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Bomber Ritz Cartlon,
Nana Maulana Seorang Warga Labuan

""""""""""""""" Bersambung hal 7 ...

Nana Maulana alias Nana
Ikhwan Maulana. foto : ist""""""""""""""" Bersambung hal 7 ...

""""""""""""""" Bersambung hal 7 ...

""""""""""""""" Bersambung hal 7 ...

Ketua PTA Jabar, Zainal

""""""""""""""" Bersambung hal 6 ...

Baca hal 6

Halo Bung TRANSHalo Bung TRANS

 50 anggota DPRD Kota Bekasi
masa periode 2009-2014 dilantik
di Gedung DPRD Kota Bekasi,
Senin (10/8)

50 Anggota DPRD
Kota Bekasi Dilantik

Baca hal 14

Prosesi MTQ di Lubuk Sikaping
nyaris sempurna dan layak
dijadikan perenungan bagi
semua pihak.

MTQ Ke-33 Sumbar
Berjalan Sukses

Bangun Jembatan Selat
Sunda Rp100 Triliun

Baca hal 9

Artha Graha Network melalui PT
Bangungraha Sejahtera Mulia
merampungkan studi kelayakan
awal Jembatan Selat Sunda
Rp100 triliun.

Kasus Sisminbakum

Jemaah Haji Indonesia terancam tidak dapat melakukan ibadah haji, akibat pembatasan umur.
foto : ist

Di Kota Bekasi WNA
Ikut Pilpres 2009

Kanim Jakarta Timur
Bekerja Sesuai Aturan

Majelis Hakim Harus Tolak Perubahan
Gugatan Menyalahi Pasal 127 RV

Trans, Jakarta: Kasus per-
kara sistem adminisatrasi badan
hukum (Sisminbakum) yang me-
nyeret beberapa petinggi departe-
men Kehakiman masih terus
bergulir. Sepertinya publik harus
sabar menunggu akhir dari drama
kasus yang diduga merugikan negara
hingga ratusan milyar rupiah ini.
salah satu yang menjadi terdakwa
adalah mantan Dirjen Adminisrtasi
Hukum Umum (AHU) Romli At-
masasmita.

Kasus ini kembali digelar bebe-
rapa waktu lalu untuk mendengar
saksi dari pihak terdakwa. Sidang
yang digelar dengan menghadirkan
saksi kali ini adalah Surahmin, saksi
ahli yang juga auditor madya di
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

SIAPA yang tak mau mempersunting Anna yang diperankan Oki Setiana Dewi yang cantik
dan cerdas? Mahasiswi Indonesia yang menimba ilmu di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir ini

jadi rebutan banyak pemuda. Kyai Luthfi (Deddy Mizwar) ayah Anna, berkata sudah enam
kali lamaran orang selalu ditolak dan semuanya bukan orang sembarangan.

Hadir sosok mahasiswa bernama Furqon yang hendak menunggu jawaban Anna atas
lamarannya. Furqon dikenal sebagai mahasiswa kaya raya dan tampan. Dia juga kawan
karib Azzam (Cholidi Asadil Alam), yang diam-diam jatuh cinta kepada Anna. Anna pun
menyukai Azzam yang dikenalnya dengan nama Abdullah. Di luar cinta segitiga itu, hadir
Eliana (Alice Norin), putri Duta Besar Indonesia untuk Mesir, yang simpatik kepada
Azzam.

Azzam adalah anak kampung dari Solo yang telah sembilan tahun bersekolah di
Kairo. Sambil kuliah, dia bekerja sebagai pembuat tempe. Sosok pria yang berpikiran

mandiri dan kewirausahaan, dengan tidak mengabaikan keluarga dan tetap berpegang teguh
pada ajaran agama. Sosok yang bisa dijadikan contoh bagi banyak orang.

Berjuta cinta bertaburan dalam film ini seperti mengisyaratkan bahwa masalah cinta
memiliki nilai berbeda bagi setiap orang. Hal itulah yang membuat Sinemart Pictures
sebagai pembuat filmnya, ‘tidak tega’ mengepak dua jilid buku Habiburrahman El Shirazy
ini menjadi satu film panjang.

Untuk menjawab rasa penasaran para penonton akan misteri cinta yang disajikan
dalam mega film KCB, Sinemart Pictures pun bergegas menyelesaikan ‘jilid’ kedua dari
film tersebut. Film KCB 2 yang telah menyelesaikan masa syutingnya selama 33 hari pada
Februari–Maret 2009 lalu. (Suryati)

Oki Setiana Dewi
TAWARKAN SEJUTA CINTA

Pungutan Dari Masyarakat
Harus Punya Aturan

Menurutnya, sesuai UU No, 17/
2003, keuangan negara adalah milik
negara yang dapat dinilai berda-
sarkan hak dan kewajibannya.
Dengan alasan itu, semua hal yang
ada kaitannya dengan pungutan
harus ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah agar bisa masuk menjadi
Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP).

Dalam pandangan Surahmin,
proyek Sisminbakum merupakan
kerjasama dengan pihak ketiga.
Sehingga kontribusi yang diterima
negara bukan sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP). “Me-
nurut aturan PNBP adalah pene-
rimaan negara di luar pajak, yaitu

Trans, Jakarta : Meski bau korupsi pada
pelaksanaan ibadah haji oleh Departemen Agama,
telah tercium sejak lama dan sejumlah Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) telah membuat
laporan, namun hingga kini belum ada lembaga
penegak hukum yang bergerak untuk mengendus.
Demikian juga Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) belum menunjukkan janjinya untuk mengusut
dugaan korupsi pada biaya ibadah haji ini.

Kepala Biro Humas KPK,
Johan Budi ketika dikon-
firmasi soal upaya pengu-

sutan dugaan korupsi pada pelak-
sanaan ibadah haji, menyatakan,
pihaknya akan  terus mempelajari
laporan dan aduan masyarakat
mengenai dugaan korupsi dalam
penyelenggaraan haji. Disebutkan,
KPK masih melakukan pene-
laahan. “Memang ada beberapa

laporan dari masyarakat yang ma-
suk, dan itu harus dipelajari dulu,”
ujarnya, belum lama ini.

Dilain pihak, Wakil Koordi-
nator Badan Pekerja Indonesia
Corruption Watch (ICW), Emerson
Yuntho mempertanyakan lamban-
nya pengusutan dugaan korupsi
penyelenggaraan haji yang dila-
kukan KPK.

Menurut dia, KPK seharusnya

menjadikan kasus ini sebagai skala
prioritas dalam menangani perkara
dugaan korupsi, karena dugaan
telah cukup kuat dan banyak pihak
yang telah membuat laporan.
“Kenapa penanganan kasus ini
sampai sekarang belum juga jelas
statusnya,” ujarnya baru-baru ini.

Sebelumnya, Senin (13/7), ICW

Trans, Bekasi: Meskipun
Komisi Pemilihan Umum Daerah
(KPUD) Kota Bekasi mengatakan
bahwa data pemilih pada Pemilihan
Umum Presiden (Pilpres) lebih
akurat dibanding Pemilihan Umum
Legeslatif (Pileg), ternyata warga
negara asing (WNA) tetap tercatat
dan ikut melaksanakan pencon-
trengan pada Pilpres 8 Juli 2009
lalu.

WNA yang ikut melaksanakan
pencontrengan itu bernama  Chen
Huan Nan, seorang warga negara
asing, kelahiran Taiwan, tanggal 15
Mei 1956. Warga negara asing yang
bertempat tinggal di Permata
Harapan Baru C3/01, Kelurahan
Pejuang, Kecamatan Medan Satria
ini, melaksanakan pencontrengan

Pilpres di tempat pemungutan suara
(TPS) 42, Kelurahan Pejuang. Pada
pelaksanaan Pileg, Chen Huan Nan
juga ikut mencontreng.

Chen Huan Nan ternyata
memiliki kartu tanda penduduk
(KTP) ganda, satu sebagai Warga
Negara Taiwan dan satu lagi Warga
Negara Indonesia sejak tahun 2004.
Namun, berdasarkan hasil investi-
gasi Koran Trans, Chen Huan Nan
adalah Warga Negara Taiwan. Hal
itu sesuai dengan data yang
diperoleh dari Direktorat Jenderal
Imigrasi RI, di mana ada Dokumen
Imigrasi 2DIAJ.0000-B, berlaku
sampai 31 Juli 2008, atas nama
Chen Huan Nan.

Trans, Pandeglang : Teka-teki
siapa pelaku pengeboman hotel
Ritz Carlton, Jumat (17/8) lalu ter-
jawab sudah. Adalah Nana Maulana
alias Nana Ikhwan Maulana (27)
warga Kampung Kebon Cau RT 02/
RW 13, Desa/Kecamatan Labuan,
Kabupaten Pandeglang, Provinsi
Banten yang melakukan aksi ter-
sebut.

Kepastian Nana adalah pelaku
bom bunuh diri, berdasarkan hasil
uji DNA empat anggota keluarga
Nana cocok dengan DNA potongan
mayat pengebom Hotel Ritz Car-
lton, juga dengan adanya pihak
keluarga yang sudah menyiapkan

Trans, Jakarta: Kantor Imig-
rasi (Kanim) Klas I Khusus Jakarta
Timur telah melaksanakan tugas
sesuai aturan, sehingga uang silu-
man yang dipungut dari pemohon
dalam pengurusan paspor tidak
pernah dilakukan.

“Uang siluman yang masuk ke
kantong pejabat di Kantor Imigrasi
Klas I Khusus Jakarta Timur sela-
ma dua tahun terakhir ini, tidak ada
dan tidak benar,” ujar Kepala Ka-
nim Kanim) Klas I Khusus Jakarta
Timur, Edhie Soekamto, menjawab
pertanyaan Koran Trans yang

kuburan untuk jenazah Nana di
TPU setempat.

Pantauan dari lokasi, suasana
di Kampung Kebon Cau sejak
Jum’ay pagi (14/8) sudah ramai oleh
ratusan masyarakat sekitar dan luar
kecamatan Labuan yang ingin
menyaksikan secara langsung pro-
ses kedatatangan dan pemakaman
Nana.

Warga yang datang ke Kebon
Cau terkonsentrasi di dua tempat
yakni di sekitar rumah orang tua
Nana yakni pasangan Sarmedi (alm)
dan Jubaedah dan TPU Kampung

dilayangkan melalui surat No 1432/
PR/Trans/Agustus/09.

Edhie Soekamto menjelaskan,
dirinya sebagai Kepala Kanim Klas
I Khusus Jakarta Timur tidak
pernah menginstruksikan kepada
anggotanya untuk menggalang uang
siluman yang dipungut dari pe-
mohon.

 “Pejabat yang berwenang di
Kantor Imigrasi Jakarta Timur
bertugas sesuai dengan tugas pokok
masing-masing  dan mengikuti pe-
raturan yang berlaku,” imbuh Edhie
Soekamto. (SN/Daniel S S)

Trans, Jakarta : Pelaksana
Harian Ketua Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK), Bibit Samad
Rianto mengatakan, pelaksanaan
pemeriksaan terhadap Ketua KPK
non aktif Antasari Azhar tergantung
kesediaan Polda Metro Jaya.

“Pokoknya tergantung kese-
diaan Polda,” kata Bibit ketika
ditemui setelah Pidato Kenegaraan
Presiden Susilo Bambang Yudho-
yono di gedung MPR/DPR RI,
Jakarta, Jumat (14/08).

Bibit menegaskan, KPK terus
melakukan koordinasi dengan Pol-
da mengenai rencana pemeriksaan
terhadap Antasari, terkait dugaan
pelanggaran kode etik pimpinan
KPK.

Menurut Bibit, KPK sudah
membicarakan hal itu dengan
Kapolri Jenderal Pol Bambang
Hendarso Danuri. Selain itu, KPK
juga sudah mengirimkan pemberi-
tahuan tertulis ke Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Wakil Ketua
KPK, M. Jasin menegaskan, KPK
sudah berkoordinasi dengan pihak
kepolisian terkait rencana peme-
riksaan tersebut. “Kapolri sudah
setuju saat pak Chandra dan pak
Bibit bertemu Kapolri,” kata Jasin
menambahkan.

Saat ini, Antasari Azhar menjadi
tahanan polisi karena diduga terlibat
dalam kasus pembunuhan Direktur
PT Putera Rajawali Banjaran,
Nasrudin Zulkarnain.

Menurut Jasin, tim Pengawa-
san Internal (PI) KPK sudah me-
ngumpulkan data terkait dugaan
pelanggaran kode etik yang dila-
kukan oleh Antasari Azhar.

Tim PI juga meneliti dugaan
pelanggaran kode etik dalam
pertemuan antara Antasari dengan
pengusaha Anggoro Wijoyo yang
telah ditetapkan sebagai tersangka
oleh KPK. “Sudah ada data-da-
tanya tapi belum bisa dipublish,”
kata Jasin.

Menindaklanjuti hal itu, Deputi
Pengawasan Internal dan Penga-
duan Masyarakat KPK, Handoyo
Sudrajad mendatangi Polda Metro
untuk berkoordinasi tentang
pemeriksaan Antasari.

Hingga kini, belum ada kete-
rangan resmi tentang waktu dan
substansi pemeriksaan terhadap
Antasari.

Seperti diketahui, pemeriksaan
dugaan pelanggaran etika itu
mengacu kepada informasi yang
dihimpun tim pengawas internal
KPK dari berbagai sumber

Trans, Bekasi : Majelis hakim
Pengadilan Agama (PA) Cikarang,
Kamis, (13/8) kembali menunda si-
dang gugatan waris yang diajukan
penggugat Gomay Cs dengan ter-
gugat, Badrudin bin H Sanim, se-
telah kuasa hukum penggugat
mengajukan perubahan gugatan.
Kuasa hukum tergugat menilai
perubahan gugatan yang diajukan
menyalahi pasal 127 RV.

Kuasa hukum tergugat, Firdaus
SH menyatakan, majelis hakim
kurang memperhatikan ketentuan
hukum dengan menunda agenda
persidangan karena adanya peru-
bahan gugatan. Padahal perubahan

gugatan yang diajukan oleh peng-
gugat telah menyentuh dan meru-
bah pokok atau materi perkara.

Menurutnya, perubahan guga-
tan tidak serta merta dapat dilaku-
kan begitu saja, tapi harus mengi-
kuti dan tunduk pada ketentuan
hukum yang mengatur soal itu,
yakni pasal 127 RV yang menyata-
kan, perubahan gugatan dapat dila-
kukan selama tidak merubah pokok
atau materi perkara.

“Perubahan gugatan yang
diajukan kuasa hukum penggugat
pada sidang kemarin (Kamis, 13/
08-Red) sudah masuk pokok atau
materi perkara, bahkan merombak

gugatan. Terhadap perubahan
gugatan seperti ini, secara hukum
majelis hakim wajib untuk me-
nolak,” terang Firdaus, SH.

Dia juga menjelaskan, setiap
kali terjadi perubahan gugatan pada
sidang pertama majelis hakim harus
mempertanyakan kepada pihak
tergugat untuk dimintai tanggapan
menegenai perubahan gugatan yang
diajukan. “Namun hal ini tidak
dilakukan oleh majelis hakim.
Artinya secara hukum perubahan
gugatan kembali kepada gugatan
awal,” ujarnya.

