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Jam Kerja, Oknum Dishub Kota Medan, Diduga Main Kartu Pakai Uang

RIAUEXPRESS, MEDAN - Pada waktu masih jam kerja, oknum Dinas Perhubungan (Dishub) Pos wilayah patroli 04, di jalan
Thamrin simpang Jalan Wahidin. malah disibukkan dengan main kartu, Selasa, (15/08/17) sekitar pukul 09:30 WIB kemarin.
Seperti yang telah dilansir MDNews, bahwa sesuai pantauan di Pos - 04, sejumlah Oknum Dishub bisa ditaksir hampir setiap hari
bermain kartu. Dan terkadang Danwil nya juga ikutan bermain kartu bersama anggotanya.
Terkait hal ini, Komandan Wilayah (Danwil)-04 Arbones Pasaribu, mengatakan bahwa mereka itu bukan main judi, tetapi hanya
untuk hiburan saja dalam Pos itu.
"Aku harap kepada bapak mediadunianews ini biar kita berteman saja lah. Jangan disebarluaskan foto yang sudah dikamerakan itu,
"ucapnya.
Tapi sayang, setelah beberapa jam kemudian Komandan Wilayah (Danwil)-04 Arbones Pasaribu tidak ada ditempat, sejumlah
anggotanya tiba-tiba dorong tubuh awak media ke arah rel kereta Api.
Mereka selain mendorong juga sambil melontarkan kata kata ancaman, "Kalau bukan negara hukum Indonesia ini sudah tewas kau
disini, kami buat, "umpat salah satu anggota Dishub tersebut.
Karena tidak mau mati konyol, awak mediapun meninggalkan tempat tersebut dan langsung memberitahukan hal itu pada atasannya
(Pimred) MDnews, Edyson Gulo.
Sehingga bersama sejumlah awak media mencoba menjumpai Danwil Pos - 04 Arbones Pasaribu Pada hari Jumat (18/08/17)
kemarin, dengan tujuan untuk mengklarifikasi temuan awak media dan sekaligus soal kejadian yang menimpa wartawannya.
Namun Danwil Arbones Pasaribu dengan didampingi 5 orang anggotanya membantah telah melakukan perjudian di dalam Pos,
dengan berdalih, main kartu iseng tetapi tidak pakai uang.
"Sedangkan terkait pengancaman, sama sekali kami tidak melakukan hal itu, apalagi sampai mendorongnya hingga ke rel kereta api,
"dalihnya.**MDN/Red.
Sumber: Group Akrindo.
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