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BANYUWANGI – Nasib tragis menimpa Briptu. Rangga Okta
Abrilianto (27), anggota Polsek Rogojampi. Polisi muda asal
Songgon, Banyuwangi itu harus tewas dengan cara mengenaskan
pada Senin (14/8/17) sekitar pukul 16.30 WIB. Itu setelah
sebelumnya motor Honda Supra X 125 Nopol P 2740 WA yang
dikendarainya disenggol sebuah truck engkel, lalu terjatuh
dijalan raya depan masjid Kabat Mantren, selatan Makoramil
Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi.
Sementara truck bermuatan plastik yang tidak diketahui
identitasnya itu, menurut keterangan saksi warga sekitar
langsung melaju kencang kearah selatan dan hilang tidak
diketahui keberadaannya.

Keterangan yang berhasil dihimpun media ini, korban dalam
perjalanan pulang sehabis menjadi saksi sidang Tipiring dari
PN Banyuwangi hendak menuju ke Polsek Rogojampi. Saat itu
korban mengendarai motornya melaju dari arah utara kearah
selatan.
Searah dibelakangnya ada sebuah truck yang tidak diketahui
identitasnya mendahului motor korban. Diduga jarak yang
terlalu dekat, motor Supra X 125 warna hitam tersebut
tersenggol badan truck hingga mengakibatkan korban terjatuh
dengan luka parah dan meninggal dunia di tempat kejadian
perkara (TKP).
Warga sekitar TKP segera memberikan pertolongan kepada korban
yang diketahui sebagai menantunya Iptu. Mustokoweni, perwira
yang juga berdinas di Mapolsek Rogojampi. Tak lama berselang
petugas Satlantas yang datang ke TKP segera mengevakuasi
korban tewas ke Puskesmas setempat untuk dimintakan Visum Et
Repertum (VER) sekaligus mengamankan motor Honda Supra X 125
sebagai barang bukti (BB).
Kasatlantas Polres Banyuwangi, AKP. Ris Andrian Yudho Nugroho
dikonfirmasi melalui Kanitlaka Iptu. Budi Hermawan terkait
Laka Lantas yang mengakibatkan anggota Polsek Rogojampi tewas
di TKP membenarkan adanya.
“Benar mas, anggota Polsek Rogojampi yang meninggal dunia
tersebut diduga akibat tabrak lari. Hingga kini kita masih
melakukan pendalaman dan melakukan penyelidikan terkait
identitas truck engkel yang melarikan diri,” terang Iptu. Budi
Hermawan, Selasa (15/8/17). (mh.said)
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