Firdaus, SH menegaskan, da-
lam hal pengajuan perubahan

Marni Malay, SH
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TRANS  VONIS
 KONSULTASI HUKUM

Diasuh Oleh : Alam P Simamora, SH, MH (Direktur Eksekutif)

PERSATUAN PURNAWIRAWAN DAN WARAKAWURI TNI DAN POLRI
LEMBAGA BANTUAN HUKUM

LBH-PEPABRI Alamat : DPP PEPABRI
Jl. Diponegoro No. 53

Jakarta, 10310
Telp (021) 3147990 Fax. (021)

3150482
Email:lbh_pepabri@ymail.com

2 Jaksa Penjual BB ‘Diistimewakan’
Terdakwa

menurunkan tujuh
penasehat hukum
(PH) untuk
mendampinginya.

Trans, Jakarta: Terdak-
wa Esther Tanak SH dan Dara
Veranita SH MH yang meru-
pakan jaksa fungsional dari
Kejaksaaan Negeri Jakarta
Utara bersama terdakwa Irfan
yang merupakan anggota Polisi
Sektor (Polsek) Pademangan
serta terdakwa Jenanto yang
bertugas sebagai pegawai harian
lepas unit Reskrim Polsek
Pademangan, dinilai lain dari
terdakwa yang lainnya.

Bagaimana tidak? Empat
terdakwa yang dihadapkan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Utara
terkait penjualan barang bukti
(BB) jenis ekstacy atas nama
terdakwa Muhammad Yusuf
alias Kebot ini yang perka-
rannya masih diproses dalam
persidangan. Rupanya men-
dapat perhatian khusus (isti-
mewa) dari pihak kejaksaan.

Bukan itu saja, empat
terdakwa yakni Esther Tanak
SH, Dara Veranita SH MH,
Irfan dan Jenanto sudah hadir
di pengadilan dan disidangkan
sebelum para tahanan (ter-
dakwa) lainnya tiba. Tidak
tanggung-tanggung tujuh pe-
nasehat hukum (PH) ditu-
runkan untuk mendampingi
para terdakwa. Begitu selesai
sidang, empat terdakwa lang-
sung dibawa pulang.

Senin (10 Agustus 2009)
pukul 12.35 Wib, setelah jaksa
penuntut umum (JPU) SMY
Ayatullah Rambe SH dari
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
yang didampingi jaksa penun-
tut umum (JPU) Agus S Sirait
SH dari Kejaksaan Tinggi
(Kejati) memberikan jawaban
atas tanggapan dari penasehat
hukum (PH) terdakwa.

Majelis hakim yang dike-
tuai oleh Eko Supriyono SH
MAP yang didampingi hakim
anggota Purwanto SH MH dan
Kamaruddin Simanjuntak SH
mengatakan untuk peme-
riksaan saksi-saksi, sidang akan
dilanjutkan kembali pada hari
kamis 20 Agustus 2009 men-
datang. (Aston)

69 Bangunan
Bermasalah Diyustisi

Trans, Jakarta: Inilah pe-
lajaran penting bagi pemilik ban-
gunan yang tidak mau mengin-
dahkan peraturan daerah (Perda)
No. 7 tahun 1991 dan SK. Gub.
DKI Jakarta No. 1068 tahun 1997
tentang perizinan bangunan. Karena
tidak mau mengurus izin bangunan,
pemilik bangunan yang membang-
kang itupun dipanggil ke Pengadilan
Negeri Jakarta Utara, untuk
diyustisi.

Hakim ketua Ajidinor SH MH
yang disaksikan oleh jaksa penun-
tut umum (JPU) Ade Solehuddin
SH dan kepala seksi (Kasie) Pener-
tiban Jakarta Utara, Sugeng serta
panitera pengganti (PP) Delima SH
dan Legito SH langsung membuka
sidang, Senin, 10 Agustus 2009
pukul 10.00 Wib.

Sebanyak 69 bangunan ber-
masalah yang ada di Jakarta Utara
itupun berhasil diyustisi. Dian-
taranya Kecamatan Tanjung Priok
10 unit bangunan, Kecamatan
Kelapa Gading sebanyak 17 unit
bangunan, Kecamatan Koja se-

Pembunuh ABK Dihadapkan Ke Pengadilan
Trans, Jakarta: Rastiman ali-

as Pitak bin Wasdim (25) yang ting-
gal di Kampung Bulak Laut Rt. 03/
03, Kecamatan Kandang Haur,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
ini memang merupakan anak buah
kapal (ABK) di KM Sinar Wijaya
2. Cuma karena masalah minyak
wangi (parfum), Ropi’i teman se-
kerjanya itu tewas dibantai secara
menggenaskan. Akibat perbua-
tannya itu, ia pun dihadapkan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Berawal (Jumat, 01 Mei 2009)
pukul 19.30 Wib, terdakwa Ras-
timan alias Pitak setelah selesai
membongkar ikan (cumi) di KM
Sinar Wijaya 2 langsung member-
sihkan diri (mandi). Begitu selesai
mandi, minyak wangi (parfum)
yang dibungkus kantong plastik itu
tidak kelihatan lagi. Lalu terdakwa
Rastiman alias Pitak menanya-
kannya, “ Pi, minyak wangi (par-
fum) saya di mana.” Ropi’I
(korban) menjawab, “tidak tahu”.

Setelah mendengar jawaban
tersebut, terdakwa Rastiman alias
Pitak langsung emosi lalu pergi ke
dapur dan mengambil pisau, lalu
langsung ditusukkan ke arah kepala,
punggung korban, sehingga korban
terjatuh ke laut.

Begitu Ropi’i (korban) terjatuh
kelaut,pisau yang dipergunakannya
itupun dibuang kelaut lalu terdakwa
Rastiman alias Pitak membersihkan
percikan darah yang ada di dek kapal
tersebut dengan menggunakan timba.

Sukses menjalankan aksinya,
terdakwa Rastiman alias Pitak per-
gi ke kamar nahkoda yang dihuni
oleh Tasman, lalu meminta uang se-
besar Rp. 50.000 untuk membeli
minuman. Karena lehernya dicekik,
akhirnya Tasman memberikan uang
tersebut kepada terdakwa.

Selasa (11 Agustus 2009) pukul
14.55 wib, saksi-saksi itu pun
dihadirkan. Menurut saksi Masruri
bahwa ia mendapat informasi
karena ada mayat dengan luka di

bagian kepala akibat dibunuh.
Menurut saksi Tasman, ia kenal

dengan korban dan terdakwa karena
sama-sama Anak Buah Kapal
(ABK) di KM Sinar Wijaya 2. Saksi
Nulyadi juga mengatakan bahwa
dirinya diajak oleh terdakwa untuk
minum-minum dan sebelum keja-
dian, pertengkaran antara korban
dengan terdakwa memang tidak
pernah terjadi,

Menurut Irfan Novi, saksi ahli
forensik itu mengatakan bahwa dari
baju kaos milik terdakwa Rastiman
alias Pitak memang ditemukan
bercak darah golonganA dari
sebelah kiri KM Sinar Wijaya 2.
Berdasarkan hasil Visum et Re-
vertum RSCM No.513/SK.II/05/2-
2009 tanggal 14 mei 2009 yang
ditanda tangani oleh Dr Oktavinda
Safitry Spf menyimpulkan bahwa
pada tubuh mayat yang sudah
membusuk itu ditemukan 9 luka
terbuka pada bagian kepala, patah
tulang tengkorak, 2 luka terbuka

pada bagian ketiak kiri dan luka
pada bagian punggung akibat
senjata tajam (sajam).

Di hadapan majelis hakim,
terdakwa Rastiman alias Pitak se-
lalu berkelit-kelit bahkan keterangan
terdakwa saat diperiksa di kantor
polisi seperti yang diterangkan oleh
Jamaludin Japri SH selaku pena-
sehat hukum (PH), selalu dibantah
oleh terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU)
M Darwis SH mengatakan bahwa
perbuatan terdakwa Rastiman telah
terbukti bersalah dan melanggar
pasal 351 ayat (3) KUHP tentang
penganiayaan dan pasal 338
KUHP tentang pembunuhan.

Majelis hakim yang diketuai
oleh Torowa Daeli SH MH yang
didampingi hakim anggota Muzaini
Achmad SH MH dan Osmar
Simanjuntak SH mengatakan untuk
pembacaan tuntutan sidang akan
dilanjutkan kembali pada selasa,25
Agustus 2009 mendatang. (Aston)

Mantan Kajari Jakut
Pergi Tinggalkan Noda

banyak 4 unit bangunan, Keca-
matan Cilincing sebanyak 3 unit
bangunan, Kecamatan Pademangan
sebanyak 11 unit bangunan, dan
Kecamatan Penjaringan sebanyak
24 unit bangunan.

Denda untuk bangunan ber-
masalah itu juga bervariasi mulai
dari Rp I juta hingga Rp. 6 juta.
Apabila denda tersebut tidak
dibayar, maka para pemilik bangu-
nan itu harus mau mengganti-
kannya dengan hukuman penjara
sesuai pelanggaran yang dila-
kukannya, tutur hakim ketua
Ajidinor SH MH dihadapan per-
sidangan.

Kepala seksi (Kasie) pener-
tiban Jakarta Utara, Sugeng ketika
dikonfirmasi seputar empat pe-
milik bangunan bermasalah yang
tidak hadir saat persidangan menga-
takan, “itu, diverstek, artinya kita
berikan waktu selama dua minggu.
Seandainya tidak tembus (dibayar),
maka bangunan itu akan dibongkar
secara paksa,” tuturnya kepada
Trans. (Aston)

Trans, Jakarta: Dimutasi-
kannya mantan Kepala Kejak-
saan Negeri Jakarta Utara,
Martono ke Kejaksaan Agung
(Kejagung) dibidang pengawasan
itu perlu dipertanyakan. Apakah
kepindahannya itu dikarenakan
ia tidak mampu menjalankan
tugas sebagai Kajari atau karena
masalah lain?

Pada saat menjabat sebagai
Kajari di Jakarta Utara, Mar-
tono seakan-akan tidak bisa
ditemui. Saat wartawan Tran-
saksi hendak mengkonfirma-
sikan seputar biaya anggaran
untuk perawatan mobil dinas
tahanan tetap tidak bisa
ditemui.Terbukti Jumat (07
Agustus 2009) pukul 09.45
Wib, Lukman  Nul Hakim salah
seorang anak buahnya menga-
takan,“bapak lagi sibuk. Silah-
kan ke Kasipidum saja,” tutur-
nya kepada Trans.

Kepala Seksi Pidana Umum

(Kasipidum) Ende Ono menga-
takan, kalau mobil tahanan itu
rusak dan mogok. Wajar saja
karena kondisi mobil tahanan itu
memang sudah tua. Ende Ono
juga mengatakan, “Ini hari saya
mau dimutasi (dipindahkan) dan
supaya saudara tahu, untuk
biaya perawatan mobil tahanan
itu anggaran yang dikeluarkan
berasal dari dompet priba-
dinya,” tuturnya kepada Trans.

Apa, iya? Anggaran pen-
dapatan dan Belanja Negara
(APBN) untuk perawatan mo-
bil dinas tahanan Kejaksaan
Negeri Jakarta Utara itu sama
sekali tidak pernah diberikan
oleh pemerintah, sehingga biaya
perawatan mobil dinas tahanan
itu harus dikeluarkan dari dom-
pet pribadi? Seandainya dana
APBN untuk biaya perawatan
mobil dinas tahanan itu ada,
dikemanakan?

(Aston)

Pembunuh Karyawan Buah
Dituntut 10 Tahun Penjara

Trans, Jakarta: Ipen, Didi,
Murdiansyah, Haryanto dan
Supriyadi yang merupakan otak
pelaku pembunuhan terhadap
karyawan buah di Jakata Pluit
Market, Jakarta Utara, akhirnya
tidak bisa berkutik lagi saat jaksa
penuntut umum (JPU) M Darwis
SH menjatuhkan tuntutan pidana
selama 10 tahun penjara.

Ya, persoalan yang sepele itu
harus dibayar mahal oleh ke-5
terdakwa. Hanya karena cuma
disuruh, perselisihan paham itu
pun terjadi. Terdakwa Ipen yang
merasa diperlakukan seperti anak
kecil langsung menghubungi empat
rekannya, yakni Didi, Mur-
diansyah, Haryanto dan Supriyadi
untuk memberikan pelajaran.

Begitu jam kerja selesai, niat
jahat pun dilaksanakan. Saat Stenly
Sambeka (korban) bersama Jimmy
Mario (korban) hendak pulang,
langsung dihadang oleh ke-5
terdakwa. Tanpa basa-basi golok
yang sudah dipersiapkan itupun
dipergunakan. Akibat perkelahian
yang tidak seimbang itupun
membuat Stenly Sambeka (korban)
tewas di tempat. Kendati selamat,
Jimmy Mario (korban) juga harus
merasakan kekejian dari ke-5
terdakwa.Tidak tanggung-tanggung
golok itupun diarahkan pada bagian
kepala, paha, kaki dan tangannya.

Saat dihadirkan sebagai saksi,
Jimmy Mario (korban) mengatakan
bahwa benar saat pulang kerja ia
bersama Stenly Sambeka (korban)
dihadang oleh ke-5 terdakwa
dengan menggunakan golok. Setelah
Stenly Sambeka turun dari motor,
perkelahian terjadi dan ketika
hendak membantu malah dirinyalah
yang dijadikan pelampiasan.

Saksi Jimmy Mario juga me-
ngatakan selama dirawat 2 minggu
di Rumah Sakit (RS) Atma Jaya,
Pluit Jakarta Utara dari pihak ke-
luarga terdakwa tidak ada yang mau

memberikannya bantuan dana.
Menurut saksi Abdul Aziz, dari

ke-5 terdakwa yang dihadapkan ke
persidangan itu hanya 1 orang yang
dikenalinya, yaitu terdakwa Ipen
karena mereka sama-sama bekerja
di Jakarta Pluit Market. Saat per-
kelahian itu terjadi, ia sebetulnya
hendak membantu, namun 4 teman
terdakwa mengancam dan mengejar
dirinya dengan menggunakan golok.
Karena merasa keselamatan ji-
wanya terancam,saksi akhirnya
melarikan diri.

Menurut saksi Yessy yang me-
rupakan adik korban itu mengatakan
ia mendapat informasi dari pihak
Rumah Sakit Atma jaya,Pluit
Jakarta utara dan disuruh datang
karena abangnya Stenly Sambeka
(korban) sudah meninggal. Begitu
tiba di Rumah Sakit, kain kafan yang
menutupi tubuh abangnya itupun
dibuka dan saksi Yessy melihat ada
luka pada bagian dada, pinggang dan
punggung korban. Saksi Yessy juga
mengatakan bahwa abangnya
(korban) itu mempunyai 5 orang
anak yang masih kecil-kecil tuturnya
dihadapan majelis hakim

Kamis (06 Agustus 2009)
pukul 14.15 wib, Jaksa Penunutut
Umum (JPU) M Darwis SH me-
ngatakan bahwa perbuatan ke-5
terdakwa yakni Ipen, Didi, Mur-
diansyah, Haryanto dan Supriyadi
telah terbukti bersalah dan me-
langgar pasal 351 KUHP tentang
penganiayaan dan pasal 338
KUHP tentang pembunuhan serta
menuntut agar ke-5 terdakwa
dijatuhi hukuman pidana selama 10
tahun penjara.

