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Peras Pemilik Toko,
t rim saber pungti rangk ap zAnggota ormas
DENPASAR, TRIBUN
BALI - Dua anggota sebuah
organisasi kemasyarakatan
(ormas) terkena Operasi Tang-
kap Tangan lOTt; saut -e-
lakukan pungutan liar (pung-
li) di Jalan Teuku Umar, Den-
pasar. Mereka ditangkap atas
laporan dari pemilik"usihu di
kawasan ini yang menyebut
sering dipalak.

Penangkapan terhadap ang-

P.n^ Penilik Toko,.,
:

mengambil pungutan liar di The
Flarvest setelah dari Toko Indorava.

, Tlih menangkap kedua peia-
Ku lru, poltsl;uga mengamankan
barang.bukti berupa uang funai
yang drduga merupakan hasil
pungli di sekitar TKp. ,,Dari 

ta-

lgan pelaku diamankan barang
bukti. uang hasil pungutan Rp 5,i
;uta,' ungkapnya. AKBp Hengky
juga menjelaskan saat ini kedui
gh* angggta ormas ini tengah

flgeli\9g_t9uih lanjut di ruing
Subdit III Ditintelkam polda Bali]

"Kini kimi masih melakukan
pengembangan, siapa dibalik
pungli ini dan sejak kapan tin-

gota ormas ini berlangsung
pada Kamis (2/3) pukul"tO.Od
Wita. Dua oknum tersebut
adalah NS dan KS, ditangkap
di lahan parkir The Harvest,
falan Teuku Umat Denpasar.
Kedua oknum tersebut sebe-
lum tertangkap, terlihat te-
ngah melakukan pungutan
liar di Toko tndorava.

Setelah melakukan peme-
rasan di toko aksesoris hand-

dakan ini sudah dilakukan,,,
tegasnya. Dalam tiga bulan ter_
akhir ini OTT yang dilakukan
Tim Saber Pungli sudah ke empat
kalinva.

Sebelumnya, polda Bali me-
lakukan Operasi Tangkap Tangan
(OTT) terhadap seorang p"NS
di Kantor Satuan Keria Uirit pe-
ngembangan Kapasiias Tenaga
Kebinamargaan- Wilayah Vill
Kementerian pekerjaan Umum
(PU), di Kuta. Tim sapu bersih
pungutan liar (saber pungli) pol_
da Balimengamankan uang pun-
gli Rp 70 juta, serta Rp 3t,"Z |uta
uang sewa gedung.
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,.,Afsi pungli sebelumnya juga
dilakukan oleh anggota ormas
yang memalak pemilik toko di
Jalan Buluh Indah Denpasar.

,Pulyg:r mengamankan birang
b*! np 900 ribu. tim Saber jugi
sebelumnya menangkap tigj p"e_
rangkat desa Tulikup Giany'ar i<a_
rena pungli pengurusan sertifikat
tanah, nilai Rp 30 iuta.

Kas_us OTT lainnya adalah ang-
gota Satpol Pp yan! memahk #
pr karcna tidak membawa KTpdi
Pelabuhan Gilimanuk, Jembatana.
Kemudian- pungli atas kasus pe-
munguhn karcis di Kintamani juga
sudah dihngkap petatunya. tj 

jpi

"Penangkapan ini berawal
dari laporan masyarakat ter-
hadap-dua oknum anggota
ormas yang kerap kali me-
lakukan pungutan liar di per-
tokoan sekitar Teuku Umar
ini," jelasnya. Mantan Kabag
Binkar Biro SDM polda Bal-i
ini mengatakan penangkapan
terjadi saat kedua oknum ini
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phone tersebut, mereka kemu-
dian melaniutkan.aksinya ke
toko yang berada di wiiayah
falan Teuku Umar, Denpasar.

Kabid Humas potdi Bali,
AKBP Hengky Widjaja me-
ngatakan, ditangkapnya
kedua pria ini berawal dari
laporan masyarakat sekitar
yang resah dengan keberada-
an oknum anggota salah satu
ormas ini.


