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oknum syahbandar Pelabuhan Benoa
dan Pegawai Dishub Tedaring OTT

Standar
pemeriksaan

pelayaran
dilanggar oleh

oknum petugas
Syahbandar dengan
menerima uang Rp

100.000 dari
nakhoda.

DENPASAR, NusaBali

. Tim gabungan saber pungli
dari Polda Bali dan Xelaksaan
melakukan operasi tangkap
tangan (OTT) terhadap seorang
oknum pengawas pelayaran dan
seorang stafdi Dinas perhubun-
gan (Dishub) Kabupaten Badung.
Penangkapan tersebut dilakuka n
di dua lokasi berbeda pada,
Selasa (7 /2) pukul 10.30 Wita.
Dari tangan keduanya, petugas
mengamankan uang jutaan ru-
piah yang diduga hasil pungutan
liar (Pungli).

Penangkapan terhadap kedua
oknum tersebut dilakukan pada
waktu hampir bersamaan'oleh
dua tim saber pungli. penangka-
pan pertama terhadap oknum
berinisial MES,45, di pos penga-
wasan wilayah Sanu4 Denpasar
Selatan.

Oknum yang bertugas sebagai
pengawas tertib bandar dan ter-
rub berlaya4 Kantor Kesyahban-
daran dan Otoritas Pelabuhan Be-
noa (l$OP) ini tertangkap tangan
saat menerima uang sebesar Rp
100.000 dari I Putu Rauh Suantai

seorang nakhoda kapal Dream-
beath dengan tujuan Lembongan.

Uang pemberian dari nakhoda
tersebut sebagai surat persetu-
juan berlayar dengan rincian
pembayaran untuk vessel traffic
system [VTS) sebesar Rp 75.000
dan Clearance Rp 25.000 seb-
agai standar sebelum berlayar.
Namun, kejanggalan muncul
ketika oknum yang tinggal di
falan Pulau Panjang, Denpasar
ini tidak memberikan kwitansi
bukti penerimaan. Sedangkan,
nakhoda langsung berlayar ke
tempat tujuan, Lembongan. Petu-
gas yang berada di lokasi lang-
sung melakukan penangkapan
terhadap pria kelahiran Tanjung
Karang 21AprilI977 iniyang di-
lanjutkan dengan penggeledahan
ruangan kerja.

"Penangkapan terhadap ter-
sangka ini sudah memenuhi
unsur pungutan liar. Makanya
anggota saber pungli berani
melakukan penangkapan. Pem-
berian biaya administrasi tanpa
dimasukkan dalam kwitansi
resmi adalah salah satu bukti-

nya," jelas Kabid Humas Polda
Bali, AKBP Hengky Widjaja saat
dikonfirmasi, Selasa (7/3).

Dalam penggeledahan di
dalam pos, petugas gabungan
berhasil menemukan barang
bukti berupa uang tunai sebesar
Rp 2.025.000, buku daftar lapo-
ran kedatangan dan keberang-
katan sebanyak L4 kapal yang
sudah diberi kode khusus dan
blanko surat persetujuan ber-
layar milik kapal Mushroom
Lembongan. Selanjutnya di-
lakukan pemeriksaan terhadap
tersangka di lokasi.

Sejatinya, oknum petugas
pengawas pelayaran itu memi-
liki tugas yang sangat vital di
dunia pelayaran. Oknum petugas
berinisial MES ini melakukan
pemeriksaan secara rutin setiap
kapal yang hendak berlaya4 baik
dari kapasitas penumpang, pera-
latan keselamatan dan kelengka-
pan lainnya yang berhubungan
dengan kapal itu sendiri. Namun,
standar tersebut dilanggar oleh
oknum itu dengan menerima
uang Rp 100.000 dari nakhoda.
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"Tr.ger pokok dia ftersanskal
aoatah memeriksa kelayakan ka_pal,sebelum berlayar. Tapi, fakL
:l_,_li"nq..n katau tersangka
nanya melakukan pemeriksian
secara visual saja. ya, cuman Iihat
oa.n ke;auhan saja dan membi-
arkan kapal langsung berlaya4,,
sambung perwira melati dua
o_t pundak.ini.seraya mengakui
rersangka dan barang buktilans_
sung dramankan di Reskrimsu-s
Polda Bali untuk didalami.