Untuk pembacaan putusan,
majelis hakim yang diketuai oleh H
Arifin SH MM yang didampingi
hakim anggota Hasby Junaidi
Tholib SH MH dan Mawardi SH
MH mengatakan sidang akan di-
lanjutkan kembali pada 24 Agustus
2009 mendatang. (Aston)

Trans, Surabaya : Mantan
Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Surabaya,
Ismail Nawawi, yang menjadi
terdakwa dalam kasus korupsi
dana sosialisasi upah minimum
kabupaten/kota (UMK) 2006
senilai Rp35 juta diputus bebas.

“Perbuatan terdakwa hanya
kesalahan administrasi dan tidak
ada unsur pidana yang diper-
buat. Dengan demikian, ter-
dakwa kami nyatakan dibe-
baskan dari segala macam
dakwaan,” kata Ketua Majelis
Hakim, Sutriadi Yahya, dalam
sidang kasus itu di Pengadilan
Negeri (PN) Surabaya, Rabu.

Menurut dia, warga Jalan
Perum Taman Pondok Jati Blok
BG No.1 Kelurahan Geluran,
Kecamatan Taman, Kabupaten
Sidoarjo itu tidak terbukti mela-

Trans, Jakarta : Sejumlah
aktivis mengaku siap memberikan
sejumlah bukti dugaan korupsi di
tubuh Pemerintah Kota Gorontalo
kepada Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) bila diminta.

Salah seorang aktivis di Kota
Gorontalo, Pungki Yusuf menga-
takan bahwa pihaknya mengan-
tongi sejumlah bukti korupsi
sebagai data pendukung sejak
beberapa waktu lalu. “Kami siap
membongkar dan bantu KPK untuk
mencari kebenaran, siapa yang
mencuri uang rakyat di Kota
Gorontalo selama ini,” tukasnya.

Meski demikian, Pungki masih
enggan menyebut langsung siapa
pejabat daerah yang diduga
melakukan korupsi tersebut. Tak
hanya itu, pihaknya mendukung
KPK untuk segera menahan pejabat
terkait dua kasus korupsi yakni dana

Mantan Kadisnaker Surabaya Diputus Bebas
kukan tindak pidana korupsi seba-
gaimana dakwaan jaksa penuntut
umum (JPU).

Dalam amar putusan disebut-
kan, terdakwa mengajukan pencai-
ran dana mendahului APBD Kota
Surabaya dengan mengeluarkan
surat bernomor 560/857/436.5.10/
2006 tanggal 9 Februari 2006
perihal permohonan Penggunaan
Anggaran Mendahului APBD 2006
yang ditujukan kepada Wali Kota
Surabaya sebesar Rp35 juta.

Dana itu diperlukan untuk
menunjang kegiatan operasional
dalam menyosialisasikan dan
mengamankan surat keputusan
Gubernur Jatim tentang penetapan
besaran UMK, khususnya di Kota
Surabaya.

Atas usulan itu, Wali Kota
Surabaya menerbitkan Surat
Keputusan Nomor 150/SKO/I/

2006 pada 28 Februari 2006 ten-
tang persetujuan dana. Kemudian
pada 3 Maret 2006, terdakwa
menerbitkan Surat Perintah Mem-
bayar (SPM) ditujukan kepada
Retno Puji Utami selaku bendahara
Disnaker Kota Surabaya untuk
mencairkan dana itu.

Setelah dipotong PPh sebesar
15 persen, dana itu diberikan ke-
pada aktivis buruh di Kota Sura-
baya, Gunawan Basri. Gunawan
Basri itu sebelumnya juga divonis
majelis hakim atas kasus pengge-
lapan dana tersebut karena digu-
nakan untuk kepentingan pribadi,
bukan untuk keperluan penunjang
operasional Serikat Buruh/Serikat
Pekerja (SB/SP) Kota Surabaya.

Sayangnya, pencairan dana itu
tidak disertai dengan proposal
permohonan dari Gunawan Basri,
sehingga laporan pertanggung-

jawaban (Lpj) terdakwa ditolak
oleh Bagian Keuangan Pemkot Su-
rabaya.

Kemudian terdakwa menyam-
paikan proposal mundur tentang
permohonan dukungan dana yang
ditandatangani Gunawan Basri itu
untuk mengganti pengeluaran dana
sebesar Rp35 juta.

JPU melihat pemberian ban-
tuan sebesar Rp35 juta kepada
Gunawan Basri bukan merupakan
pengeluaran dana dalam keadaan
mendesak sehingga tidak boleh
mendahului pengesahan APBD
2006.

Apalagi, pada saat penetapan
UMK, tidak terjadi aksi demon-
strasi besar-besaran di kantor Pem-
kot Surabaya sebagaimana yang
terjadi di kantor Pemprov Jatim.

Namun majelis hakim tetap
beranggapan, bahwa terdakwa yang

merupakan dosen program
Pascasarjana Universitas 17
Agustus (Untag) Surabaya itu
bukan merupakan bentuk
pelanggaran atas Pasal 2
Undang-undang Nomor 31
Tahun 1999 yang diubah
menjadi Undang-undang No-
mor 20 Tahun 2001 tentang
Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, JPU
Karimuddin yang sebelum
menuntut satu tahun penjara
dan denda Rp50juta subsider
dua bulan kurungan terhadap
terdakwa menyatakan pikir-
pikir atas tuntutan majelis
hakim PN Surabaya. “Kami
pikir-pikir dulu karena
putusan ini masih akan kami
laporkan kepada atasan,”
katanya.

(Red)

Aktivis Akan Seret
Koruptor ke KPK

operasional Persigo serta pembuatan
Film Budaya “Hulontalangi”

Senada dengan Pungki, aktivis
LSM Merdeka, Imran Nento juga
mengungkapkan bahwa selama ini
kasus korupsi di Gorontalo terke-
san lambat diproses oleh aparat
penegak hukum.

Ia menambahkan, polisi dan
jaksa terkesan enggan meneruskan
proses hukum terhadap para
pelaku, sehingga menimbulkan rasa
tak percaya lagi dari masyarakat.

Sebelumnya, KPK diisukan
telah memeriksa Walikota Goron-
talo, Adhan Dambea saat kepala
daerah tersebut berada di Jakarta
beberapa waktu lalu. Namun, hal
tersebut dibantah walikota yang
menyatakan dirinya hanya sedang
melakukan kunjungan kerja ke
sejumlah kota dan tak pernah
diperiksa KPK. (Ali R)

Niatan Uji Materi
Bawaslu Kurang Tepat
Trans, Jakarta: Niatan Uji

Materi yang akan dilakukan oleh
Bawaslu, dinilai kurang tepat jika
tujuannya untuk menambah kewe-
nangan dari sebuah lembaga penga-
was pemilu.

Putusan Mahkamah Konsti-
tusi yang dibacakan Rabu kemarin
(12/8) eksplisit menyatakan
Pemilu 2009 masih bermasalah dan
tidak sempurna. Putusan itu juga
menyatakan  secara kualitatif
Pilpres 2009 masih banyak kele-
mahan dan ketidaksempurnaan.
Salah satu penyebabnya adalah
karena pengawasan pemilu tidak
efektif atau bahkan menjadi
formalitas belaka.

Sebuah pengawasan yang
hanya formalitas ini, juga diamini
oleh Daniel Zuchron, Koordinator
Nasional Jaringan Pendidikan
Pemilih untuk Rakyat (JPPR).
Daniel berpendapat, untuk ke
depannya tidak perlu lagi ada
pengawas pemilu. “Karena MK

telah mengatakan bahwa kinerja
Bawaslu dan Panwas kurang baik
maka ada anggapan bubarkan saja
Bawaslu dan Panwasnya karena
tidak optimal,” ujarnya.

Daniel berpendapat, dengan
mencuatnya masalah DPT yang
terus saja terulang baik dari Pemilu
Kepala Daerah (Pilkada), Pemilu
Legislatif (Pileg) sampai Pemilu
Preisden (Pilpres) semakin menun-
jukkan kinerja pengawas pemilu
yang memang tidak optima.

Dari segi regulasi, LSM juga
menilai bahwa masalah tersebutlah
yang kemudian mengakibatkan
peranan Bawaslu sebagai pengawas
tidak maksimal dalam menjalankan
tugasnya. Yulianto dari Konsor-
sium Reformasi Hukum Nasional
(KRHN) berpendapat, regulasi
yang ada menciptakan keadaan
sebuah kendala bagi lembaga
pengawas dalam menjalankan
tugasnya.

(Abu)
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HALAMAN 3 HUKUM BERACARA
Mantan Kabid Dikmenati, Dindik Lebak Disidang
Terkait Kasus Sekolah Ambruk
Pembanggunan seharusnya dikerjakan secara

sewakelola oleh pihak sekolah bukan dikerjakan
oleh pemborong.

Trans, Lebak: Mantan Kepala
Bidang (Kabid) Pendidikan Me-
nengah Tinggi (Dikmenti), Dinas
Pendidikan Kabupaten Lebak,
Agus Hermawanto,  sebagai terdak-
wa kasus korupsi pembangunan
Unit Sekolah Baru (USB) SMKN
1 Malingping, Kabupaten Lebak
didakwa pasal berlapis, dalam
sidang yang digelar di Pengadilan
Negri (PN) Rangkasbitrung.

Selain Agus, PN Rangkasbitung
juga menggelar sidang bagi dua
terdakwa lainya dalam kasus yang
sama, yaitu konsultan sekaligus
pemborong proyek Febi Naviana,
dan Direktur CV Alvirza Mandiri

Ahmad Rizki. Sidang untuk ketiga
terdakwa itu dilakukan secara
marathon, yang dimulai sejak pukul
13.00 WIB.

Dalam sidang untuk terdakwa
Ahmad Rizki dipimpin oleh ketua
majelis hakim, Arif Waluyo dan
Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Alfriady Efendi dan Dekasari. Se-
dangkan, sidang untuk terdakwa,
Agus Hermawanto dan Febi
Naviana dipimpin oleh Ketua
Majelis Hakim Fuji Astuti dengan
JPU yaitu M. Taufik dan Nurlidia
Sari.

JPU M. Tufik saat membaca-
kan dakwaannya untuk dua ter-

dakwa Agus Hermawanto dan Febi
Naviana dalam waktu berbeda,
kedua tedakwa dinilai terbukti
bersalah karena telah melanggar
pasal 2 ayat (1) jo pasal 15 jo pasal
18 Undang – undang No 31/1999,
sebagaimana diubah dengan UU No
20/2001 tentang pemberantasan
korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP.

Menurut JPU, terdakwa Agus
Hermawanto yang pada waktu itu
menjabat sebagai Kabid Dikmenti
Dinas Pendidikan Kabupaten
Lebak yang juga selaku tim pendiri
pembanggunan SMKN, dinilai
telah menyalahgunakan wewenang
atau berinisiatif melakukan kons-
firasi dengan para terdakwa lainnya
dalam pembanggunan SMKN 1
Malingping tersebut.

“Terdakwa sudah mengetahui,

seharusnya pembanggunan itu
dikerjakan secara sewakelola oleh
pihak sekolah bukan dikerjakan
oleh pemborong,” ujarnya.

Sementara terdakwa Febi
Naviana sebagai pemborong jelas
sangat melanggar hukum, karena
mengerjakan banggunan SMKN 1
Malingping, tanpa mengikuti pro-
sedur yang telah ditentukan serta
lalai dalam melakukan pembangu-
nanya. “Proyek yang dikerjakan
terdakwa dilakukan dengan cara
instan,” katanya.

Sementara dalam sidang ter-
pisah, JPU Alfriady Efendi dalam
dakwaannya untuk terdakwa direk-
tur CV Alvirza Mandiri menya-
takan. Terdakwa Ahmad Rizki telah
melaukan kelalaian dengan merubah
konstruksi banggunan rangka baja
pada bangunan gedung sekolah

tersebut.
Sehingga, bangunan itu akhir-

nya tidak sesuai dengan spek.
“Terdakwa tidak membuat kon-
truksi banggunan itu, sebagaimana
yang telah ada dalam gambar pada
perencanaan awal atau meru-
bahnya,” ujarnya.

Sementara itu, usai pembacaan
dakwaan, ketiga terdakwa tidak
melakukan pembelaan, para ter-
dakwa menyatakan masih mela-
kukan pikir-pikir. “Kami pikir-
pikir dulu,” ujar Ahmad Rizki di-
hadapan Ketua Majelis Hakim Arif
Waluyo.

Dengan disidangnya ketiga
terdakwa itu, PN Rangkasbitung
berarti telah menyidangkan 6 orang
tersngka dari 7 tersangka yang di-
duga terlibat dalam kasus robihnya
bangunan SMKN 1 Malingping.

Tiga orang yang telah disi-
dangkan sebelumnya, yaitu man-
tan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lebak Damanhuri
Memed, Pelaksana Proyek Ku-
sanadi, mantan Kepala Sekolah
SMKN I Malingping Habib
Cahyono.

Sedangkan satu tersangka yang
belum disidangkan yakni Sariyanto
yang diketahi sebagai pemborong
gedung sekolah itu. Rencananya,
Sariyanto akan disidangkan pada
Kamis (13/8).

Untuk diketahui, kasus ko-
rupsi peroyek USB SMKN I
Malingping yang terjadi pada tahun
2008 ini, terkuak setelah bangunan
yang didanai dari APBN dan APBD
Lebak sebesar Rp1,5 miliar ambruk
dan menimpa puluhan siswa yang
sedang melakukan ujian. (Yus)

Kasus Dana
Perumahan

Kembali
Diselidiki

Trans, Serang: Kasus
tindak pidana korupsi dana
perumahan DPRD Banten
periode 2001-2004 yang
merugikan negara sebesar Rp
14 miliar kembali diselidiki.
Jumat (7/8) lalu, tim penyidik
Kejari Serang memeriksa
mantan pejabat di lingkungan
Setwan DPRD Banten dan
Pemprov Banten guna memas-
tikan adanya keterlibatan
mantan anggota DPRD yang
menerima dana perumahan tapi
hingga kini belum diadili.

Mereka yang diperiksa dari
lingkungan Setwan DPRD Ban-
ten, adalah mantan juru bayar
Supomo, mantan pemegang
kas Tb Faisal Abbas, dan
mantan Asda III Pemprov
Banten Dedi Djumhana. Mere-
ka diperiksa selama 4 jam mulai
pukul 09.00 WIB.

Kasubsi Penuntutan Kejari
Serang, Rudi Rosadi membe-
narkan adanya pemeriksaan
tersebut. Namun, Rudi enggan
membeberkan untuk tersangka
siapa para saksi itu diperiksa.

“Kami masih mengumpul-
kan bahan bukti. Siapa tersang-
kanya belum bisa kami publi-
kasikan. Yang jelas, kami beru-
saha menuntaskan kasus ini,”
kata Rudi, kemarin.

