Polsek Payung Buru Nurmansyah Pelaku Pembacokan
Selasa, 13 Agustus 2019 13:10

Polda Kep. Bangka Belitung. Bid Humas,- Cek Cok mulut tersangka ayunkan celurit kearah
korban. Anggota Polsek Payung Kejar Tersangka Nurmansyah pelaku pembacokan Junaidi,
pembacokan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib.
Kejadian tersebut terjadi di depan TK Pelita hati Desa Ranggung Kec. Payung Kab. Basel.
Ariansyah selaku rekan korban setelah kejadian pembacokan tersebut mendatangi Mapolsek
Payung untuk melaporkan kejadian yang menimpa rekannya Junaidi. Anggota polsek payung
mendatangi TKP untuk menindak lanjuti laporan dari rekan korban tersebut untuk mencari
kebenaran awal mula perkara yang mengakibatkan korban Junaidi kena bacok tersebut.
Ditempat kejadian perkara anggota polsek payung mencari informasi serta barang bukti yang
ada dan berkaitan dengan pembacokan tersebut terjadi.

Pelapor atas nama Ariasyah, 27 tahun seorang Petani, desa ranggung kec. Payung Kab.
Bangka Selatan menceritakan awal mula korban mengalami pembacokan Junaidi, pada hari
minggu tanggal 11 Agustus 2019 sekira pukul 15.30 wib Pelapor sedang nongkrong bersama
teman temannya tidak lama kemudian datang korban Junaidi mengendarai sepeda motor
Yamaha Vixion warna merah putih kemudian turun dari sepeda motor tidak lama kemudian
datang pelaku Nurmansyah mengendarai sepeda motor Honda Secopy warna hitam bersama
seorang wanita kemudian pelaku tersebut berbalik arah menghampiri korban setalah itu terjadi
cekcok mulut antara korban dan pelaku kemudian terjadi keributan dan pelaku mengambil
senjata tajam jenis celurit dari pinggang sebelah kiri menggunakan tangan dan langsung
mengayunkan kearah korban berkali kali kemudian korban menghindar namun pelaku masih
mengayunkan celurit tersebut kearah korban dan mengenai bagian dada korban sebelah kanan
dan korban langsung jatuh ke tanah kemudian pelaku mengancam pelapor dengan temannya
mengunakan celurit kemudian pelapor bersama temannya mengambil kayu kemudian pelaku
lari mengajak teman wanitanya ke arah desa jelutung 2 dan sepeda motor milik pelaku
tertinggal kemudian pelapor menolong korban untuk dibawa kerumah sakit dan melaporkan
kejadian tersebut ke polsek payung untuk penindakan lebih lanjut atas kejadian tersebut korban
mengalami luka robek dibagian dada sebelah kiri. Untuk tersangka atas nama Nurmansyah
saat ini masih dalam pengejaran pihak Kepolisian Polsek Payung. Barang bukti yang didapat
sudah di bawah ke mapolsek untuk dikembangkan lebih lanjut.

1/1

