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Pungli, Enanr PetugasDidugL

Pos KTP Dibekuk Tim Saber

Negara (Bali Post)
Didu-ga melakuka'_ti-ndakan n^q1sli, en_ary oknum petugas yang jaga di pospemeriksaan KTP di Pelabuhan Gitimanuk ditangkapTim-sabe" Furrfti, S"[t"/orro\ -^-t^-,^ t7-

{91/?lql!m,{ee1gm gknum itu, tiga di antaran}a -"rrp.t ", p"t"g?"'5rtp"t\orro., lrr4raru. ABEu.lur uKrrurn rf,u, f,rga of anf,afanya merupakan petugas satpol
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[|::"R.bg"in is ial, Kom""{A? (ne sawa i honore r- saqpot pF), cu sti Ng" 
""r, i's(PNS Disdukcapil)_, Agup_o_y1it (igsawai_trotto"*" s'rtp"i fpj, o"; M;A; b,t /

Sa(pegawai honorer sltpr! tD, p-ut_u Ela Aw (pcgawai t oio""" nl"a"uc"pii) ar"
Gusti Putu Ngurah S (PNS Disdukcapil). '- ,-

Dari tangan keenam pelaku
itu, petugas menyita barang
bukti berupa uang tunai sebe-
sar Rp 490 ribu, satu buah
buku pelanggaran dan daftar
absensi petugas jaga. Kini,
mereka masih menjalani pe-
meriksaan di ruangan peny-
idik Satuan Reskrim Polres
Jembrana. Kepala Satgas
Tindak Sabtr Pungli A-KP
Yusak A, Sooai seizin Kapol-

res Jembrana saat dikonfir-
masi, Minggu (714) kemarin,
'membenarkan penangkapan
tersebut. Ia mengatakan ka-
sus tersebut nantinya akan
dikoordinasikan dengan In-
spektorat Jembrana untuk
penanganan lebih lanjut.

Dari informasi yang dihim-
pun kemarin menyebutkan,
penangkapan keenam terduga
pelaku ini berlangsung seki-

tar pukul 23.50 Wita. Sebe-
lumnya, Tim Saber Pungli
melakukan penyelidikan. Di
pintu pos pemeriksaan KTP
ditemukan adanya indikasi
dugaan pungli. Petugas pun
menangkap tangan keeqam
ppiaku tersebut. Nlodusnya,
para oknum ini melaku-
kan pemeriksaan KTP bagi
masyarakat yang hendak
masuk Bali. Penreriksaan itu

i':$
:tJ

dilakukan petugas Satpol PP
dan Disdukcapil.

Ketika ada orangyangtidak
membawa identitas sesuai ke-
tentuan atau tidak membawa
sama sekali, maka penduduk
yang melanggar itu diarahkan
masuk ruangan pemeriksaan
lanjutan. Saat di ruangan
pemeriskaan itulah petugas
dari Disdukcapil melakukan
negosiasi. Bila bisa membayar
sejumlah uang, maka akan
dipersilakan melanjutkan
perjalanan. Tetapi jika tidak,
maka akan dikembalikan ke
daerah asal. Setelah si pelang-
gar KTP itu setuju membayar
sejumlah uang, maka petugas
Disdukcapil diarahkan men-
emui pedugas Satpol PP guna
menealseJumlah uang yang

telah disepakati.
Para pelanggar yang sudah

membayar itu boleh melanjut-
kan perjalanan tanpa dilaku-
kan pencatatan pada buku
ataupun pengembalian ke
daerah asal. Dari pemerik-
saan sementara, dari tgngan
Komang AD, warga Baler
Bale Agung, Negara, disita
barans bukti Rp 95 ribu,barang bukti Rp 95 ribu,
Gusti Nsurah KS, warga

ip vb rrDu,
KS, warga
deea, Kelu-

Gusti Ng
Lingkungan Medega, Kelu-
rahan Dauh Waru, JembranarahanDauh Waru,
Rp 1i0 ribu,.Agus Dwi P,
warga Banjar Melaya Pantai
Rp 195 ribu dan Dewa Made
C, Rp 90 ribu. Para pelaku
dan barang bukti diamankan
di Sat Reskrim Polres Jem-
brana guna pemeriksaan
Iebih lanjut. (kmb26)
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