Rudi menuturkan, dari para
saksi, pihaknya menerima be-
berapa data mengenai jumlah
pengembalian uang dana peru-
mahan dari para anggota
DPRD. “Kami juga menanya-
kan tentang siapa-siapa saja,
anggota DPRD yang dulu
menerima sekarang masih aktif
menjabat. Lantas berapa sisa
pengembaliannya,” Rudi
mengulas.

Diketahui, Pengadilan
Negeri (PN) Serang sudah
menyidangkan 3 kelompok
terdakwa kasus dana peruma-
han sejak tahun 2006 silam.
Kelompok pertama adalah
jajaran pimpinan DPRD Ban-
ten yakni Dharmono K Lawi
dari Fraksi PDIP, Muslim
Djamaludin dari Fraksi Partai
Golkar, dan Mufrodi Muchsin
dari Fraksi PPP. Bukan itu saja,
mantan Gubernur Banten (alm)
Djoko Munandar dan sekre-
taris Panitia Anggaran Legislatif
(PAL) DPRD Banten Tuty
Sutiah Indra juga terseret kasus
tersebut. Berikutnya mantan
Setwan DPRD Banten (alm)
Tardian AS.

Kelompok kedua adalah
Rudi Korua, Zainal Novani,
Marjuki Raili, Iwan Rosadi,
Riril Suhartinah, dan Robert
Wiharja dari Fraksi PDIP,
Efendi Yusuf Sagala dan
Dahmir Tampubolon dari Frak-
si Golkar, Ahmad Malik Ko-
met, Jhon R Maulana, dan Udin
Djanahudin dari Fraksi PPP,
Mukhlis dan Aap Aptadi dari
Fraksi Al Bantani, serta Syam-
lawi dari Fraksi PKB.

Kelompok ketiga terdiri dari
11 terdakwa. Mereka adalah Eli
Supriyadi, Encep Daden Ibra-
him, H Irsyad, Yaya Sanusi, Toto
Haryanto, Maman Prihatna, M
Natsir, Rosid, Amin Suhardi,
James Tangka, dan Ahmad Rivat
Al-Soba. (Yus)

Kadis Koperasi dan UMKM
Jadi Tersangka Korupsi

Trans, Serang:  Kepala Dinas
Koperasi dan UMKM Kabupaten
Serang, Hedi Tahap, resmi dite-
tapkan tersangka korupsi dana
bantuan penguatan modal Rp 4,8
miliar dari Kementrian Koperasi
tahun 2004 lalu oleh Polda Banten.

Selain menetapkan kepala
dinas, Tim penyidik Polda Banten
juga menetapkan sembilan tersang-
ka lainya yakni mantan Dinas
Perindustrian Perdagangan dan
Koprasi (Disperindagkop) Kabu-
paten Serang, Endang Rahmat,
mantan Kasi Disperindagkop
Kabupaten Serang, Dadang Basuki,
Ketua Koprasi Harapan Maju,
Sadeli, Bendahara Koprasi Harapan
Maju, Yadi Supriadi, Sekretaris
Koprasi Harapan Maju, Sukria,
Direktur Koperasi Likotama,
Sapudin, mantan Asisten Deputi
Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
Kementerian Negara Urusan Kope-
rasi dan UKM, Saputra dan Asisten
Deputi Ketenagalistrikan dan
Aneka Usaha Kementerian Negara
Urusan Koperasi dan UKM, Romli
Sihombing dan pemilik koperasi
fiktif Harapan Maju, Supendi.

Menurut Kepala Satuan III
Tipikor Ditreskrim Polda Banten,
Ajun Komisaris Besar Krisnandi,
dalam kasus ini selain telah mene-
tapkan tersangka, tim penyidik

Polda Banten juga tengah memburu
pembuatan koperasi fiktif yaitu
Supendi yang saat ini masih buron.

“Kami baru pelaku utama yaitu
Supendi yang saat ini juga menjadi
Daftar Pencarian Orang (DPO)
Polres Lebak dalam kasus berbeda,”
terang Krisnandi di sela-sela peme-
riksaan Kepala Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Serang, Hedi
Tahap.

Dalam kasus dugaan penyele-
wengan dana bantuan bergulir Ko-
perasi Harapan Maju ini, Koperasi
yang beralamat di Desa Kebon Cau,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten
Serang ini, telah menerima dana
hingga Rp4,8 miliar untuk mem-
biayai budidaya rumput laut di
daerah Pulo Panjang pada 2004 lalu.

Namun berdasarkan penyeli-
dikan bahwa program budidaya
rumput laut di Pulo Panjang itu
tidak pernah dilakukan. Sehingga
polisi menduga, seluruh dana yang
dikucurkan pemerintah pusat sudah
diselewengkan. “Tidak ada sama se-
kali kegiatan budidaya itu,”
terangnya.

Krisnandi belum bisa menye-
butkan secara adanya keterkaitan
Kepala Dinas Koperasi dan
UMKM Kabupaten Serang, Hedi
Tahap. Karena, polisi masih mela-
kukan pemeriksaan kepada ter-

sangka. “Kami belum bisa berko-
mentar keterkaitan Hedi Tahap,”
tuturnya.

Pengacara Hedi Tahap, Eko
Budiantoro menyatakan, kliennya
terlibat dalam kasus ini pada saat
menjadi Kabid Koperasi pada
Disperindagkop Kabupaten Serang.
Dalam kasus ini dia hanya mela-
kukan paraf terhadap rekomendasi
verifikasi Koperasi Harapan Maju,
hal yang dilakukannya hanya untuk
mempercepat pelayanan dan bukan
menyalahi wewenang. “Dia mela-
kukan itu, karena secara yuridis
persaratan koperasi memang sudah
lengkap,” tuturnya.

Untuk diketahui, Supendi
adalah DPO Polres Lebak dan Keja-
saan Negeri Rangkasbitung karena
sebagai otak kasus korupsi fiktif,
proyek penanaman pohon jarak
pagar di Kabupaten Lebak Rp4,2
miliar dan pembuatan pabrik
percetakan briket batu bara Rp4,55
miliar pada tahun 2006 lalu.

Polda Banten juga tengah
menangani kasus penyelewengan
dana bantuan untuk Koperasi Al
Jihad, yang beralamat di Panim-
bang, Kabupaten Pandeglang. Ko-
perasi fiktif yang dibuat oleh
Supendi ini juga telah menerima
dana Rp3,6 miliar untuk budidaya
rumput laut. (Yus)

Ngaku Anggota Densus 88,
Berhasil Rampas HP ABG

Trans, Serang: Nama besar
Tim Detasemen Khusus (Densus)
yang dikenal piawai menangkap
gembong teroris, Dr Azhari, dicatut
pemuda pengangguran. Tersangka
Lucky Alfrizal (19), mengaku telah
21 kali merampas handophone
(HP) pelajar dengan mengaku
petugas Densus 88.

Tersangka ditangkap tim Res-
krimum Polres Serang, Senin (10/
8) dinihari, saat nongkrong tak jauh
dari rumahnya di Kampung Lebak
Pasar, Desa Muara Ciujung Barat,
Kecamatan Rangkasbitung, Kabu-
paten Lebak.

Tertangkapnya tersangka ber-
mula dari laporan salah seorang

korban bernama Ahmad Aji Juanda
(15), warga Komplek Taman
Lopang Indah, Kelurahan Lopang,
Kecamatan/Kota Serang.

Korban mengaku handphonenya
diambil tersangka, saat berada di
sekitar Stadion Maulana Yusuf Se-
rang.”Saya Anggota Densus 88.
Kamu dicurigai sebagai anggota
jaringan teroris. Coba sini say periksa
HP nya, dan terpaksa Hp kamu saya
bawa ke kantor untuk kepentingan
pemeriksaan,” ujar tersangka,
sebagaimana ditirukan korban.

Pelajar kelas II SMP Negeri 4
Serang ini pun menurut saja. Namun
ia merasa curiga, karena HP nya saja
yang diambil, sementara korban

ditinggal begitu saja. Sadar telah
menjadi korban penipuan, akhirnya
korban pun melaporkan kasus itu
ke Polres Serang.

Tersangka mengaku terpaksa
melakukan itu, karena terdesak
kebutuhan untuk biaya melahirkan
istrinya yang saat ini tengah hamil
8 bulan, lantaran penghasilan dari
mengojek tak bisa memenuhi
kebutuhan hidupnya.

Kasat Reskrim Polres Serang
AKP Sofwan Hermanto membenar-
kan penangkapan terhadap pria yang
mengaku-ngaku sebagai anggota
Densus 88 itu. “Korban-korban
yang dijadikan sasaran rata-rata
adalah para pelajar,” katanya. (Yus)

Dua Wartawan Jadi Saksi Kasus
Penghinaan Walikota Tangsel

Diperiksa Selama Delapan Jam di Polda Banten

Trans, Serang: Dua wartawan
Banten yang berasal dari dua
penerbitan yang berbeda masing-
masing, R Haris Yadi SH wartawan
Harian Umum Pelita  dan Ilaika,
Wartawan Media Online, www.
koranbanten.com, diperiksa penyi-
dik Polda Banten sebagai saksi
kasus penghinaan Kepala Dinas
Pekerjaan Umum (DPU-Sekarang
Dinas Binamitra dan Tata Ruang)
Banten yang juga Walikota Tange-
rang Selatan, HM Saleh MT Saksi
diperiksa selama delapan jam lebih.

Pemeriksaan terhadap kedua
saksi tersebut menyusul laporan
yang disampaikan oleh  LSM
Gakum Mitra Polri kepada Polda
Banten, karena merasa  terhina
dengan  pernyataan Saleh yang
dimuat di Harian Pelita dan Koran
Banten. Pernyataan tersebut dinilai
mencemarkan nama baik mereka,
karena Saleh menuding jika pengu-
rus LSM Gakum Mitra Polri me-
minta uang sebesar Rp 50 juta se-
bagai kompensasi batalnya demon-
strasi yang akan digelar soal dugaan
korupsi di DPU Banten.

Pemeriksaan saksi dilakukan
sejak pukul 10.00 WIB hingga
18.05 WIB oleh empat orang
penyidik di ruang Sat I unit III
Reskrim Polda Banten. R, Haris
Yadi diperiksa oleh AKP Doren dan
Arifin Simbolon, sementara Ilaika
diperiksa oleh AKP Doren dan H.
Sanusi, dengan materi pemeriksaan
seputar pemuatan berita yang
didalamnya terdapat pernyataan
Kepala DPU Banten yang dinilai
melakukan penghinaan terhadap
LSM Gakum Mitra Polri tersebut.

Selain itu, penyidik juga men-
cecar kedua saksi untuk membe-
rikan keterangan soal Sort Massage
Service (SMS)  yang memuat
pernyataan  Saleh  yang dikirim me-
lalui Handphone milik salah
seorang saksi yang selanjutnya
dimuat dalam berita Harian Pelita
dan media online,  Koran Banten.
com. Namun demikian saksi menje-
laskan apa adanya dan tanpa ada
yang ditutupi, karena mereka
menilai apa yang dilakukannya ter-
sebut sebatas tugas dan tanggung
jawabnya sebagai wartawan.

“Kami menyampaikan sesuai
dengan fakta dan informasi yang
kami peroleh. Mengenai benar atau
tidaknya LSM Meminta uang
sebesar Rp 50 juta kami tidak tahu,
karena tidak menyaksikannya.
Kami tahu justru dari kiriman SMS
yang disampaikan oleh Pak Saleh,”
ujar kedua saksi seraya menjelaskan
jika pernyataan Saleh juga didengar
oleh sejumlah Wartawan melalui
Handphone milik Ade Gogo,
wartawan Harian Bisnis Indonesia
yang di Loudspeaker kan.

Begitu juga halnya laporan
yang disampaikan kepada redaksi,
merupakan laporan jurnalistik yang
memuat fakta dan data dari
informasi yang mereka peroleh.
“Tugas saya hanya mencari,
mengumpulkan dan melaporkan
informasi kepada redaksi. Selebih-
nya bukan wewenang saya untuk
menayangkan laporan yang kemu-
dian menjadi berita tersebut,” ujar
Ilaika menjawab pertanyaan penyi-
dik tentang kewenangan siapa
tayangan  atau berita yang memuat

pernyataan Saleh tersebut.
Namun demikian jumlah per-

tanyaan yang dilontarkan kepada
kedua saksi cukup berbeda. Ilaika
ditanya dengan 18 pertanyaan,
sementara R. Haris Yadi ditanya
dengan 24 pertanyaan.

Barang bukti disita
Selain menyita barang bukti

berupa Koran Harian Umum Pelita,
Edisi tanggal 28 Juli 2009, penyidik
juga menyita Hand Phone Nokia
yang berisi pernyataan Kepala
DPU Banten tentang dugaan
penghinaan terhadap LSM Gakum
MItra Polri tersebut.

Menurut Kasat I Reskrim
Polda Banten, AKBP Yuda Gus-
tawan, penyitaan tersebut  mutlak
diperlukan untuk mengamankan
barang bukti. “Kami jamin barang
bukti ini tidak akan hilang.  Kalau
gak ada barang  bukti, darimana
dasar kami melakukan penyidikan
dan pengembangan penyidikan.
Apalagi penerimaan barang bukti
tersebut disertai dengan Surat
Penyerahan Alat Bukti,jika hilang
penyidik bisa dipermasalahkan,”
ujar Yuda menjawab keberatan
saksi saat akan menyerahkan barang
bukti tersebut.

Sementara itu, rencananya
Polda Banten juga akan memanggil
dua orang saksi lain untuk dimintai
keterangan seputar dugaan penghi-
naan yang dilakukan oleh Penjabat
Walikota Tangerang Selatan, HM
Saleh MT. Mereka masing-masing
Feriyana, Sekretaris LSM Gakum
Mitra Polri dan Ade Gogo,
Wartawan Harian Bisnis Indonesia.

(Yus)

Lagi Pesta Ganja, 7 Pemuda Ditelikung Polisi
Trans, Cilegon: Tujuh pe-

muda yang sedang berpesta ganja
di depan pos ronda ditangkap
anggota satuan narkoba kepolisian
resor (Polres) Cilegon, Rabu (12/
8) dinihari. Dari para tersangka
petugas menyita dua bungkus
plastik  yang berisi daun ganja
kering.

“Mereka ditangkap di Jom-

bangkali, Kelurahan Masigit, setelah
dilakukan penyelidikan adanya
laporan warga sekitar mengenai
kegiatan para pemuda yang
mencurigakan di pos ronda ter-
sebut,”ujar Kapolres Cilegon AKBP
Dwi Gunawan, belum lama ini.

Ketujuh tersangka masih men-
jalani pemeriksaan di  satuan nar-
koba, ketujuh tersangka yaitu Met

Helm (29) warga Plaju Palembang,
Ahmad Suwardi (21) dan Amin
Yajid (23) keduanya warga
Kampung Kenanga Cilegon. Robin
(33) warga Panggungrawi Cilegon,
Hendra (27) warga Pagebangan
Cilegon, Ogi (25) mahasiswa
tingkat akhir di salah satu
Politeknik di Cilegon  warga
Sumampir dan Surya. (Yus)

LP Ajukan Remisi 400 Napi
Trans, Serang: Lembaga

Permasyarakatan (LP) Kelas 2A
Serang, sudah mengajukan 400 o-
rang narapidana untuk mendapat-
kan remisi atau pengurangan masa
pidana kepada Departemen Hukum
(Depkum) dan HAM. Remisi dia-
jukan berkaitan dengan perayaan
HUT RI ke 64 tahun ini.

