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Perda Retribusi Tak Cantumkan Sanksi J

Dua Petugas Parkir RS Sanjiwani Dibebaskan

Giairyar (Basli Post) -

^ 
Eua petu-qas parkir di RS

DanJrwanr Uranyar yang ter_
; anng _O1rerasi Tangkap Ta n-
ggl (OTTI Satgas Saber pungli
Kqb_upaten Gianyar ternyata
tidak mendapat sanksi ilias
dibebaskan. Hal ini disebab-
kan Per& nomor 6 tahun 2010
tentang Retribusi tidak men-
cantumkan sanksi. Alhasil
OTT terhadap juru parkir ini
pun terbilang sia-sia. Hal ini
diakui Kasat Reskrim polres
GianyarAKP Marzel Doni di-
dampingi KBO Reskrim polres
Gianyar Iptu Antariksawan,
Selasa (7/3) kemarin.

Iptu Antariksawan men-

erangkan, pembebasan duajuru _parkir yang sempat di-
talgkap beberapa minggu
lalu itu sudah berdasarlin
hasil koordinasi dengan In-
spektorat Kabupaten Gian_
yar.- Diungkapkannya. dari
hasrl kajian yang dilakukan
ternyata Perda tentang Retri_
b.usi yang dijadikan pitokan
trdak mencantumkan sanksi
hukum untuk pelanggaran

. tersebut,
"Tidak dicantumkan sank-

si. Tipiring pun tidak. Karena
itulah dua juru parkir yang ke-
marin,_ dibebaskan." katanya.

Diakuinya, akibat belum
dicantumkannya sanksi pada

perda tersebut, dasar hukum
penanglr,apan terhadap duajuru parkir di RS Saniiwani
pada Februari lalu itu men-jadi lemah. "Dasar hukum-
nya tidak kuat. Kami bukan
Jnenyalahi. Tapi begitu hasil
koordinasi sehingga kasus
;uru parkir tidak bisa kami
teruskan," terangnya.

_ 
Kini, ia pun pesimis terh-

adap penangkapan jukir liar I
Wjlrlt loglut yang terjaring
OTT di Pasar Umum puvurl
gan. Pasalnya. pemungutan
yang dilakukan Doelut di
atas tanah pribadi milk puri
Paygngan. "Kalau yang ini ya
tambah lemah lagi. Kemung-

kinan a.kan sama denganjuru parkir. ya dibebaskinJ
ungKapnya.

Disinggung terkait acuan
pasal KUHP, KBO Reskrim
Po,lres. Gianyar mengaku
belum bisa melakukan hal
tersebut karena terlalu besar
ump?jl ketimbang tangka-
part. "Kalau itu dipakai iidak
seDandrng antara kerugian
yang tidak seberapa d"ris"r,
proses penyelidikan. Sama
dengan menangkap ikan ke_
crl pakai bom, bisa rusak,"
tandasnya.

^ 
S_e_mentara itu. anggota

,D.PRD Gianyar, Ida d'isus
Nyoman Rai. mengakui jika

perda tersebut memang tidak
mengatur mengenai sank_
sr..t)ikatakannya, hal ini
suctah disesuaikan dengan
peraturan yang lebih tinEgi.
Melihat kondisi ini ia frinme_dgajak instansi terlaitpslaftrrLan revisi perda. ,'ie
ctepan bila dipandang perlu,
man meh-kukan revisi,', jelas_
nya.

Politisi Partai Gerindra itu
mendesak supaya instansi
terkatt mengawasi kinerja
!r{?"g parkir serta mem-
benkan pembinaan. .'Instansi
terkait saya harap turun
culu memberi pembinaan,"
.prntanya. (kmb35)
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Satgas Saber PungliAmankan Jukir Liar diPayangan"
Gianyar (Bali Post) -

I Wayan Doglut, jurr. parkir
(ukir) liar di Pasar Umum
Payangan diamankan tim
Satgas Saber Pungli Gianyar,
Selasa (7/3) kemarin. Doglut

terJa ring operasi ta ngkap
tangan (OT'I) saat memunsut
parkir tanpa menyerahkan
karcis parkir. Kini, pria 42
tahun ini menjalani pemerik-
saan di Mapolres Gianyar.

Penangkapan ini dilaku-
kan Satgas Saber Pungli seki-
tar pukul08.00 wita. Namun,
petugas yarg dikomandoi
Kasat Intel Polres Gianyar
AKP I Made Budi Astawa
sudah melakukan peman-
tauan sejak pukul 05.00 wita
di areal parkir Pasar Umum
Payangan yang berlokasi di
Desa Melinggih, Payangan.

"Seja} dini hari kita pan-
tau, Petugas parkir lain me-
nyerah.kan karcis, sementara- I Wayan Doglut ini hanya
memungut uang dari warga
tanpa menyerahkan karcis
parkir," ucapnya.

Setelal memastilan adan-
ya pungli, petugas Iangsung
mengamanlan pria asal Ban-
jar Keliki Desa Klusa, Payan-
gan ini ke Mapolres Gianyar.
Diketahui Doglut bukan petu-
gas parkir reemi Dinas Per-
huburgaa Kabupaten Gianyar
melailrkan hanya warga yang
memungut uang dari warga
yang parkir di areal kawasan
milik Puri Payangan.

Sementara itu, Kasat
Reskrim Polres Gianyar
AKP Marzel Doni menga-
takan hingga sore kemarin,
polisi maeih melakukan pe.
meriksaan terhadap Doglut.
"Masih diperiksa, karena
dia ini memungut parkh di
lahau puri dan memang atas
perintah pemilik lahan,"
ucapnya. (kmb36)

PEMERIKSAAI{ - I Wajan DoElut saat menjalani pemer-
ihsaan d.i Mapolres Gianjtar.
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