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DENPASAR TRIB{JN BALI .
Petugas syahbmdr bbrinisial
MES (45) ditangkap mggota
Dtintelkam Polda Bali dalam
Operasi Tangkap Tangan di
Pos Pengawasan Wilayah Sa-
;nw, Denpasar, Selasa (7/3) se-
lkitar pukul 10.30 Wita. Pria asal
Tanjung Karang, Bandar lam-
pmg ini ditangkap saat.me-
nirima uang Rp 100 ribu dari
salah seorang nalhoda boat.

Nakhoda tersebut memba-
yar uang kepada pelaku unh*' mmdapatkan surat persetuiu-
an berlayar. Saat ini korban
tengah berlayar menuju Nusa
knrbongan, Klmgkung.

Meskipun sudah menda-
grtkan slrat_perqg$iu3n pq:

Penangkapan dilakulan ka-
rem adanya seiuntlah keluhm
pedagang yang beriualan di
sekitar kawasm tersebut. Ok-
num tersebut beraksi densan
memmgut seiumlah umg dari

Para Pedagang yang mem-
bawa mobil, serta warung-
warung yang ada, tanpa bukti
yang sah ahu hnpa karcis.

Ironisnya, uang yang di-
pmgut niiainya cukup besar,
yakni Rp 10.000 hingga Rp 50
ribu per ormg. Menurut dia,
dari pmgutan itu berhasil di-
kumpulkm hingga Rp 2 juta
per hari. &hingga jika dikal-
kdasilan penghasilan per bu-
larurya hingga Rp 60juta.

Kapolres Badung, AKBP .

Ruddi Setiawan mengakui ada-
nya penangkapan tukang pa-
kir yang melakulan pmgli di
Pasar Mengwi. Namm Kapol-
res belum bersedia meni:laskan
lebihrinci karm masih dilaku-
.kan pengembangan. (jsp/mpa)

bih lanlut," tutumya
fim Saber Pungli Polda BaIi

bersama Kelalsaan Trnggi Bali
menangkap seorang staf peng-
uli Dinas Perhubungan Kabu-
paten Badung berinisial Putu

, AM (tl4) di tempahya bekeia,
Selasa, pulul 10.30 Wita.

Petugas menangkap pria
tercebut saat meneima umg
sebesar Rp 250 ribu dari seo-

rang sopir pikap untuk peng-
urusan Kir mobil pilap. Sebe-

narnya,biaya resmi Kir ken-
daraanhanva Rp 27.500.

. Selain mengamankan pe-
'laku, petugas gabungan iuga
ne4gamankan barang bukti
berupa uang tunai sebesar Rp
250 ribu, sebuah bulu Kir ken-
idaraan, STNK, sebuah pelat
iuii, KIA aias nama I Putu AM
iserta dua buah KTP.

, Telpisah, petugas Satintel-

f kam Pdlres Badmg melakukan

l,operasi tangkap bngan (OTT)
i seorang tulang pakirberinisi-
: al Made S (37) ymg diduga me-

;lakukan ptrngutan lia. (pungh)

di areal Pasar DesaAdat Meng-
r wi, Selas4 pukul 03.00 Wta.
DaritanganMade S, disib uang

I hasil pungutansekitarRp 1 iuta.
"Sekitar pukul 03.00 ditmg-

kap petugas, hasil penggeler
dahm diama*m Rp l juta le
bih kemudim dibawa ke Polres

'Badung uniuk proses lebih lm
irlt'l k4ta surQqdi kepolisim.

|s]:tw^

OTT -Staf Dishub Kabupaten
Badung yang terkena OTT di
tempatnya bekerja, saat dite-
mui di DitrimJr4 Polda Bali, di
Denpasar, Selasd(3).

reIlm:Ttu8UNru/tu

E Petugas Syahbandar, $taf Dishub, dan Tukang Parkir Ditangkap
lavaran, nakhoda boat tidak rima bukti pembayaran dali
mLnerima bukti pembayaran pelalu," ielasnya.-Selain itu,
dari pelaku yang bekeria se. pelakuiugahanyahelakukan
bagai Pengawas Tertib Bandar pengecekan secara visuai pada

dan Terrub Berlayar Kantor sehapboatymgdiperiksanya.
Kesyahbandam dan Otoritas ?elaku hanya mengandal-

Pel;buhan Benoa (KSOP) . kan pengecekan visual, jurnlah
Kabid Humas Polda Bali, pmumpang, alat keselamatan

AKBP Hengky Widjaia me- dan sebagainya," tuturnya.
ngataka4 dari hasil interogasi Baang bukti yang diamantan
terhadap pelaku, setiap kapal dari OTT ini berupa uang Rp

yang akan berangkat sebelum 2p25 iuta tiaftar laporan kebe

mendapatkan surat persehriu- rangkatan dan kedatangan ka-

an berlayar harus membayar palyangsudahdicentangseba-
biaya sebesar Rp 100 ribu de nyak 14 serta sebuahblangko
ngan nncian Rp 75 ribu mtuk surat persetuiuan kapal
i'esselhafficsystem(V]S)dan "Kini pelaku dan barang
dearance sebesar Rp 25 ribu. bukti sudah diserahkan ke

"Dari pembayarm yang di- Dtreskrimum Polda Bali un-

lalulaa, \q!p.tida\ In"ao qk -glahkan penyidikm le-

*$*rU
SaEng bukti uang Rp 2,025
juta, daftar lapoEn keberang,

'katan/kedatangan kapal, serta

...1i'.: 9f :.:::: i:::.'.'.j.T :. f.Tl
a Putu AM (44), staf penguji
Dishub Badung ditangkap di
tempat bekerja, Selasa {7/3).
EaEng bukti uang Rp 250

ribu, buku Kir kendaEan,
STNK, pelat uji, fiA atas

nama I Putu AM serta dua
buah KTP

\
Kami Cek Lebih Dulu

PEI-AIGAilA Tugas (Plt) Kepala Dinas perhu-
bungan Kabupaten Badung, I Wayan Weda Dhar
maja, tak banyak memberikan komentar atas
kasus yang menjerat seorang staf penguji Dis
hub Badung berinisial Putu AN4 (44) terkait duga-
an pungli untuk kepengurusan KlR..Kami belum
tahu, akan cek dulu kebenaran infomasi yang
beredar ini,- katanya.

Namun, ketikaUisinggung lagi mengenai apa-
kah sudah mengetdhui informasi tertangkapnya
salah satu stafnya yang diduga melakukan pung
li terkait uji KIR? Pihaknya berketit bahwa betum
menerima Informasi tersebut.

"Nanti jika sudah ada kepastian saya kabari.
Saya akan cek dulu kebenarannya," kelit mantal
Xabag HuTas getda Badung ini. (!nDa)
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