“Kami sudah mengajukan tapi
berapa nanti yang dikabulkan itu
tergantung menteri (Menteri Hu-
kum dan HAM Andi Mattalata -
red),” kata Kepala LP Kelas 2A
Serang Idi Ahdiat Permana kepada
wartawan, belum lama ini.

Idi menuturkan, hingga kini, LP
dihuni oleh 590 napi yang berasal
dari beberapa daerah. Kebanyakan
adalah napi dengan kasus narkoba.
Para napi itu menghuni 425 ruangan
yang tersedia.

“Remisi diberikan kepada napi
yang sudah melaksanakan masa
pemidanaan minimal 6 bulan. Dia juga
harus berkelakukan baik,” kata Idi.

Apakah remisi diberikan khu-
sus kepada napi dalam kasus tindak
pidana korupsi (tipikor), Idi tak bi-
sa memastikan. “Semua napi punya
hak yang sama untuk mendapatkan
remisi. Semua sangat tergantung
dari kelakuan dia selama menjalani

hukuman,”katanya
Sekedar perbandingan, pada 17

Agustus 2008 silam, di Banten ada
sekitar 4.777 narapidana dan 3.680
tahanan di lapas dan rutan di Banten.
Dari jumlah tersebut, 4.251
narapidana mendapatkan remisi.

Dalam kesempatan tersebut,
Idi menginformasikan bahwa pi-
haknya kini sedang mengujikan air
yang terkandung dalam pengolahan
air bersih.

“Alat itu didatangkan langsung
dari pemerintah pusat sebagai ban-
tuan. Kami sudah ambil sample air
untuk diuji secara medis ke Labora-
turium Kesehatan (Labkes) Depar-
temen Kesehatan (Depkes) RI di
Jakarta. Hasilnya sepekan lagi.
Nanti akan ketahuan apakah air itu
layak dikonsumsi atau tidak,” Idi
mengulas.

Selama ini, lanjut Idi, setiap ru-
angan diberi dua galon air. Sum-
bernya berasal dari sumur yang
ditimba kemudian dimasak.

“Nanti setelah alat itu diope-
rasikan, kami pastikan penyediaan
sarana air bersih di LP akan ter-
jamin. Nanti kami akan atur bagai-
mana pembagiannya, supaya tertib
dan tidak berebut antar napi,”ujar
Idi. (Yus)

Trans, Jakarta : Ketua DPR
Agung Laksono menegaskan,
Dewan tidak menghendaki Presi-
den Susilo Bambang Yudhoyono
mengeluarkan Peraturan Pemerin-
tah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) tentang Pengadilan Tin-
dak Pidana Korupsi (Tipikor), apa-
bila DPR tidak mampu menye-
lesaikan RUU itu sesuai jadwal.

Untuk itu, ujar Agung Laksono
saat menyampaikan pidatonya
pidatonya pada pembukaan masa
persidangan I DPR tahun sidang
2009-2010 di Gedung DPR Jakar-
ta, Jumat, pihaknya telah meminta
fraksi-fraksi dan khususnya Pansus
dimintakan perhatian untuk mem-
prioritaskan penyelesaiannya.

Rapat paripurna yang dihadiri
Presiden Susilo Bambang Yudho-
yono yang menyampaikan Pidato
Kenegaraan dalam rangka menyam-
but HUT Kemerdekaan RI ke-64.

Menurut Agung, saat ini De-
wan memprioritaskan menyelesai-
kan sejumlah RUU-RUU yang
menjadi prioritas yang sedang da-
lam pembahasan tingkat I.

RUU-RUU tersebut terutama
RUU tentang Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Tipikor), dan
beberapa RUU lainnya yang sedang

Trans, Jakarta : Polres Metro
Jakarta Pusat masih menyelidiki
kasus penemuan bocah (10) dalam
keadaan tewas membusuk di rumah
kontrakan orangtuannya di Jalan
Gerinda III RT 5/7, Kebon Kosong,
Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis
(13/08).

Kapolres Metro Jakarta Pusat,
Kombes Pol Ike Edwin mengata-
kan, pihaknya masih mengejar
kedua orangtua korban yang diduga
pelaku penganiayaan terhadap
anaknya.

“Saat korban ditemukan,
orangtuanya menghilang. Tapi
menurut saksi mata, beberapa hari
lalu orangtua korban pamit hendak
berziarah ke Jawa,” kata Ike Edwin
di gedung DPR, Jumat.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, bocah yang memiliki keterbe-
lakangan mental itu ditemukan
tewas membusuk di rumah kontra-
kannya di Jalan Gerinda III RT 5/
7, Kebon Kosong, Kemayoran,
Jakarta Pusat.

Bocah lelaki berusia 10 tahun
bernama Mulyadi itu ditemukan

Polres Metro Kejar
Pembunuh Anak Kandung

tewas dalam keadaan tertelungkup
oleh tetangganya yang bernama Anisa,
Kamis sekitar pukul 13.03 WIB.

Kanit Reskrim Polsek Kema-
yoran, Iptu Ariyono mengatakan,
penemuan mayat Mulyadi berawal
dari kecurigaan Anisa terhadap bau
busuk dari arah rumah korban.
Setelah melihat ada mayat di dalam
rumah, dia langsung melaporkan
penemuan itu kepada polisi. “Di-
duga korban tewas karena dianiaya.
Belum diketahui motifnya, namun
ibu dan bapak Mulyadi menghilang
sejak beberapa hari lalu,” ujar
Ariyono.

Ariyono menjelaskan ayah
Mulyadi, yang biasa dipanggil
Sinyo dan ibunya, Warsiti, tidak
berada di rumah kontrakannya
sejak beberapa hari terakhir. “Kami
sedang mengejar kedua orang-
tuanya,” katanya.

Sementara itu Petugas identifi-
kasi Polres Jakarta Pusat yang
melakukan pemeriksaan terhadap
mayat korban, memastikan kalau
korban sudah tewas sejak tiga hari
lalu. (Red)

DPR Tolak Perppu Tipikor
dibahas secara intens antara Ko-
misi-komisi/Pansus DPR dengan
Pemerintah.

“Akan halnya RUU Pengadilan
Tipikor, sesuai komitmen DPR
dalam pemberantasan korupsi,
maka DPR bertekad untuk dapat
menyelesaikannya dalam Masa
Sidang I ini, untuk memenuhi pu-
tusan Mahkamah Konstitusi
(MK),” ujarnya.

Pada penggal lain pidatonya,
Ketua DPR menjelaskan bahwa
DPR RI periode 2004-2009 telah
menyelesaikan lebih dari 167 RUU
dan dalam beberapa waktu ke
depan juga akan menuntaskan
beberapa RUU yang segera me-
masuki Pembicaraan Tingkat II/
Pengambilan Keputusan.

Pada periode ini, menurut dia,
juga telah dihasilkan produk
perundangan-undangan yang sangat
krusial, semisal dalam bidang
politik, telah lahir UU Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik
dan UU Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pemilu Legislatif, dan UU
Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilu Presiden.

“UU bidang politik yang diha-
silkan adalah merupakan hasil dari
suatu niat baik untuk memperkuat

penyelenggaraan pemerintahan di
negara kita yang lebih demokratis,”
ujarnya.

Dalam bidang sosial budaya,
menurut Agung, DPR telah meng-
hasilkan UU yang fenomenal, yaitu
UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan, di mana UU ini
merupakan implementasi visi
bangsa Indonesia untuk melahirkan
suatu UU tentang kewarganegaraan
yang memiliki azas universal, tidak
mengenal kewarganegaraan ganda
(bipatride) ataupun tanpa kewarga-
negaraan (apatride).

Selain itu juga telah dihasilkan
UU tentang Penghapusan Diskri-
minasi Ras dan Etnis, yang meru-
pakan tindak lanjut dari ratifikasi
konvensi internasional tentang
penghapusan terhadap segala
bentuk diskriminasi rasial, UU
tentang Pornografi, UU tentang
Kementerian Negara, UU tentang
Dewan Penasehat Presiden, UU
tentang Keterbukaan Informasi
Publik, UU tentang Informasi dan
Transaksi Elektronika, UU tentang
Perlindungan Saksi dan Korban,
UU tentang Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, UU tentang Badan
Hukum Pendidikan.

(Red)
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Mengintip Wajah dan Kualitas Anggota DPRD DKI Yang Baru
Trans, Jakarta: Pemilu legis-

latif 2009 telah usai empat bulan
lalu. Para anggota DPRD DKI yang
baru terpilih berasal dari berbagai
macam latar belakang profesi. Ada
artis, anak pejabat, pengusaha-
sampai para politisi. Ada muka
lama yang masih bertahan atau
masih terpilih lagi, tapi lebih
banyak muka baru. Hal ini menjadi
ujian bagi anggota DPRD yang
baru. Di pundak mereka masya-
rakat Jakarta menggantungkan ha-
rapanya. Janji-janji saat kampanye
ditunggu buktinya.

Dari data Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Provinsi DKI Ja-
karta, hanya 25 dari 75 anggota
DPRD DKI Jakarta periode 2004-
2009 yang kembali menghuni

kantor di Kebonsirih, selebihnya
adalah muka baru. Penetapan 94
kursi DPRD DKI dengan kom-
posisi Partai Demokrat mempe-
roleh 32 kursi,  PKS 18 kursi, PDIP
11 kursi, Partai Golkar 7 kursi,
PPP 7 kursi, Gerindra 6 kursi, PAN
4 kursi,  PDS 4 kursi, Hanura 4
kursi dan PKB 1 kursi. Jumlah
anggota DPRD DKI periode 2009-
2014 sebanyak 94 kursi.

Pertanyaanya, apakah mereka
yang baru terpilih mempunyai
kualitas yang bisa diharapkan
untuk melakukan terobosan positif
pada wajah Jakarta ke depan?
Bagaimana mereka membangun
hubungan dengan pihak Pemprov?
Ataukah hanya akan menimbulkan
pesimisme dan cibiran dari ma-

syarakat ?
“Masing-masing dari kita yang

terpilih sebagai anggota dewan
harus koreksi diri. Sebagai anggota
dewan yang baru harus belajar dan
menyesuaikan diri. Sehingga ke-
putusan yang diambil sesuai dengan
keputusan masyarakat. Dan yang
terpenting adalah bisa menciptakan
konsolidasi diantara sesame ang-
gota dewan. Untuk hubungan eks-
ternalnya yaitu membina kerja-
sama dengan pihak pemerintah
daerah sebagai mitra kerja. Jangan
ada rasa curiga,” kata H. Boy
Bernadi Sadikin.

Bagi Boy, ketua DPC PDIP
Jakarta Selatan yang baru saja
terpilih sebagai anggota DPRD
DKI ini, untuk urusan lebih besar

menyangkut masyarakat banyak
harus diutamakan. Membuang ego
sektoral, sehingga peran seorang
anggota dewan dapat berjalan
maksimal dan dirasakn man-
faatnya. Untuk anggota legislative
terpilih pada 2009, diharapkan
lebih meningkatkan hubungan
kerjasama dengan pihak eksekutif/
pemerintah. Namun tetap saling
menghormati perannya masing-
masing.

“Hubungan dewan dengan
pemerintah provinsi yang selama
ini terjadi lebih pada persoalan ego
masing-masing dari kedua belah
pihak. Disini yang terpenting
adalah begitu seseorang telah
terpilih sebagai anggota dewan,
sudah seharusnya yang bersang-

kutan melepaskan baju partainya.
Karena disini berjuang untuk
kepentingan rakyat,” kata Boy.

Dalam pandanganya, jika pola
pikir seperti ini masih melembaga,
maka persoalannya bisa bertambah
runyam. Akibatnya, masyarakat
yang telah memberikan suaranya
hanya menjadi korban. Selama ini
yang terjadi seperti itu, sehingga
masyarakat disajikan tontonan
berupa penangkapan anggota
dewan karena korupsi.

Program pertama yang akan
dilakukan saat dilantik adalah
mempelajari persoalan dan mem-
buat skala prioritas. Dengan begitu
mempunyai panduan dan planning
yang jelas dalam bekerja. Semua
rencana besar ini dapat terealisasi

jika ada kerjasama diantara semua
pemangku kepentingan.

“Untuk memajukan DKI ke
depan, pemerintah provinsi harus
mempunyai perencanaan yang
matang. Tidak mudah berubah
setiap ada pergantian gubernur.
Sehingga master plan kota DKI
dapat berkesenambungan dengan
baik,” tambah anak mantan gu-
bernur Ali Sadikin ini.

Sementara bagi pengamat
politik, kehadiran wajah baru
anggota DPRD DKI bisa mem-
bawa pengaruh positif atau
sebaliknya. Dengan pikiran baru
yang belum terkontaminasi,
mereka diharapkan dapat meng-
hasilkan kebijakan positif yang
dapat membawa perubahan pada

kondisi masyarakat Jakarta yang
hetrogen. Tapi itu pun belum
cukup. Yang terpenting adalah
mereka di beri pembekalan sebagai
modal untuk berperan sebagai
anggota dewan.

“Wajah baru anggota DPRD
DKI diharapkan dapat berbuat
lebih banyak untuk masyarakat.
Yang terpenting disini mereka tidak
mudah terkontaminasi pada virus
korupsi yang dapat menjerumus-
kan mereka. Selain itu peran partai
politik asal para anggota dewan ini
untuk memberikan pembekalan apa
yang akan dilakukan dan peran
yang akan dimainkan sebagai
seorang anggota dewan,” kata Lili
Romli, pengamat politik dari LIPI.

(Gaus Kaisuku)

Dari Auah Malintang Ke Jakarta
Dengan Terombang Ambing

Karatau madang dihulu, Babuah babungo balun
Marantau bujang dahulu, dirumah paguno balun

Antah sia nan mangarang dan antah sia pulo nan partamo nan
mampopulerkan pantunko , allahualam , tapi nan pasti tantu salah
satu anak negeri dari Ranah Minang.

Tradisi merantau bagi orang Minang (di Sumatera Barat)
sesungguhnya sudah berlangsung lama dan secara turun menurun
,dari semenjak zaman dahulu kala sampai sekarang .

Dorongan pantun yang sangat populer dikalangan orang Minang
seperti yang tercantum diatas  kiranya seakan menambah semangat bagi
orang Minang untuk pergi merantau meninggalkan kampung halamannya.

H. Sagi yang dilahirkan di Ranah Minang tepatnya di nagari Auah
Malintang kec.Sungai Garingiang Kab. Padang Pariaman Sumatera
Barat, anak bungsu dari sembilan bersaudara, dari pasangan H. Kari
Wahit dan Hj. Djamara.

Awalnya setamat dari sekolah SMOA di Kota Padang , H.Sagi
ingin melamar ke sekolah angkatan laut , bahkan surat lamaranpun
sudah dikirimkannya ke Surabaya. Tapi apa hendak dikata keinginan
tinggal keinginan kedua orang tua H. Sagi tidak mengizinkan untuk
bersekolah di Surabaya pada waktu itu. Akhirnya H.Sagi disarankan
ayahnya untuk  belajar dagang dengan udanya  ( kakak lelakinya)
Syamsuar di kota Padang.

