Polsek Pangkalan Baru Buru Tersangka Perampokan Pelajar
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Polda Kep. Bangka Belitung. Bid Humas,- Polsek Pangkalan Baru, Polres Pangkalpinang
buru tersangka perampokan. Kejadian Perampokan ini sudah sering kali terjadi diwilayah kota
pangkalpinang dan menjadi resah masyarakat. Perampokan ini kembali terjadi terhadap
seorang wanita pada hari senin. 12 Agustus 2019. Sekira pukul 11.30 wib. Tkp : di depan BLK
Jl. Pulau Pongok Komplek Perkantoran Prov. Babel Desa Padang Baru Kec. Pangkalan Baru
Kab. Bangka Tengah. Korban yang bernama Ajeng Rizandra (20) tahun, seorang pelajar.
Korban Ajeng setelah mengalami Perampokan tersebut mendatangi Polsek Pangkalan Baru
untuk melaporkan kejadian yang terjadi pada dirinya kepada Anggota yang sedang piket,
mendapati laporan tersebut Anggota Polsek Pangkalan Baru langsung mendatangi tempat
kejadian perkara (TKP) untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Dari laporan tersebut untuk saat ini identitas tersangka masih dalam penyelidikan dan dari
keterangan korban Ajeng seorang pelajar di hadapan penyidik, pelaku berjumlah dua orang.
Kejadian itu terjadi bermula korban dari arah kiri ketika korban melintas di depan BLK Jl. Pulau
Pongok Desa Padang Baru Kec. Pangkalan Baru. Kemudian salah seorang pelaku yang duduk
di belakang menarik sambil memasukkan tangan ke dalam tas yang di sandang korban dan
pelaku mengambil 1 (satu) unit Handphone korban Merk Xiaomi Redmi 5+ warna Gold, akibat
kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar rp 2.300.000.( dua juta tiga ratus ribu
rupiah ). Dari keterangan korban juga bahwa pelaku sebanyak 2 (dua) orang yang
menggunakan sepeda motor jenis bebek warna hitam, nopol BN 5875 HV menggunakan helm
jenis GM. Jajaran Polsek Pangkalan Baru terus memburu Pelaku Perampokan tersebut sesuai
dengan keterangan korban dan Personil Polsek Pangkalan Baru juga menghimbau kepada
masyarakat bahwa agar selalu berhati-hati dalam berkendara apalagi mengdarai sepeda motor
dengan sendiri melalui jalan yang sepi, karena para tersangka perampok selalu mengintai
korban yang melintasi jalan yang sepi agar mereka dapat melancarkan aksinya, maka dari itu
untuk masyarakat agar menghindari itu semua dan selalu waspada.
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