.Penangkapan lain dari tim
saoer pungli ini adalah seorans
pgtuCT staf penguji di kantoi
urnas perhubungan Kabupaten
badung. Oknum beriniiial t

I'Iy 414,44, terrangkap tanganmenerima uang dari seorans
soprr mobil pick_up bernami
Musdokin. Saat itu, oi<num petu_
gas ini menerima uang ,ub"rr.
Rp.250.000 dari sopii sebagai
petlctn pengurusan KIR mo"bil
Pl.klp;.ll:lg unruk biaya pem_
:ua!1n KIR ini hanya dibebankan
Rp 27.000 bagi pemohon. Na-
lun, dg1l mempercepat dan
proses tidak bertele_tele, oknum

melakukan kenaikan tarif.
. . 

"Rencananya pengurusan KIR
lnt tewat jalur belakang Sehingga,
semuanya dipermudah. Ini iin
fl]xate8oritan pungli. Makanya
xrra amankan keduanya foknumperugas Dishub Badung dansopir.pick up) ini,,, kata Xo"mbes
Hengky. Usai menangkap ked_
uanya, tim kemudian meljkukan
penggeledahan dan menemukan

-o:,1n9 
bukti berupa uang tunai

:"?e.3_l Rp 250.000, satu buah
lut(,u K1[ satu buah STNK, satuouan,ptat.uji, KTA milik I putu
jr y can dua buah KTp. Barans
bukti itu diamankan dr.i 6;;;;
petugas Dishub tersebut. Uniukpemeriksaan lebih datam, tea_uanya diamankan di Mupoia"
ball.

^ 
"."?, ini masih kita dalami.

Apakah pemberian itu inisiatif
:1lg r:pJ rt u.perminraan peru_
gas tadi. Meski demikian, semuan_
y.a m.asuk kategori pungli," imbuir
Kombes Henekv.

.. T..keit OIT petugas Dishub
llllulrF"l" Tugas (plt) Keparautsnub Badung I Wayan Weda
unarmaja tak banyak memberi_
Kan komentar atas kasus yang
menjerat putu AM. Dia h;;t;
menegaska-n akan mengecek (e_
oenaran informasi yang beredar
pada. aparat terkait. ,,Kami 

akan

::IjY]jf terkair hat ini,,, karanya
saat dikonfirmasi, Selasa sore.rementara Kepala Inspektorat
.o1dyng, Ni Luh Suryaniti me_
rarur sambungan telepon, se-
::li3 mengaraka n pihaknya
masth menunggu informasi un_
rur< t<epastian OTT tersebut dari
Polda Bali. 6 dar, asa
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Tukang Parkir Terjaring OTT

Kasat Reskrim Polres Ta-
banan AKP Yana Jaya Wldya
seizin Kapolres AKBP Mars-
dianto membenarkan Tim
Saber Pungli melakukan OTT
terhadap juru parkir di Ter-
minal Pesiapan, Senin malam
sekitar pukul 20.45 Wita. Di-
katakan, Tim Saber Pungli
melakukan penyelidikan di
Terminal PesiaPan karena
mendapat laPoran dari soPir
truk vang dikenai retribusi
parkii taripa diberikan karcis.
'Saat melihat truk masuk ke
Terminal PesiaPan, anggota
Tim Saber Pungli kemudian
membuntuti oto tersebut Nah,

'saat itulah oknum juru Parkir, I
Made Suasa memungut Parkir
Rp 5.000 tanPa karcis' "Tim
Siber Pungli kemudian men-
gamankan Ielaku," terang AKP

Yana, Selasa [7/3J'
AKP Yana menerangkan,

barang bukti Yang diamankan
dari tangan Pelaku Yakni uang

tunai RP 95'000. RinciannYa'
uang pecahan RP 10 ribu se-

Sasaran oknum
tukang parkir
ini para sopir

truk yang parkir
kendaraan di

Terminal PesiaPan.