Setelah memiliki   pengalaman dagang H. Sagi, membulatkan tekad
untuk  berangkat pergi merantau ke pulau Jawa. Di iringi air mata dan
doa kedua orang tuanya, H. Sagi naik kapal Bogowonto dari Teluk
Bayur menuju ke negeri seberang untuk mengadu nasib.

Batang Gasan aiahnyo nan janiah tampek mandi mandi dek H.Sagi
jo kawan kawan samo gadang dikampuang salamoko kini
ditinggakannyo, dan seakan menjadi saksi bisu atas kepergian  H.Sagi
ke rantau orang. Padahal waktu itu rasanya berat sekali bagi H.Sagi
untuk meninggalkan kampung halamannya, apalagi selama ini belum
pernah berpisah dengan kedua orang tuanya serta  saudara saudara,
ditambah lagi harus berjauhan dengan  pujaan hatinya Hj. Karlina.

Namun demi untuk memperbaiki nasib serta .membahagiakan
kedua orang tua dan kekasihnya kelak kalau sudah menjadi isteri.
H.Sagi ikhlas untuk pergi merantau.

Sebelum berangkat H. Sagi terlebih dahulu melangsungkan acara
tukar cincin atau mengikat janji  dulu dengan kekasihnya. Hj.Karlina
seorang gadis pilihannya  dari Jl. Pauh, Djati, Kota Padang.

Setibanya di Jakarta, untuk tempat tinggal sementara H. Sagi
menumpang dulu disebuah rumah kenalannya orang sunda di daerah
Prumpung, yang mana sebelumnya sudah di kenalnya sewaktu masih
di Padang.

Tidak lama kemudian barulah H.Sagi mencari tempat untuk
berdagang, dan alhamdulilah dalam tempo yang tidak begitu lama
H.Sagi bisa mendapatkan sewaan sebuah kios di lantai II pasar
Mayestik di Kebayoran Jakarta.

Setelah itu barulah H.Sagi mulai berdagang secara kecil-kecilan
dulu, maklumlah modal yang dibawanyapun tidak banyak. Sebulan
pertama sekitar tahun 1975 dagangan H Sagi, kadang kadang laku
kadang tidak, karena baru mulai belajar dagang di Ibukota yang sangat
ketat sekali persaingannya. Walaupun demikian, dengan semangat
yang menggelora, H. Sagi tetap bersabar dan tekun dalam menghadapi
kerasnya tantangan hidup di ibukota negara ini.

Ketika itu kehidupan H. Sagi, betul-betul dalam keadaan prihatin
sekali, sehinga harus pandai pandai mengatur keuangan, karena kalau
tidak, modal yang sedikit  tentu akan cepat habis. Apalagi diperantauan
H. Sagi tinggal hanya sebatangkara, tidak ada sanak famili untuk
tempat mengadu.

Oleh sebab itu disamping harus berhemat H. Sagi terus berdo’a
dan terus berdoa, meminta kepada Allah SWT, agar dikabulkan
permintaannya terutama  dalam menjalankan usahanya agar dibukakan
pintu rezeki.

Saat mengarungi kehidupan selama diperantauan banyak sekali
suka duka yang dialami oleh H.Sagi. Namun biduk kehidupan ini tetap
didayungnya tanpa kenal lelah. Kadang kala.H.Sagi pernah mengalami
makan satu kali satu hari demi untuk mempertahankan modal yang
sangat sedikit sekali agar bias bertahan hidup di rantau orang.

“Jadi dalam menjalankan kehidupan diperantauan kita harus
berhati-hati dan pandai pandai membawakan diri agar tidak salah
jalan”, ujar H.Sagi  melanjutkan kisahnya.

“Kurang lebih dua tahun lamanya saya betul-betul merasakan
bagaimana pahit getirnya kehidupan bagi perantau”, katanya
menambahkan.

Setelah tiga tahun kemudian  sekitar tahun 1978, barulah mulai
ada tanda tanda perkembangan usaha  sedikit demi sedikit. Kemudian
lama kelamaan usaha yang dirintis H.Sagi secara bersusah payah ini
menunjukan perkembangan yang agak menggembirakan. Hal ini
tentunya  berkat do’a kedua orang tuanya dan restu dari tunanganya
Hj. Karlina.

Sehingga lama kelamaan tambahan rezeki yg diperoleh H.Sagi  dapat
membeli sebuah toko lagi didekat dia mengontrak rumah selama ini.

Kemudian pada tahun 80-an kembali ada rezeki , sehingga H Sagi
bisa membeli sebuah rumah dan sebuah took lagi di kawasan Blok-M
Kebayoran  ( Pasar Blok-M lama ) Jakarta.

Sesungguhnya kunci sukses bagi H.Sagi dalam menjalani
kehidupan selama diperantauan yang terpenting adalah nawaitu dalam
menjalankan usaha. Disamping itu H. Sagi senantiasa menghindarkan
hal-hal yang dilarang agama, sebab hal hal seperti itu pasti akan merusak
tatanan kehidupan kita, katanaya. Misalnya  : judi,main
perempuan,minum-minuman yang beralkohol dan keluar malam
katanya, mantap.

Setelah kehidupan mulai beranjak agak membaik H.Sagi langsung
pulang kampung dengan maksud menengok kedua orang tuanya serta
saudara dan sekaligus menepati janji untuk mempersunting sang
kekasihnya H.Karlina.

Setelah menikah dengan H. Karlina, barulah H. Sagi kembali ke
Jakarta sekaligus memboyong H.karlina untuk membina rumah tangga
di perantauan.

Dari hasil pernikahannya dengan kekasihnya H.Karlina kini H.Sagi
telah dikaruniai sebelas orang putra putri yang elok elok laku , soleh
sarato rancak rancak serta patuh kepada kedua orang tua.

Irvan Asagi  anak tertuanya , kini sebagai regenerasi penerus dalam
menekuni usaha yang telah dirintis oleh ayahnya selama ini, Nuli Asagi
putri kedua, Taufik Asagi putra ketiga, Kartika Asagi putri keempat,
Pratiwi Asagi putri kelima, Anisah Asagi putri keenam, Indah Asagi
putri ketujuh, Elisaq Asagi putri kedelapan, Indri Asagi putri kesembilan,
Joar Liando Asagi putra kesepuluh dan Kemala Asagi sebagai putri
bungsu yang kini duduk dibangku sekolah dasar di Jakarta.

Syukur Alhamdulillah ucap H.Sagi, “mensyukuri nikmat dan
rahmat yang telah di limpahkan Allah swt kepadanya sekeluarga
selama ini, kata H. Sagi dalam percakapannya dengan Iwan BSK,
seorang wartawan senior yang ditemani oleh dua rekannya, Arso dan
Ady saat bersilaturahmi dan berbincang bincang di took Emas
Singgalang miliknya di kawasan strategis Blok M Jakarta.

Selama menjalani bahtera  kehidupan berumah tangga dengan isteri
tercintanya, H. Sagi selalu hidup dalam keadaan rukun dan damai dan
betul betul sakinah”.

Dari perjalanan hidup H.Sagi selama berjuang di perantauan,
kiranya patut kita  ambil hikmahnya untuk diteladani, terutama
ketaatannya dalam menjalankan perintah Tuhan serta  sifatnya yang
sangat bersahaja, tidak sombong, rendah hati, sangat peduli terhadap
sanak pamili dan  kampung halamannya, seperti memberikan bantuan
untuk pembangunan mesjid-mesjid, pondok pesantren, sekolah
sekolah dan orang miskin baik di rantau maupun di kampung halaman
yang dicintainya.

H. Sagi mengharapkan kepada yang memiliki SDM sesuai dengan
bidangnya masing masing agar dapat memberikan dan mengamalkan
ilmunya untuk ikut peduli membangun kampung halaman kita tercinta.

(Oleh : Iwan BSK/Arso/Adi )

H Sagi  Arungi
Samudera Kehidupan

Pemilik nekat membangun
menggunakan block plan
bernomor 1428/GSB/JS/SB/

V/2009 tanggal 25 Mei 2009 yang
belakangan diketahui palsu. Kene-
katan pemilik gedung perkantoran
tersebut karena melihat dari
peruntukan lahan yang tidak
memungkinkan dibuat bangunan.
Karena berdasarkan Rencana
Umum Tata Ruang (RUTR) 2010,
lahan tersebut semestinya untuk
jalan tembus atau taman kota.

Kepala Dinas P2B DKI Ja-
karta, Hari Sasongko, mengatakan,
pembongkaran ditargetkan ram-
pung dalam dua hari. Namun, jika
bangunan itu sulit dibongkar, tidak
menutup kemungkinan akan
menggunakan bom berdaya ledak
rendah dengan meminta bantuan
Gegana Brimob Polda Metro Jaya.
“Terkadang kita kesulitan mem-
bongkar bangunan. Sebelumnya kita
sudah bicarakan dengan Gegana
terkait permintaan bantuan alat pe-
ledak dari mereka untuk mem-

Gedung Perkantoran 6 Lantai Dibongkar Paksa
Trans, Jakarta: Kendati sudah kerap

ditindak tegas, ternyata masih saja ada yang
mencoba membangun tanpa izin. Seperti yang
dilakukan pemilik gedung enam lantai di Jl
Berenuk RT 04/07, Karetkuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan yang membangun tanpa izin
mendirikan bangunan (IMB). Tak mau memberi
hati, Dinas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan (DKI) DKI Jakarta langsung
melakukan pembongkaran.

bongkar bangunan tersebut. Karena
itu, tidak menutup kemungkinan
bangunan ini dirobohkan dengan
cara diledakan,” ujarnya.

 Hari menambahkan terpaksa
membongkar bangunan itu karena
pemilik tidak mengatongi IMB, dan
hanya bermodalkan block plan
palsu bernomor 1428/GSB/JS/SB/
V/2009 tanggal 25 Mei 2009. Di-
samping itu, katanya, berdasarkan
RUTR tahun 2010, daerah itu akan
digunakan pemerintah sebagai jalan
dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Jadi meskipun mereka mengurus
izin, kita tetap tidak akan mem-
berikan karena peruntukannya
tidak sesuai,” terangnya.

Ironisnya, bangunan yang di-
bongkar itu sarat dengan pelang-
garan. Buktinya berdasarkan
pengecekan Sudin P2B Jaksel,
disamping tidak memiliki IMB, ter-
nyata bangunan tersebut juga tidak
memiliki Surat Izin Pemanfaatan
dan Penggunaan Tanah (SIPPT)
dan belum memiliki hasil kajian

analisis dampak lingkungan (Am-
dal). Terlebih, bangunan itu telah
berdiri sejak tahun 2007 lalu.

Karena itu sesuai Perda No 7
tahun 91, UU Bangunan dan
Gedung No 28 tahun 2002, dan UU
RUTR No 26 tahun 2007, dan
Pergub No 1068 tahun 97 tentang
Ketentuan Bangunan di wilayah
DKI Jakarta, bangunan itu harus
dibongkar. Kasudin P2B Jaksel,
Widiyo Dwiyono, menegaskan,
dari bukti pelanggaran yang dimiliki,

pemilik akan diperkarakan ke po-
lisi. “Kita juga akan laporkan pemi-
lik ke Polda karena telah menggu-
nakan blockplan palsu,” tegasnya.

Tindakan pembongkaran yang
dilakukan Dinas P2B DKI, untuk
menyadarkan masyarakat akan
pentingnya mengurus IMB. Berda-
sarkan data Dinas P2B, sepanjang
tahun ini sudah 700 bangunan yang
dibongkar karena tak memiliki
IMB. “Ada 700 bangunan yang
sudah dibongkar,” tegas Hari.

Dia memperkirakan setiap
tahun terdapat 4.000 bangunan
yang mendapat surat perintah
penghentian pelaksanaan pem-
bangunan (SP4) dan segel. Semen-
tara dari 4.000 bangunan yang
disegel dan diberikan SP4, 20-30
persen mengurus izin kembali. Dari
pengurusan izin tersebut, tak
kurang dari Rp 1 miliar pendapatan
asli daerah (PAD) dari sektor
retribusi berhasil diselamatkan.

(Ramli)

Trans, Jakarta: Gubernur
DKI Jakarta Fauzi Bowo memiliki
komitmen yang tinggi untuk terus
meningkatkan kesejahteraan warga
kelurahan. Selain menggulirkan

Foke Beri Bantuan Rp 20 Juta untuk Warga Palmeriam

program pemberdayaan masya-
rakat kelurahan (PPMK), gubernur
juga sering memberikan bantuan dari
kantong pribadi untuk kepentingan
masyarakat kelurahan. Salah satu-

nya, bantuan Rp 20 juta untuk
memperbaiki dan merekonstruksi
mobil tangki menjadi truk sampah
di Kelurahan Palmeriam, Jakarta
Timur.

Mobil tangki yang akan diubah
tersebut sejatinya bantuan dari
Kementerian Pemukiman dan
Prasarana Wilayah (Kimpraswil).
Hanya saja, sudah lebih dari dua
tahun mobil tersebut teronggok
karena rusak. Karenanya, gubernur
memenuhi permintaan warga yang
berharap agar mobil tersebut
difungsikan kembali dan diubah
menjadi truk sampah.

“Kalau begitu saya kasih uang
Rp 20 juta untuk memperbaiki
mobil ini. Silakan kalau warga mau
mengubah mobil ini menjadi truk
sampah,” kata Fauzi Bowo, Gu-
bernur DKI Jakarta, baru-baru ini.

Kebijaksanaan gubernur terse-
but disambut antusias warga.
Seperti yang dikatakan Ruskan

Hardjo, warga RW 01. Dia mengaku
sangat berterima kasih atas bantuan
yang diberikan gubernur tersebut.
Sebab, selama ini warga berharap
agar mobil tersebut bisa difungsikan
kembali dan dijadikan truk sampah.

“Beberapa bulan lalu, kami
melakukan rapat antara pengurus
RT, RW, dan kelurahan untuk
memanfaatkan mobil tangki itu.
Karena jika terlalu lama didiamkan,
kerusakannya bisa semakin parah.
Hasilnya, kami sepakat untuk
diubah menjadi truk sampah, tapi
kita binggung anggarannya. Dan
Alhamdulillahnya Pak Gubernur
datang dan ngasih bantuan,”
tandasnya. “Pak Gubernur sudah
menyetujui hasil musyawarah kita.
Karena itu, beliau memberikan
bantuan untuk mewujudkan hara-
pan masyarakat di sini,” sambung
Ruskan.

Lurah Palmeriam, Suhendar
mengatakan, seluruh warga Palme-

riam sangat senang dengan adanya
bantuan dari gubernur tersebut.
Sebab, dengan diubahnya mobil itu
menjadi truk sampah bisa berman-
faat untuk meningkatkan kebersihan
lingkungan di kelurahan ini.

“Warga sudah menyampaikan
usulan perbaikan mobil itu kepada
gubernur. Dan gubernur langsung
menyetujui untuk segera memper-
baiki mobil itu agar dapat berman-
faat bagi warganya. Yang lebih
dibanggakan lagi, biaya tersebut
adalah uang pribadi gubernur, dan
hari ini sudah saya terima,” ung-
kapnya.

