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► PENANGKAPAN WARGA

Tak Pernah Buka, Pelaku Dikenal Kurang Bersosialisasi

R u m ah  to k o  tempat usaha Febri Adi Saputra yang sepi dan tak beroperasi, Minggu (29/1).

'Harian Jogja/Arief Junianto

KASIHAN—Selama dua hari pasca dicokoknya 
Febri Adi Saputro, 23, pemilik akun Instagram  
@ a id .sep a tu m u  oleh Polda Jawa Barat, 
lokasi tempat usaha Febri yang berada di 
kompleks Rumah Tbko University Residence 
(Unires) Putri Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY) tampak tutup dan sepi.

Pada Minggu (29/1) siang, kompleks 
ruko yang baru beroperasi sekitar delapan 
bulan silam itu memang tampak sepi. Dari 
delapan unit ruko, hanya ada dua unit 
saja yang buka sementara ruko lainnya 
tampak tutup, termasuk ruko bertuliskan 
Royal Flush yang disinyalir m erupakan 
tempat usaha dari Febri.

Dituturkan Bagus Albert, pemilik usaha 
di salah satu ruko yang ada di kompleks 
Unires Putri itu, sejak awal menempati 
kompleks ruko, dia memang tak mengenal 
Febri dengan baik. Febri dan kawan- 
kawannya memang kurang bersosialisasi 
dengan penghuni ruko lainnya.

“Sepertinya mereka [Febri dan teman- 
teman] buka usaha distro. Saya malah baru 
tahu kalau ada cuci sepatu juga. Mereka 
seperti enggan bersosialisasi, saya bahkan 
tidak tahu mereka warga m ana,” katanya, 
kemarin.

Laiknya anak muda, Bagus menyebut 
tak ada yang aneh pada penampilan Febri

dan kawan-kawannya. Setiap bergerombol 
datang ke lokasi distro, mereka selalu 
berpenampilan necis laiknya mahasiswa. 
“Kalau dia dihubung-hubungkan dengan 
Islam garis keras, saya tidak tahu lagi. Yang 
pasti, saya tidak pernah melihat salah satu 
dari mereka mengenakan atribut agama,” 
katanya.

Distro itu pun sudah tutup sejak 
sepekan lalu padahal biasanya distro itu 
buka sepanjang hari selama tu juh  hari. 
Karena itu, Bagus berharap publik tidak 
lantas m engaitkan w ilayah sekitar lokasi 
ditangkapnya Febri sebagai area organisasi 
garis keras karena w ilayah sekitar ruko 
selama ini terbilang cukup kondusif.

Kepala Polsek Kasihan Komisaris Polisi Supaidi 
membenarkan adanya kabar penangkapan 
terhadap Febri yang dilakukan Polda Jawa 
Barat. Cuma dia tidak mengetahui secara 
detail prosesnya, baik sejak penyidikan 
m aupun penangkapannya.

Pada Sabtu (16/1) lalu, Reserse Kriminal 
Khusus (Reskrimsus) Polda Jawa Barat 
mencokok Febri di lokasi distronya itu. 
Penangkapan itu terkait dengan ulah Febri 
yang mengunggah komentar bernada kebencian 
dan provokasi di akun Instagram  milik 
Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal 
Anton Charliyan. (Arief Junianto)