TABANAN, NusaBali
Tim SaPu Bersih (Sa-b9r)

Pu4gli Polres Tabanan melaku-
kan\perasi tangkap tangan
(OTT)-terhadaP juru Parkir, I
Made Suasa, 53, di Terminal
Pesiapan, Banjar Dauh Pala,
Desa Dauh Peken, Tabanan,
Senin (6/3) malam. Tim Saber

Pungli mengamankan barang
bukii uanglunai RP 95 ribu
dari tangan Pelaku. Uang se-

banvak ltu bersumber dari
pari sopir truk Yang dimintai
ietribuii Parkir tanPa diberi-
kan karcis. Pelaku langsung
digelandang ke MaPolres Ta-

banan.

banyak 3 lembar, Pecahan
Rp 5.ooO sebanyak 0 lembar,
din uang pecahan RP 2.000
sebanyak 10 lembar' "Kami
iusa amankan karcis wdrna
icu"ningyang isi harga RP 5.000
per lembar," imbuh AKP Yana.-sampai 

saat ini, oknum iuru
parkir Terminal PesiaPan,
Made Suasa masih dimintai

keterangan di Mapolres Taban-
an. furu parkir asal Desa Dauh
Peken, Tabanan ini dijerat
pasal 368 tentang Pemerasan'- Tim Saber Pungli Polres
Tabanan sampai saat ini sudah
melakukan OTT sebanYak tiga
kali. Dua pelaku OTT sebelum-
nya yakni I Made Budiarsa,48,
yang merupakan juru Parkir

Dinas Perhubunsan dan I Gede
Komang Suryaitha, petugas
pungut Dinas Perindustrian
dan Perdagangan (Disperin-
dag) Tabanan. Meski sempat
ditahan, keduarryra kini telah
dibebaskan, namun proses
hukum tetap dilanjutkan.

Sebelumnya Bupati Tabanan
Ni Putu EkaWiryastuti menyay-
angkan adanya juru parkir Dinas
Perhubungan dan petugas pun-
gut karcis Disperindag terjaring
OTT Tim Saber Pungli Polres
Tabanan. "Sangat disayangkan.
Ke depan agar menjadi pelaja-
ran bagi juru parkir dan tukang
pungut agar tidak melakukan
pungli," ungkap BuPati Eka
Wiryastuti, Kamis [16l2J. Se-
bagai upaya cegah terjadinya
pungli pada pelayanan Publi(
Bupati Tabanan akan menggu-
nakan karcis elektronik Saatini,
konsep karcis elektronik tengah
dikaji di Dinas Perhubungan
Tabanan. Konsepnya nanti sama
dengan pemakaian electronic
ticketing.6l<2L

o Tanggal 9 Februari 2017
Pelaku: I Made Budiarsa
Alamat: Desa Sesandan, Kecamatan Tabanan.
TKP: Areal parkir Pasar Transit Tabanan
BB diamanian: Rp 450.000, 1 bendel karcis roda 4, 1 bendel karcis

roda 2, dan 5 lembar sobekan karcis roda 4
Modus: markup harga karcis dari Rp 2.000 menjadi Rp 4.000

Dibebaskan, proses hukum berlaniut

o Tanggal 13 Februari 2017
Pelaku: I Gede Komang SurYantha
Alamat: Kota Tabanan
TKP: Pasar Senggol, Jalan Gajah Mada, Desa Delod Peken, Tabanan

BB diamankan: Uang tunai Rp 1.161.000
Modus: markuP harga karcis
Dibebaskan, proses hokum berlanjut.
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Tertib Berlayar Kantor Kesyah-
bandaran dan Otoritas pelibu-
han Benoa (KSOP), beralamat
di Jalan Pulau Panjang, Den-
pasar. Pelaku ditangkap saat
menerima uang Rp 100 ribu
dari nakhoda boat berinisial
PRS di Sanur. Tujuannya,
supaya dapat surat persetu_
juan berlayar tanpa dileng-
kap-i dengan bukti saat sedarig
berlayar ke Lembongan, Nusi
Penida. Barang bukti yang
diamankan, kataHengky, .rurr[
Rp 2.025.000, dafrai liporai
kedatangan dan keberanekatan
kapal yang dicentang seb.-anyak
1 4 kapal atau boat dan blangko
surat persetujuan berlayar boat
ke Lembongan, Nusa Penida.

Hasil pemeriksaan, diduga
setiap kapal yang akan berang-

kat sebelum mendapatkan su-
rat persetujuan berlayar harus
membayar Rp 100 ribu. Rinci-
annya, Rp 75 ribu untuk Ves-
se_l Traffic Systent (VTS) dan
clearance Rp 25 ribu. pelaku
hanya melakukan pengecekan
secara, visual. percaya pada
nakhoda kapal sehingga fidak
mengecek_jumlah penumpang
dan alat keselamatan. ,.Saat

ini, pelaku dan barang bukti
akan diserahkan ke Dit.l,eskri-
mum untuk diproses lebih lan_jut-'tegas Hengky.

