Ini Kronoligi Penganiayaan SR
Alami Luka Sayatan di Bagian
Dahi Hingga ke Mata
GAYO LUES, BARANEWSACEH.CO –

SR, 30 warga Blangkejeren,

Kabupaten Gayo Lues, mengalami luka yang cukup mengenaskan
dengan posisi wajah nyaris terbelah, akibat penganiayaan berat
yang dilakukan D, (50) Ibu Rumah Tangga beralamat dusun pasar
lama Kp.Kota Blangkejeren Rabu ( 10/10) sekira pukul 14.00
wib.
Kapolres Gayo Lues melalui Kasatreskrim Iptu Abdul Hamid
kepada wartawan Rabu (10/10) malam Via Telepon seluler sekira
pukul 20.00 wib, membenarkan kejadian tersebut, dan tersangka
beserta barang bukti sudah diamankan, jelasnya.
Sementara
abang kandung korban Kaharuddin, Pemilik warung
Tenda Biru Rak Lunung, Blangkejeren Gayo Lues ketika di
konfirmasi wartawan Kamis (11/10), mengatakan dia pada Rabu
(10/10) kemarin sekitar pukul 14.00 wib, mendapat kabar dari
rekannya, bahwa adiknya SR menjadi korban Penganiayaan di
Rumah sewa korban, di Dusun Blower, dekat warung Sidomulyo.
Setelah mengetahui keberadaan Siti Ramiah, selanjutnya korban
segera di bawa ke RSUD Sangir guna mendapat pertolongan medis
atas luka sayatan yang cukup parah tersebut, paparnya.
Dalam kondisi yang cukup kritis dan terbata bata Siti Ramiah
masih dapat mengungkapkan siapa pelaku Penganiayaan terhadap
dirinya, tidak lain adalah D,
yang sebelumnya merupakan
tetangga dari korban, dan D juga pernah menyewakan rumah nya
kepada SR, ungkap Kaharuddin dengan nada sedih.
Dia sendiri tidak mengetahui dengan pasti apa motif dibalik

penganiayaan adiknya SR, karena
sebagai tenaga honorer di Dinas
sementara Suami korban KH,35
beberapa Tahun di dalam Lembaga
jelasnya.

kesehariannya korban bekerja
Dukcapil Kabupaten Gayo Lues,
, tengah menjalani hukuman
Permasyarakatan Blangkejeren,

Kronologis Kejadian
Sementara informasi lain yang diterima media ini Kamis
(11/10), dari pihak Kepolisian Sektor Blangkejeren
menyebutkan, pihak Polsek Blangkejeren melalui Kapolsek Iptu
Suwandi , mengatakan pada Rabu (10/10) pihak nya mendapatkan
informasi dari masyarakat dusun Blower Kp.Kota Blangkejeren,
bahwa adanya terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap sdri
SR.
Setelah mendapatkan informasi,
selanjutnya Kapolsek
Blangkejeren bersama Kanitintel, Kanitreskrim beserta beberapa
anggota lainnya mengecek ke TKP , setibanya diTKP benar telah
terjadinya penganiayaan.
Kemudian dilanjutkan pemotretan TKP dan mengamankan TKP,
kemudian dilanjutkan mendatangi RSUD Gayo Lues guna mendata
Identitas Korban sekaligus mengetahui luka apa terhadap
korban, jelasnya.
Setelah itu terhadap korban terdapat luka sayatan di bagian
dahi hingga kemata dengan berbentuk miring yang dilakukan oleh
pelaku, kemudian pihak keluarga korban merasa tidak senang dan
melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Gayo Lues.
Disebutkan, saat ini pelaku sudah diamankan oleh tim Buser dan
dibawa ke Polres Gayo Lues guna diproses lebih lanjut.
Barang bukti berupa sebilah pisau cater sistem dorong warna
biru, setelah melakukan olah TKP, serta mendata saksi yang
mendampingi pelaku disaat kejadian tersebut AR, (45) Tahun,

Ibu Rumah Tangga, Dsn. Pasar Lama Kp. Kota Blangkejeren Kec.
Blangkejeren Kab. Gayo Lues,, selanjutnya erkara tersebut
ditangani oleh Polres Gayo Lues, sebut Iptu Suwandi.
Hingga berita ini diturunkan, menurut keterangan Kaharudin,
korban SR terpaksa di rujuk ke RSU Adam Malik , Medan Sumatera
Utara, Rabu (10/10) sekira pukul 22.00 wib, sebelum berangkat
korban sempat berpesan ” Saya tidak tau apa salah saya, saya
tidak salah, tolong suruh mereka kembalikan mata saya” papar
Kaharudin menirukan ucapan adiknya. (J.PORANG)

http://baranewsaceh.co/wp-content/uploads/2018/08/MELURUSKAN-S
UPREMASI-HUKUM-2_2.mp3

