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Hasil Pemeriksaan

NEGARA- Inspekorat Jembrana belum mengeluarkanhasil
pemeriksaan terhadap enam orangyang tertangkap tim saber
pungli melakukan pungli di pos pemeriksaan KTp Gilimanuk
Alasannya, pemeriksaan intensif masih dilakukan sebelum
ada keputusan rekomendasi pada bupati fembrana.

Inspektur pada Inspekorat Jembrana Ni Wayan Koriani
mengatakan, pihaknya masih melalukan pemeriksaan
sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah
diteniukan untuk membuktikan perbuatan pungli yang
dilakukan enam orang pegawai negeri sipil (pNS) dan
kon rak Pemerintah Kabupaten fembrana. ,,Nggak bisa
cepat-cepat. Kasih waku dulu biar hasilnya baiki, ujarnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres fembrana AKp yusak
Agustinus Sooai angkat bicara mengenai pengakuan para
pelaku pungli yang ditangkap dan membantah melakukan
pungli. Yusak menegaskan, proses penangkapan enam
orang tersebut tidak serta merta, melainkan melalui.
proses penyelidikan yang lama. "Kami phntau dari pagi,
setelah itu kami lakukan penangkapani, tegasnya.

Saat proses penangkapan, dua orang pelaku dari
Disdukcapil Iembrana melakukan negosiasi dengan
pelanggar yang lidak membawa KTp lalu uang pungli
diserahkan pada anggota Satpol pp Jembrana yang ada
di dalam ruangan. Para pelaku saat diperiksa juga men-
gakui melakukan pungli tersebut. "Semua pengakuan
ada dalam BAP (berita acara pemeriksaan),,, jelasnya.

Yusak mengungkapkan, penangkapan enam pelaku
pungli di Pos KTP Gilimanuk ini berawal dari surat dari
Kementerian Dalam Negeri pada saber pungli provinsi
agar menindaklanjuti pungli yang ada di Gilimanuk. Surat
tersebut kemudian ditindaKaniuti saber pungli kabupaten
dengan melakukan penangka[an para petatir pungti.

Seperti diberitakan sebehlfnnya, tim saber pungli Kabupat_
en }embrana melakukan penangkapan terduga pungll yang
dilalarkan oleh petugas pemeriksaan KTp di pos pemeriksaan
KTP Gilimanuk Sabnr (31/3) malam pukul23.50 wita. Dari
hasil penyelidikan tim saberdiamankan tiga ohrumperugas
Satpol PP dan tiga orang petugas dari Disdukcapil yang ber_
tugas melakukanpemeriksaanKTp di TKp. Dari tanganpara
pelaku diamankan barang bukri uang Rp 490 ribu, satu buah
buku pelanggaran dan daftar absensi petugas jaga. (bas/han)

Edisi :

Hal. :

Se,l^t^, lo Arnl aotS

q
v