Sementara itu, Tim Saber
Pungli Polda Bali dan Kejak-
saan Tinggi Bali melakukan
p_enyelidikan di Kantor Uji
Kir di Jalan Tangtu. Denpasar
Timur. karena informasinva ada
pungli. Dari hasil penyelidikan
tersebut, Selasa.(7/B) kemarin
petugas mengamankan oknum
pegawai Dishub AM (44) saat
menerima setoran Rp 2b0 ribu
dari sopir. Mushodikin. .'Ter-
sangka terjaring OTT sekitar
pukul 10.30 Wita. Dia meru-
pakan petugas staf penguji di
kantor tersebut. Pelaku minta
uang Rp 250 r'hu kepada Mush-

Berita ini bisa dikomentari
pada acara Citra Bali
Radio Global FM
Pukul 08.00 - 09.30 wita.
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Pengawas Pelayaran Tuiaring 0IT
* Petugas Dishub Badung Juga Terjaring Tim Saber pungli

Denpasar (Bali Post) -
Penegakan hukumterhadap para pelaku pungutan liar(pungli) makin gencar. Selasa 1?lay tbmarin, te;adtd;;

pelaku pulgli dibekuk aparat di tempat berbeda k;";;;terjaring Operasi Tangkap Tangan. Kedua p"i"f." it"
T:lryI o.knun_r Syahbindar Oto-ritas pelabuiian B;";;
rvroD (4c, dan oknum pegawai Dishub AM (44).

Menurut Kabid Humas polda
Ba.li AKBP Hengky Widjaja.
Selasa (7/3) kemarin. Tia Dit.
Intelkam Polda Bali kembali
melakukan Operasi Tangkap
Tangan (OTT) di wilavah Sa-
nur. Denpasar Selatan (bensell.
Pelakunya berinisial MES (45),
oknum Syahbandar Otoritas
Pelabuhan Benoa. MES ditane-
kap pukul 10.30 Wita di pJs
Pengawasan Wilavah Sanur.
- Hengky Widjija mengata-
kan, MES bertugas sebagai
Pengawas Tertib Bandar d*an
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Kasus UP Sektor Pertambangan Bangli'' 
Penyidikan Kini Fokus [e

Mantan Bupati
DENPASA& NusaBali

Setelah putusan dira mantan
Kadispenda Bangli yaitu AA
Gede Alit Darmavian-fmantan
lkdispenda Bangli 2009-20 10)
dan Bagus Rai Dharmayudhi
(mantan Kadispenda- Ban-
gli 2006-2008 y-ang kini su-
dah pensiun) dalam kasus
korupsi Upah Pungut Sektor
Pertambangan Banili incraht
(berkekuatan hukum tetapJ,
penyidik Pidana Khusus Kejaii
Bangli langsung tancap gas me-
nyelesatkan kasus yang sama
clengan tersangka mantan Bu-
pati Bangli, I Nengah Arnawa.

Kasi Intel dan Humas Ke-jati Bangli, Marhaniyanto
mgngatakan pihaknya kini
tokus menyelesaikan perkara
korupsi UP Kabupaten Bangli
clengan tersangka I Nengah
Arnawa. Ia mengatakan sudah
memeriksa dua saksi dalam
kasus ini. Namun ia enggan
memberi nama saksi yang

sudah dip_erilsa. "pemanggilan
saksi sudah berialan. Sudah
ada dua saksi yarig diperiksai,
ielasnya, Selasa (7/3).

.- Ditanya terkait pemang-
gltan Arnawa untuk pemerik-
saan dan kemungkinan pena-

fanan, Marhaniyanto enggan
berl(omentar. Ia mengatakan
sampai saat ini baru fokus
melakukan pemeriksaan terha-
dap saksi-saksi. "Untuk pemer-
iksaan Arnawa masih-belum
dijadwalkan," tegasnya.

Sementara, Arnawa saat
dikonfirmasi mensatakan
setelah dirinya ditEtapkan
tersangka, hingga kini belum
menerima surat pangsilan dari
Kejari Bangli. Arirawl-pun me-
nyatakan siap diperiksa oleh
penyidik. "Belum ada surat
pemanggilan, setahu saya ma-
sih pemeriksaan saksi. Sebagai
warga negara yang taat hukum,
saya siap kapan saja dipanggil,"
ujarnya singkat. 6 rez
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