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"Kasus Enam Terduga Pungli
Ditimpahkan ke Inspekto rat

Negara (Bali Post) -
Kasus eiram terduga pungliyang bertugas di Pos Pemeriksaan K{fR Pelabuhan

Gilimanuk, Senin (214) kernarin dilimpahkan ke InspeL&rrat Jembiana. Enam
pelaku v3r1S tiga di antaranya merupakan oknum Satpol PP dan tiga oknum
petugas-Di-nas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) iniselanjut-
nya dilakuka_n pemeriksaan oleh {parat Pengawai Internal Perirerintan lafIfyInspektorat Jembrana

,Daripengamatankemarin, saan,"katanya. Iamenjelaskan rah S mengungkapkan saat
pelimpahan berlangsung se- kasus seperti ini'meiupakan dilakukan pieng"gerebekan, di-
c_ara_te_rtutup di ruangan kesekiankalinyaterjadidiPos rinya sedang diruangan pos
K9p4la Inspektorat Jembrana Pemeriksaan KTP. pemeriksaari bersama'rekan-
Ni wayan Koriani yang juga Menurutnya, ke depan hal nya, I putu Eka AW. Ketika ada
Sekretariat Satgas Saber ini akan menjadi perhatian pelanggaran,bamadapetugas
Pungli. Selain keenam ter- serta evaluasi terkait pe- ilariluar(ruangan)yu.g-"ttr-
duga pungli, juga didampingr meriksaan kependudukan di bawa masuk .,nt,rt dipi"rltrr.
sejumlah Pgtugas lain dalam pintu masuk Bali. Salah satu- Saat digeledah, pegawai di
satu-regu. Polisi juga meny- nyadenganmenarikpegawai, Dinas Dukcapil itu irengaku
erahkan berita acara pemer- baik PNS maupun kontrak tidak ada uans.
iksaan (BAP) dugaan pungli di Pelabuhan Gilimanuk. Ia tidak meneetahui kalau
serta sejumlah barang bukti. Terkait pemeriksaan sep- di petugas lain diluar mangan
di antaranya uang senilai Rp erti apa, juga akan dilakukan adh ditemukan uans. Meiru-
490 ribg berik-ut buku pelang- seperti sebelum-sebelumnya. rutnya, pada Sabtu malam itu,
galan dan daftar absen. SesuaiPeraturanPemerintah dari 14 petugas yang semestr-

Saat ditemui, Koriani men- Nomor 53 Tahun 2010 ten- nya absen, biru 1Z oiang. Dua
gatakan setelah pelimp_alan tang Disiplin PNS, apabila petugas dari unsur kepolisian
tersebut jajarannya melaku- memang terbukti bersalah, dan TNI, tidak masuk. Dari
kan pemeriksaan. Sej,umlah sanksi paling berat adalah 14orangyangsemestinyaikut
barangbuktijugaditeriinasep- pemberhentian. Sanksi itu berjaga-iiu d-i antaranya dari
erti sejumlah uang dan buku akan diberikan sesuai dengan rln.r.riDisdnkcapil, Satpol PP,
pelanggaran serta KTP mas- tingkat kesalahan. Dinas Perhubungan. Linmas,
ing-masing. 'Ya karni terima sementara itu, sejumlah Bekang Kodam udayana,
pelimpatrannya tadi dari dua pelaku mengaku tidak menge- Koramil Melaya, Kodim 1617/
p'etugas polisi dari Polres. Se- tahuidanmembantahmelaku- Jembrana. Subdenpom dan
lanjutnya kita proses pemeril<- kan pungli. I Gusti Putu Ngu- Kepolisian.

Diberitakan sebelumnya,
Tim Saber Pungli, Sabtu
(31/3) malam menangkap
enan orang terdugh pungli
di Pos Pemeriksaan KTP.
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Dari penyelidikan tim saber,
selain enam pelaku juga dia-
mankan barang bukti uang '

Rp 490 ribu yang diduga
hasil pungli. (kmb26)


