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. tt Fua Jurr^a Pmrklr Ditamgkap Personel Gabungan
r Beldalih flanya $ekali Lakukan Pungli
AMLAPURA, TRIBUN BALI

- Dua juru parkir, IGS (26) dan

I PM (26), tertunduk saat di-
periksa penyidik Satreskrim
Polres Karangasem, Jumat
(3/3). Mereka ditangkap sete-

lah memungut rehibusi tanPa

memberi karcis.
Pelaku ditangkap personel

gabungan Satgas Saber Pung-
li dan satuan lntelkam Polres
Karangasem di area parkir
terminal Pasar Amlapura Ba-

rat pukul 07.00 Wita kemarin.
Saat ditangkap pelaku tidak
bisa berbuat banyak. Petugas

langsung menggiring mereka
ke kantor polisi untuk Penye-
lidikan. Hingga kini kedua pe-

laku masih ditahan.
Saat dimintai keterangan,

I GS dan I PM mengakui se-

gala perbuatannya. Mereka
berlanji tidak mengulang lagi.
"Baru pertama mungut tanPa
memberi karcis, sebelumnya
tidak pernah. Biasanya sehari

karcis habis satu bendel, isi-
nya 100 lembar. Karcis daPat

dari teman yang kerjasama

DIMINTAI KETERANGAN - penyidik meminta keterang-

an di Mapolres karangasem terhadap dua juru parkir yang

ditangkap atas dugaan pungli, Jumat (3/3).

Dishub Karangasem," kata
IGS.

Kapolres Karangasem,
AKBP Sugeng Sudarso me-
ngatakan, penangkapan ber-
mula dari informasi masyara-
kat yang sering dimintai ret-
ribusi parkir tanpa memberi

karcis olehduapetugas pem-
bantu Dishub Karangasem.

Mendengar adanya aduan

tersebut, personel gabung-
an melakukan penyelidikan.
Apa yang dikeluhkan ma-
svarakat ternvata benar. Dua
orang itu terlihat minta retri-
busi tanpa memberi karcis
parkir.

"Setelah itu dilakukan pe-

nangkapan. Keduannya saat

ini diamankan di Mapolres
Karangasem," kata AKBP Su-

geng Sudarso.
Satu kotak kayu yang di-

dalamnya berisi uang Rp 82

ribu dan beberapa bendel
karcis retribusi diamankan
sebagai barang bukti. Ia me-
rinci, Rp 54 ribu uang pu-
ngutan dengan karcis resmi,
sementara uang Pungut-
an tanpa karcis Rp 28 ribu.
Kepala Dinas Perhubungan
(Dishub) Karangasem, Ida
Bagus Putu Suastika belum
bisa dihubungi. (ful)
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