Setelah menerima bantuan ini,
lurah berjanji akan segera mengum-
pulkan pengurus RT dan RW untuk
memusyawarahkan teknis per-
baikannya termasuk seperti apa
model truk sampah yang diinginkan.
“Kita akan segera musyawarahkan
soal perbaikan ini,” tandasnya.

(Nazarudin Jamil)

KidZania & Silver Quein Rayakan  HUT RI Bersama Anak-Anak
Trans, Jakarta: Perusahaan-

perusahaan ternama di Indonesia
ikut meramaikan Hari Ulang Tahun
(HUT) Republik Indonesua (RI)
ke-64. KidZania (group perusahaan
yang memproduksi kopi api) dan
Silver Quein merayakan HUT
bersama anak-anak di Jakarta,
tanggal 19 Agustus 2009. Baik
KidZania maupun Silver Quein
sama-sama digemari oleh anak-
anak Indonesia, khususnya anak
perempuan.

Seperti diketahui PT Santos
Jaya Abadi (Kapal Api), baru
meresmikan Kapal Api-KidZania
Coffe Factory. Coffe Factory ini
menjadi tempat untuk anak-anak
belajar dan bekerja aktif serta
mendapatkan pengalaman langsung

dari kehidupan nyata (avtive
learning and  firs-hand role play
experience) dalam lingkungan
tempat kerja yang dirancang persis
seperti layaknya pabrik kopi yang
sesungguhnya, seperti yang
dimiliki oleh Kapal Api.

Jadi KidZania bisa dikatakan
sebagai sebuah Kota Pendidikan
Hiburan (Edutainment) yang
pertama di Asia Tenggara, yang
menempati ruang 7,500 meter
persegi dengan total pengunjung
maksimum 1.700 orang, yang
berlokasi di Pacipic Palce Mall
lantai 6, Kawasan Niaga Terpadu,
Jalan Jenderal Sudirman Kavling
52-53, Jakarta.

Di tempat itu diberi
kesempatan dengan bekerja selama

20 menit bersama dengan 8 orang
anak yang yang dipantau 2
Zupervisor, anak-anak akan
menjadi seorang pekerja pabrik
kopi. Sebagaimana layaknya
pekerja maka anak-anak yang telah
menyelesaikan pekerjaannya sesuai
standard prosedure akan mendapat
gaji dari mata uang resmi KidZania
sebesar 10 KidZos.

Keuntungan spesifik Kapal
Api Coffe Factory di KidZania
adalah untuk memberikan
pengetahuan, khususnya terhadap
usia 1-16 tahun tentang bagaimana
proses kopi bubuk itu terjadi,
lengkap mulai dari proses
pemilahan biji kopi, penggorengan
hingga penggilingan biji kopi
tersebut, baik secara manual

maupun dengan menggunakan
mesin modern.

Pengetahuan itu dirasakan
perlu diberikan kepada anak sejak
usia dini, karena saat ini minuman
kopi bukan hanya sebagai minuman
penghilang kantuk, tetapi juga
sudah menjadi bagian gaya hidup
masyarakat, terutama kaum

eksekutif.
Jadi, kersama antara KidZania

dengan Silver Quein dalam
meraimaikan HUT RI ke-64,
dipastikan sangat seru. Lebih dari
itu, nilai pendidikan—khususnya
menyangkut patriotisme dan
kemandirian, sangat menarik untuk
disimak. (Suryati)

Trans, Jakarta: PT Pertamina (Persero) mengungkapkan bahwa
pemerintah telah menyetujui rencana perseroan menaikkan harga
elpiji kemasan 12 kg. Artinya, dalam waktu dekat ini masyarakat
harus siap-siap dengan kenaikan harga elpiji tersebut.

“Kami sudah dapat lampu hijau dari pemerintah untuk me-
nyesuaikan harga elpiji isi 12 kg,” kata juru bicara Pertamina Basuki
Trikora Putra di Jakarta, Jumat (14/8).

Namun, lanjutnya, Pertamina memastikan kenaikan harga elpiji
12 kg itu tidak dilakukan menjelang puasa hingga Lebaran mendatang.

“Sesuai pertimbangan yang ada, agar tidak memberatkan
konsumen, kami pastikan kenaikan tidak dilakukan menjelang puasa
dan lebaran,” katanya.

Pertamina kembali mengajukan kenaikan harga elpiji 12 kg sebagai
upaya menekan kerugian bisnis komoditas tersebut. (Rofik)

Harga Elpiji Bakal Naik
Rp 1.200 Per Tabung

Gedung enam lantai di Jl Berenuk RT 04/07, Karetkuningan, Setiabudi Jakarta Selatan yang
membangun tanpa izin mendirikan bangunan (IMB)

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo memiliki komitmen yang tinggi
untuk terus meningkatkan kesejahteraan warga kelurahan.

foto : Doc
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Terjadi Kampanye
Terselubung Menuju

Pilbub Tasikmalaya 2011
Trans, Tasikmalaya: Suhu

politik menjelang Pilbub Tasik-
malaya 2011 sudah mulai “hangat”,
ini terlihat dengan adanya pem-
bagian jaket bertuliskan “Ruzhanul
Ulum” yang dibagikan kepada para
kepala desa di wilayah Tasikmalaya
Utara. Ruzhanul Ulum, SE yang
akrab dipanggil Uu ini sekarang
masih menjabat ketua DPRD Kab
Tasikmalaya.

Uu yang juga menjabat sebagai
wakil ketua DPC PPP Kab. Tasik-
malaya ini sudah santer mau
mencalonkan Bupati tahun 2011.
Sementara itu, salah seorang Kades
yang namannya minta dirahsiahkan
mengaku menghadiri suatu acara
dalam pembagian jaket “politik”
tersebut, bahkan dia sengaja di-
pakai dalam suatu acara di wilayah
Ciawi. Namun, Kades tersebut
mengaku bahwa dirinya belum ten-
tu mendukung, “ya, lumayan jaket
ini bisa dipakai, tapi bukan berarti
saya jadi tim sukses,” ujarnya
enteng.

Sementara itu, ketua LSM
Forum Aktivis Tasikmalaya Utara
(FATUT), Suhara Nataamipraja
menilai, pembagian jaket oleh ketua

DPRD Kab. Tasikmalaya tersebut
merupakan kampanya terelubung,
apalagi sebelumnya pernah menge-
darkan puluhan ribu kalender
diwilayah Tasikmalaya Utara un-
tuk mengsosialisasikan dirinya
sebagai Cabup.

Masih menurut Suhara, secara
manuver itu sah-sah saja tapi akan
lebih baik lagi pihak Cabup bertatap
muka langsung dengan masyarakat
supaya tahu layak dan tidaknya jadi
bupati.

Ditempat terpisah pengamat
politik Tasikmalaya, Drs. Atjep S
Karnadisastra mengaku, Cabup
tersebut biasa-biasa saja, sebenar-
nya pada waktu sekarang kab.
Tasikmalaya perlu seorang bupati
yang punya komitmen dengan
kemajuan berpikir rakyatnya,
selama ini jarang ada cabub yang
punya komitmen tersebut, bahkan
yang ditonjolkan visi misinya yang
pada akhirnya jauh dengan yang
diinginkannya. Dibagian lain juga
Atjep menyayangkan, bahwa tes
and profer tes jarang dilakukan oleh
DPRD, makanya bidang keilmuan-
nya tidak jelas kemana arahnya.

(Esu)

LSM Kampu Kepung
Perusahaan Leasing
Trans, Tasikmalaya: Kebera-

daan perusahaan leasing di Tasik-
malaya tidak selamanya mulus.
Booming kredit sepeda motor di
wilayah ini membuat warga
pelosok desa ikut meramaikan
dunia “leasing”, namun pihak
perusahaan leasing WOM Finance
dan Mandala Finance berapa waktu
lalu sempat dikepung oleh LSM
Kesatuan Aksi Masyarakat Peduli
Umat (KAMPU) yang dimotori
oleh Ustad Momon SA.

Sekitar seratus aktivis LSM
tersebut mengeluhkan tindakan
perusahaan leasing yang merugikan
nasabahnya, terutama dalam
penarikan sepeda motor yang telat
membayar 1-2 bulan. Ditambah lagi
dengan dipersulitnya pengambilan
BPKB, dengan alasan denda yang
tidak sesuai jatuh temponya.

Salah seorang pengunjuk rasa
yang namanya minta dirahasiahkan
mengaku kecewa atas tindakan
leasing terebut. “Adanya saja ala-
sannya, jatuh tempo atau denda
yang nilainya hampir Rp. 2 juta,
inikan kredit akadnya yang penting
lunas dalam jangka waktu 3 tahun,”
paparnya kecewa.

Dalam unjuk rasa tersebut, pihak
LSM Kampu tidak berbuat anarkis,
namun ust. Momon SA selaku ketua
LSM tersebut membuat kesepakatan

tertulis untuk membuat pernyataan
yang intinya tidak merugikan sebelah
pihak, dan ternyata kesepakatan
ditanda tangani.

Sementara itu aksi unjuk rasa
menuju SPBE Jamanis serta menga-
dakan orasi di halaman perusahaan
tersebut. dari pihak SPBE, diwakili
Agus Amir yang nampaknya agak
ketakutan melihat kerumunan
massa yang cukup banyak. Dalam
dialog tersebut pihak LSM Kampu
menanyakan beberapa poin perma-
salahan diantaranya, tentang Am-
dal, Kuota pekerja setempat dan
penjualan tabung gas.

Pihak SPBE dalam keterangan-
nya menjelaskan, bahwa legalitas
perusahaan sudah dikantongi ter-
masuk Amdal, namun dalam hal
kuota tenaga kerja setempat pihak-
nya masih belum menampung lebih
banyak, “ Pekerja ada 28 orang
kuota dari kecamatan Jamanis 8
orang, Sukaresik 6, Ciawi 2 orang,
Kota Tasik 5 orang, Bekasi 5 orang
dan 2 orang dari dari luar Tasik-
malaya, jadi sementara ini masih
belum memerlukan tenaga kerja
lagi,” jawabnya.

Dibagian lain juga Agus, berjanji
apabila ada kesempatan keperluan
tenaga kerja, insyaallah pihak
perusahaan akan mengakomodir.

(Esu)

5100 Hektare Sawah di Bekasi
Terancam Kekeringan

Akibat Bencana Alam

Saluran irigasi yang sudah direhabilitasi. foto: arso/iwan

Kalau tidak segera
diatasi, petani tidak
akan bisa menanam
padi akibat tidak
tersedianya air yang
cukup

Trans, Bekasi : Akibat ben-
cana alam yang menimpa bangunan
bagi sadap (BKG/4) di daerah irigasi
(DI) Kedung Gede, Desa Cipayung,
Bekasi, maka seluas 5100 dari
13.000 hektare lahan sawah di
daerah itu akan terncam kekeringan.
Apabila tidak diatasi segera maka
sejumlah petani di daerah tersebut,
atau yang berada di saluran Rengas
Bandung tidak bisa menggarap
sawahnya karena tidak tersedianya
air.

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Irigasi 1 Lemah Abang
BPWS Citarum, Engkus Kusmana,
ST, MSi saat ditemui di kantornya
di lemah Abang, mengakui terja-
dinya bencana alam di DI Kedung
Gede. Menurutnya, bencana alam
yang mengakibatkan ambrulnya
bangunan bagi sadat itu, terjadi 31
Juli lalu. Setelah dua hari sebe-
lumnya sempat mengalami retak-
retak dulu. “Ya benar, kalau tidak
segera diatasi maka petani di daerah
itu akan mengalami kekeringan.
Mereka tidak akan bisa menanam
padi akibat tidak tersedianya air
yang cukup,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi agar
tidak terjadinya kekeringan, maka
pihaknya, kata Kusmana, beker-
jasama dengan Perusahaan Jasa Tir-
ta Jatiluhur akan membuat saluran
pengelak (kisdam) dengan cara
pemasangan cerucuk bambu dan
karung pasir. Hal ini dalakukan
untuk menaikan debit ar pada
saluran. Sementara untuk penanga-
nan jangka panjangnya harus
dilaksanakan pembangunan baru
yang biaya fisiknya saja diper-

kirakan antara Rp 1 sampai Rp 2
miliar.

Karena itu, kata Iwan Kustia-
wan ST, Pelaksana Teknis yang saat
itu mendampingi Kusmana,
masalah bencana alam di BKG/4 ini
sudah dilaporkan ke pusat melalui
Balai Pengelola Wilayah Sungai
(BPWS) Citarum di Bandung. Saat
ini desainnya sedang dalam tahap
perencanaan.

Selain itu pihak PPK Irigasi 1
sekarang sedang melakukan koor-
dinasi dengan pihak kecamatan
dan Pemkab Bekasi, terutama
dalam masalah jika ada pembe-

basan lahan apabila adanya pem-
bangunan saluran baru. “ Akibaat
bencana alam itu, BKG/4 ini
memang perlu segera diatasi
dengan pembangunan baru. Namun
sebagai orang lapangan, saya
usulkan pembangunannya lebih
baik dilaksanakan dalam dua tahap.
Hal ini mengingat waktu yang
sudah mepet ke akhir tahun
anggaran,” papar Kusmana.

Selesai lebih cepat
Dalam kesempatan tersebut,

Engkus Kusmana, juga menjelaskan
tentang kegiatan yang dilaksanakan

oleh PPK Irigasi 1 Lemah Abang,
yang menurutnya semua kegiatan
selesai tepat waktu. Bahkan ada
beberapa proyek yang selesainya
lebih cepat dari  ketentuan kontrak,
yaitu tanggal 19 Agustus 2009.
Ketiga proyek tersebut, yaitu
rehabilitasi saluran sekunder (SS)
Bolang (6,5) Km, SS Gebang
Malang (7,2) Km dan SS Pisang
Sambung (5) Km.

Dikatakan Kusmana, selesai-
nya kegiatan tepat waktu di wila-
yah kerjanya karena dalam pelak-
sanaan di lapangan tidak ditemui
adanya kendala. Hal ini selain

kinerja dari petugas PPK Irigasi 1,
juga dedikasi yang tinggi dari para
rekanaan serta dukungan penuh da-
ri masyarakat di sekitar lokasi
proyek.

Adanya dukungan positif dari
masyarakat di setiap lokasi kegia-
tan, menurut Kusmana, tinbul kare-
na pihaknya selalu melakukan
sosialisasi terlebih dulu sebelum
proyek dilaksanakan. “Hal itu
ternyata disambut positif oleh
masyarakat dan akhirnya mereka
mendukung sehingga kegiatan
lancar tanpa kendala,” pungkas nya.

(Arso/Iwan)

Bandung, Trans : Pemerintah
Kota (Pemkot) Bandung boleh
merasa berbangga hati, setelah web
Pemkot Bandung yang dikelola
Badan Komunikasi dan Informa-

Bandung Terima Penghargaan dari
Kementerian Negara Riset dan Teknologi

tika mendapat penghargaan dari
Universitas Gunadarma, Kemen-
terian Negara Riset dan Teknologi
pun memberikan penghargaan
kepada Pemerintah Kota Bandung

atas perhatian pada bidang riset
ilmu pengetahuan dan teknologi
kategori pada lembaga pendidikan
dan pelatihan ilmu pengetahuan dan
teknologi (Iptek).

