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Polda Kep. Bangka Belitung, Bid humas.- Akibat kelupaan mencabut kunci toko, pemilik
sebuah conter handphone ini harus kehilangan barang barang daganganya akibat pencuri
masuk dengan leluasanya tampa susuah payah lagi masuk ke dalam toko hanphone tersebut.
Peristiwa unik ini terjadi dan dilaporkan oleh sang pemilik toko yang berlokasi di Jl.Sudrirma
Simpang bakso super Air Raya Tanjungpandan pada Kamis (18/01) yang lalu dan saat kejadian
itu pemilik kehilangan 3 (tiga) buah Handphone berbagai jenis.

Tapi nasib baik masih berpihak kepada sang pemilik toko ini,dimana pelaku pencurian tersebut
berhasil ditangkap oleh jajaran Reskrim Polres Belitung, dimana pelaku berinisial FB (21) warga
badau yang berdomisili di Desa Air Raya ini ditangkap di kediaman kerabatnya di Jl.Air Baik
Desa Pelepang Jaya.
Kasat Reskrim Polres Belitung AKP Robby Ansyari.SIK membenarkan tertangkapnya pelaku
FB oleh anggotanya karena melakukan pencurian toko milik korban saat melakukan aksinya
pelaku sempat mengambil handphone saat itu.
“ Pelaku berhasil masuk ke toko sekitar pukul 04.00 dini hari, karena kunci pintunya ketinggalan
atau lupa di cabut pemiliknya saat akan meninggalkan toko “ ujar AKP Robby Ansyari di Polres
Belitung saat ditemui awak tribaratanewsbelitung.com
“ Selanjutnya pelaku berhasil membawa 3 hanphone dengan rincian 1 handphone baru dan 2
Handphone bekas “ lanjut Kasat Reskrim.
Menurut Kasat Reskrim ini pengungkapan kasus pencurian tersebut berkat informasi yang
diterima dari masyarakat dan penyelidikan terhadap pelaku oleh petugas Reskrim.
“ Untuk tersangka sudah kita tahan serta barang bukti 3 handphone sekaligus kendaraan
sepeda motor yang digunakan pelaku turut kita amankan sebagai barang bukti “ Tuturnya.
Sementara itu berkaca dengan peristiwa pencurian ini AKP Robby Ansyari.SIK memberikan
himbauan kepada masyarakat agar lebih teliti saat meninggalkan toko atau tempat
usaha,pastikan pintu dan jendela terkunci dengan baik.
Apalagi sampai kunci ketinggalan di pintu sangat fatal bagi keamanan barang barang bisa
menjadi sasaran orang yang tidak bertanggung jawab seperti kasus pencurian toko handphone
kali ini.
Atas perbuatanya pelaku terpaksa mendekam di tahanan Polres Belitung karena telah
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melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KHUPidana.
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