso ke Richard di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 13 Desember 2022.

"Ibu dari sisi, Yang Mulia," jawab Richard.

"Artinh ia tentu dengar?" bertanya kembali hakim.

"Tentu dengar, Yang Mulia," tegas Richard.
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Richard menjelaskan dia diundang Ferdy Sambo ke lantai tiga rumah Jalan Saguling 3 lewat
Ricky Rizal sesudah datang dari rumah Magelang. Di lantai tiga, Richard menjelaskan
atasannya bertanya masalah peristiwa Magelang. Dia juga akui ke Richard istrinya sudah
dilecehkan Yosua. Waktu itu Putri Candrawathi turut duduk di sofa samping Ferdy Sambo.
Richard menjelaskan Ferdy Sambo dan Putri mengangis saat mendakwa Yosua.

Ferdy Sambo selanjutnya mencondongkan tubuh dan berbicara Yosua harus mati. Waktu itu
Ferdy Sambo juga sampaikan perintah ke Richard supaya ia membunuh Yosua. Karena,
katanya, jika ia sendiri yang membunuh tidak ada yang bela. Ferdy Sambo juga sampaikan
gagasannya.

"Jadi begini Chad, lokasinya di 46 (rumah dinas). Kelak di 46 itu Ibu dilecehkan oleh Yosua,
terus Ibu teriak kamu tanggapan, terus Yosua kedapatan. Yosua tembak kamu, kau tembak
balik Yosua, Yosua yang wafat," kata Richard tirukan perintah Ferdy Sambo.

Richard menjelaskan waktu itu Ferdy Sambo sampaikan terang perintahnya dari sisi Putri
Candrawathi. Selanjutnya Ferdy menerangkan kembali scenarionya dan memperkuat
Richard. "Telah kamu tidak perlu takut karena tempatnya itu pertama kamu bela Ibu. Yang
ke-2  kamu bela diri karena ia nembak lebih dulu," kata Richard mengulang perkataan Ferdy
Sambo.

Richard Eliezer akui Putri Candrawathi waktu itu sempat bicara dengan Ferdy Sambo.
Walau tidak ada terang, Richard menjelaskan Putri menyentuh masalah CCTV dan sarung
tangan. "Saya kurang terang memang dengar Ibu PC ngobrolnya kaya bagaimana, tetapi
sepintas-sepintas saya dengar mengenai bagaimana Ibu PC mengulas CCTV dan sarung
tangan Yang Mulia," tutur Richard.

Eksekusi Yosua berjalan di antara jam 17.11-17.16 saat Ferdy Sambo datang di dalam
rumah dinas Kompleks Polri Duren Tiga. Ferdy Sambo menggenggam leher belakang Yosua
dan mendorongnya sampai ada di muka tangga lantai satu. Yosua bertemu dengan Ferdy
Sambo dan Richard Eliezer, sementara Kuat Ma'ruf ada di belakang Ferdy Sambo dan Ricky
Rizal bersiaga jika Yosua menantang. Kuat Ma'ruf mempersiapkan pisau yang dia
membawa dari Magelang untuk mengantisipasi jika Yosua menantang. Adapun Putri
Candrawathi ada di kamar lantai satu yang cuma memiliki jarak tiga mtr. dari status Yosua.

Kuasa hukum Ricky Rizal, Zena Dinda Defega ungkap figur dibalik account bernama Tuhan
Yesus di group WhatsApp Duren Tiga.

Zena menjelaskan group WhatsApp Duren Tiga sama dengan group ABS (anak buah
Sambo). Tetapi group Duren Tiga berisi semua pengawal dan ART Ferdy Sambo.

Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis menjelaskan client-nya tidak turut tembak
Brigadir Yosua. Hal tersebut berdasar info pakar balistik.

Penemuan itu diuraikan dalam sketsa digital dengan penemuan status mayat mayat Brigadir
Yosua dari sisi tangga depan pintu gudang lantai satu.

THE testimony of Ismail Berlubang unveiled the role of Ferdy Sambo in illegal mining
activities in East Kalimantan.



Saksi pakar ungkap ada group WhatsApp Duren Tiga pascapembunuhan Brigadir Yosua.
Ada nama lima tersangka kasus pembunuhan ini di group itu.

Account Whatsapp Ferdy Sambo menyampaikan pesan ke Richard Eliezer sesudah
penembakan Brigadir J.

Inafis memakai dua sistem penelusuran tapak jejak dalam kasus pembunuhan Brigadir J,
yaitu sistem spiral dan sistem acak.

Beberapa nama tidak juga dikenal masuk ke group yang dengan anggota Ferdy Sambo itu,
terhitung contact bernama Tuhan Yesus.

Test poligraf bisa mengetahui dusta yang sudah dilakukan seorang. Ini langkah kerjanya,
terhitung yang sudah dilakukan ke Ferdy Sambo cs.


