
Fakta Grup WhatsApp Duren Tiga:
Dibuat Ricky Rizal, Ada Akun Bernama
Tuhan Yesus

Sidang Ferdy Sambo Cs tempo Berita Olahraga Terkini hari ungkap bukti terkini ada group
WhatsApp Duren Tiga pascapembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir
Yosua. Bukti ini disingkap pakar digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik atau
Puslabfor Polri Adi Setya sebagai saksi pakar di sidang tempo hari.

Menurut Adi, faksinya mendapati group WhatsApp namanya Duren Tiga di salah satunya
handphone yang mereka check dalam kasus pembunuhan Yosua. Menurut Adi, dalam group
itu ada account atas nama Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal
dan Kuat Ma'ruf.

Lima nama itu terakhir jadi tersangka dalam kasus pembunuhan merencanakan Brigadir
Yosua.

Adi tidak menerangkan siapakah pemilik handphone yang dicheck ada group WhatsApp
Duren Tiga itu.

"Jadi di hape itu diketemukan satu group WhatsApp bernama Duren Tiga. Didalamnya ada
banyak contact di group itu, salah satunya ada contact WA atas nama Irjen Ferdy Sambo.
Selanjutnya ada contact WhatsApp namanya Putri Candrawathi dan sebagainya," kata Adi
Setya saat jadi saksi pakar dalam sidang Ferdy Sambo Cs di Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Senin, 19 Desember 2022.

Beskal penuntut umum menanyakan apa benar di group itu ada nama lima tersangka
pembunuhan Yosua. "Iya," kata Adi menjawab Beskal.

Seterusnya, pembikin account Ricky Rizal...

1

- 2

- Seterusnya

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.

https://inksports.art/


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.

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.

Ferdy Sambo menjelaskan mustahil bohong masalah pemerkosaan di Magelang karena
tersangkut istrinya, Putri Candrawathi.

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.

Putri Candrawathi menangis menyikapi info pakar kriminologi yang didatangkan beskal
penuntut umum kasus pembunuhan merencanakan Brigadir Yosua.