Penghargaan berupa piagam
dan piala diserahkan oleh Menteri
Negara Komunikasi dan informa-
tika M. Nuh dan diterima oleh
Wakil Walikota Bandung, Ayi
Vivananda SH. pada acara puncak
peringatan Hari Kebangkitan
Teknologi Nasional ke-14 tahun
2009, di Auditorium Badan Peng-
kajian dan Penerapan (BPP)
Teknologi, Jalan MT. Tamrin No.
8, Jakarta, Senin (10/8).

Atas penghargaan yang diteri-
manya tersebut, Ayi merasa ber-
syukur dan mengucapkan terima kasih
kepada masyarakat Kota Bandung
beserta jajaran Pemkot Bandung atas
dukungannya selama ini.

“Pertama-tama tentu saja kita
mengucapkan Alhamdulillah atas
penghargaan yang kita terima ini,
dan tentu saja kita juga mengucap-
kan terima kasih atas dukungan
masyarakat dan jajaran pemerintah
kota Bandung sehingga kita bersama
lima pemerintah kabupaten/kota
mendapatkan penghargaan ini”,
ucap Ayi.

Selanjutnya Ayi pun mengha-
rapkan ilmu dan teknologi di Kota
Bandung akan lebih berkembang
dan bermanfaat lagi. “Dengan
diterimanya penghargaan ini, tentu
saja kita berharap teknologi di Kota
Bandung lebih berkembang dan
bermanfaat lagi bagi warga ma-
syarakat”, ujarnya.

Ayi pun menghimbau kepada
warga masyarakat agar meman-
faatkan teknologi untuk memper-
mudah persoalan yang ada. “Saya

menghimbau kepada warga Kota
Bandung agar dapat memanfaatkan
teknologi yang ada untuk memper-
mudah persoalan yang ada dan
untuk memenuhi kebutuhan hi-
dup”, ungkap Ayi.

Selain Kota Bandung, penghar-
gaan serupa juga diterima oleh Kota
Magelang, Kota Palu, Kabupaten
Jepara, Kabupaten Karang Asem
dan Kabupaten Bangka Selatan.

Selain penghargaan untuk
pemerintah Kota/Kabupaten,
penghargaan juga diberikan kepada
perorangan atau lembaga yang
mempunyai kreativitas dan inovasi
di bidang iptek, peneliti, wartawan
atau penulis yang mempromosikan
mengenai iptek, dan penulis atau
wartawan yang mempromosikan
lewat tulisannya mengenai
perangkat lunak terbuka (open
source).Eyos/Novianto

Ribuan Siswa Semarakan “Pawai Obor”

Trans, Tasikmalaya: Sedikit-
nya 2 ribu siswa SD, SMP dan
SLTA rabu malam lalu melakukan
paai obor dalam rangka meme-

riahkan HUT Pramuka 48. Para
siswa se-Kec. Ciawi, Kab Tasik-
malaya ini disambut oleh sekitar 10
ribu warga yang memadati jalan-

jalan protokol.
Kegiatan rutin tahunan yang

diselenggarakan oleh Kwartir
gerakan Pramuka kec Ciawi
tersebut, diawali dengan upacara
yang dihadiri oleh Muspika Kec.
Ciawi dan beberapa tokoh pembina
Pramuka setempat.

Menurut ketua Kwartir gera-
kan Pramuka Kec Ciawi, Wahyu-
din, S.Pd menjelaskan, bahwa pe-
serta pawai obor tersebut merup-
akan kegiatan yang biasa dilakukan
tiap tahun yang mendapatkan
dukungan dari para siswa Sd, SMP
dan SLTA termasuk sekolah yang
lokasinya di daerah pegunungan
yang jaraknya kurang lebih 6 KM.

Dengan dimeriahkan oleh
Marching Band dari SMK Cijang-
kar dan Madrasah Aliah Negeri
(MAN) Ciawi, juga alat-alat
tradisional seperti kentongan,
rebana dan percusi lainnya. Semen-

Engkus Kusmana
Humoris dan Energik

KESAN galak pada Engkus
Kusmana, ST, MSi pupus sudah
saat mulai berbincang dengannya.
Ternyata ayah tiga anak ini
orangnya sangat humoris. Saat
ditemui tim Koran Transaksi di
kantornya di Lemah Abang, Rabu
(12/8) pekan lalu, derai tawa selalu
muncul mana kala ia mengakhiri
ucapannya.

Tak heran kalau bincang yang
hampir selama tiga jam itu terasa
amat sebentar. Juga tak heran kalau
pria bertubuh cukup tambun ini
amat dekat dengan 60 anak buah di
kantornya. Namun demikian, dalam
bidang pekerjaan jangan dikira
kalau ia dapat diajak kompromi.
Sebaliknya PPK Irigasi 1 yang
sudah tiga tahun bertugas di Lemah
Abang, ini sangat tegas.

Dalam hal tugas, Pak Kus
(sapaan akrabnya) memang dikenal
sangat tegas. Selain tak pernah
menunda pekerjaan, pria energik ini
sangat ketat mengawasi kinerja anak
buahnya. “Pak Kus sangat tegas dan

menerapkan disiplin tinggi, lebih
lagi bagi mereka yang bertugas di
lapangan selaku pengawas kegiatan.
Maka tak heran setiap proyek yang
ditangaaninya selalu selesai tepat
waktu,” aku Iwan Kustiawan,
Pelaksana Teknik PPK Irigasi 1.

Dari bincang santai saat jeda
wawancara khusus, ternyata pria
(52) tahun yang sangat energik ini
sudah malang melintang dalam
menggeluti masalah teknis irigasi.
Sebelum bertugas di Lemah Abang,
selaku PPK Irigasi 1, ternyata ia
pernah lama di Batang Anai,
Sumbar (1986-1990).

Menurut Kusmana, kunci
keberhasilan dalam tugas adalah
melaksanakan pengabdian sebagai
mana diamanahkan. Selain itu harus
menyatu dengan masyarakat
lingkungan dimana kita bertugas. Tak
heran selama lima tahun di Sumbar,
Pak Kus sangat banyak memiliki
teman dan kerabat. Mulai dari
masyarakat biasa sampai pejabat
dan mantan pejabat. (Arso/Iwan)

tara itu salah seorang siswa SD
Bugel, Syarif mengaku bangga atas
acara pawai obor tersebut, meski-
pun siswa kelas 4 ini harus rela
berjalan kaki sejauh 6 KM bersama
teman-temannya, “ Pramuka itu
harus berani berjalan malam, dan
pantang mundur,” ujarnya.

Ditempat yang sama ketua
Forum Komunikasi Aktivi Muda
Ciawi (FKAMC), Dude Hadar, ST
meminta, pihak aktivis Pramuka
supaya mempertahankan tradisi

pawai obor tersebut. Karena dalam
Pramuka pembinaan mental siswa
merupakan hal yang diperlukan,
bahkan menghadapi era globalisasi
ini Pramuka jangan kalah oleh
organisasi semacamnya.

Acara yang berakhir sampai
dengan pukul 23.00 WIB tersebut,
berjalan aman, tertib dan lancar,
karena didukung petugas keamanan
dari Koramil 1204 Ciawi, Polsekta
Ciawi, Satpol-PP serta para orang
tua siswa. (Esu)

Trans, Bogor: Sebuah pabrik
pembuatan petasan, di Kampung
Panyirapan, Desa Kabasiran, Kec.
Parung Panjang, Kab. Bogor,
digrebek jajaran Polsek Parung
Panjang.

Penggerebekan yang dilaksana-
kan pada Jumat (14/8) sore, selain
menyita bahan baku pembuat
petasan, di antaranya 2 kilogram
potasium serta 3 kilogram belerang,
polisi juga berhasil menyita
sebanyak 132.000 petasan berbagai
jenis dan ukuran. Namun Sani (40),
yang diduga pemilik pabrik berhasil
kabur saat penggerebekan.

Kasat Reskrim Polres Bogor

AKP M. Santoso, S.Ik melalui Ka-
polsek Parung Panjang AKP Su-
nardi mengungkapkan penggrebe-
kan tersebut dilakukan setelah
pihaknya mendapat informasi dari
warga yang menyebutkan rumah
yang dihuni Sani telah dijadikan
pabrik pembuatan petasan.

Mendapat laporan itu, kemu-
dian pihak kepolisian langsung
melakukan penyelidikkan dan
pengintaian. “Lokasi tersebut
sudah sejak lama kami intai. Setelah
mendapatkan bukti yang kuat,
kemudian baru kami lakukan
penggrebekan,” papar Sunardi.

(Kam)

Pabrik Petasan Digrebek Polisi

Badan Komunikasi dan Informatika mendapat penghargaan dari
Universitas Gunadarma

Siswa SD, SMP dan SLTA rabu malam lalu melakukan paai obor
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Trans, Bekasi:  Peringatan
Hari Ulang Tahun (HUT) Pramuka
ke-48 di Kota Bekasi dimanfaatkan
untuk menempa murid-murid lebih
disiplin, terutama dalam hal belajar,
baik di lingkungan sekolah maupun
luar sekolah.

Seperti diketahui di seluruh
Indonesia, termasuk Kota Bekasi,
maka setiap tanggal 14 Agustus
selalu diadakan peringatan HUT. Di
Kota Bekasi, HUT ke-48 diperingati
di Bumi Perkemahan GOR Bekasi.

Dalam rangkaian HUT Pramu-
ka, pada tanggal 13 Agustus 2009,
kegiatan dipimpin oleh Hj Sumiati,
istri Wali Kota Bekasi. Pada
kesempatan itu, Hj Sumiati berpe-
san kepada peserta pramuka,  agar
siswa disipli, rajin belajar, dan
menjaga ketertiban di lingkungan
agar tetap aman bersih dan indah.
“Intinya sesuai dengan visi Kota
Bekasi, yakni Cerdas, Sehat dan
Ikhsan,” ujar Hj  Sumiati saat me-
ninjau perkemahan di GOR Bekasi.

Selanjutnya pada tanggal 14
Agustus 2009 kegiatan pramuka
dipimpin langsung oleh Wali Kota
Bekasi H Mohtar Mohamad,
bertempat di lapangan bola, tidak
jauh dari bumi perkemahan. Pada

Pada kesempatan itu Bupati
Bekasi Drs. Saduddin MM,
yang membuka verifikasi dan

pengesahan itu, menyatakan bahwa
pelaksanaan verifikasi dan penge-
sahan Dokumen Pelaksanaan Peru-
bahan Anggaran (DPPA) tahun
anggaran 2009 sebagai kebijakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.

Dalam peraturan disebutkan,
antara lain: 1. Anggaran berubah dari
sistem tradisional yang berorentasi
input kepada anggaran kinerja yang
berorentasi pada proses dan out-
put; 2. Sistem penganggaran yang
berimbang dan dinamis menjadi
sistem anggaran defisit/surplus; 3.

Pengesahan DPPA Kab Bekasi
Di Hotel Cipaku Bandung

Suasana pelaksanaan verifikasi dan perubahan anggaran 2009 di Bandung, tepatnya di Hotel
Cipaku Indah, Bandung. foto: kaslim

Trans, Bekasi: Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Bekasi mengadakan verifikasi dan
perubahan anggaran 2009 di Bandung, tepatnya
di Hotel Cipaku Indah, selama tiga hari, mulai
tanggal 10 - 12 Agustus 2009 atau sejak Senin
hingga Kamis.

HUT Pramuka Ke-48
Dimanfaatkan Untuk Ajak

Siswa Lebih Displin
kesempatan itu juga tampak
hadir seluruh pimpinan
SKPD, pengurus dan peserta
pramuka, serta kepala sekolah
dari SD, SMP,   SMA, terma-
suk Drs H Fadlin Kamal
selaku Ketua Kwarcab Kota
Bekasi.

Walikota Bekasi saat itu
mengalungkan bunga kepada
dua siswa-siswi  pramuka
kelas 4 dari SDN Duren Jaya
6 Bekasi Timur, yakni Agus
Kurniawan dan Putri Arina
Haq. Selain itu, SDN Duren
Jaya 6 juga mendapat bebe-
rapa piala, di antaranya bagi
Juara I Tolak Ukur Tenda
Putra dan Putri.

Beberapa piala juga dibe-
rikan untuk tingkat kecamatan,
Juara 1 Keluaran Tergiat diraih
Camat Bekasi Timur Drs H
Cecep Muntasar, Juara II oleh
Jati Sampurna, Juara III
Kecamatan Bantar Gebang.
Sedangkan Keluaran Berpres-
tasi Juara I Kecamatan Bekasi
Barat, Juara II Kecamatan
Bekasi Selatan, Juara III
Kecamatan Medan Satria.

(Geoffrey)

Trans, Bekasi:  50 anggota
DPRD Kota Bekasi masa periode
2009-2014 dilantik di Gedung
DPRD Kota Bekasi, Senin (10/8).

50 Anggota DPRD Kota Bekasi Periode 2009 - 2014  Dilantik

Pelantikan yang dihadiri oleh Wali
Kota Bekasi H. Mohtar Mohamad
dan Wakil Wali Kota Bekasi H
Rahmad Efendi itu berlangsung

sederhana, namun diwarnai demo
dari mahasiswa.

Para anggota DPRD yang di-
lantik itu tidak memberikan komen-
tar apapun terkait janji-janji mereka
selama kampanye Pemilihan
Umum Legislatif 2009 lalu. Usai
pelantikan, beberapa anggota de-
wan langsung mengadakan syuku-
ran dan pengajian, seperti yang
dilakukan oleh Joko Kuncoro,
anggota dewan dari Fraksi PDI
Perjuangan, di Narogong, Rawa-
lumbu, Kota Bekasi.

Pelantikan  yang dihadiri oleh
seluruh jajaran Pemerintahan Kota
Bekasi dan para simpatisan dari
partai politik itu, berjalan lancar
meskipun di luar gedung ada demo
yang dilakukan oleh sebagian besar
mahasiswa.

Anggota dewan yang dilantik
dari PDI Perjuangan sebanyak
delapan orang, yakni Lilik Haryoso

Format APBD yang semula terdiri
dari pendapatan dan belanja beru-
bah menjadi pendapatan belanja
dan pembiayaan; 4. Anggaran
belanja pada sistem keuangan
dipisahkan ke dalam belanja publik
dan belanja aparatur.

”Jadi, dengan sistem pengelo-
laan keuangan daerah, dokumen
pelaksanaan perubahan anggaran
yang selanjutnya disingkat menjadi
DPPA yang merupakan suatu
dokumen yang memuat rancangan
anggaran satuan kinerja terinci,
terukur dan jelas. Ini menjadi salah
satu syarat kelengkapan admnis-
trasi keuangan yang harus dipenuhi
dalam rangka pelaksanaan APBD,”
kata Bupati.

DPPA mempunyai kedudukan
yang sangat penting dan menentukan
keberhasilan pelaksanaan kegiatan
pembangunan daerah. Karena itu,
Bupati Bekasi mengharapkan kepada

semua SKPD agar serius dalam
mengikuti kegiatan ini. Kenapa
demikian? Bupati menjelaskan, para
SKPD adalah selaku pengguna
anggaran yang harus mempunyai
tanggung jawab penuh terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan

yang sesuai bidang dan tugasnya.
”SKPD dituntut untuk menge-

tahui dengan jelas uraian kegiatan
satuan kerjanya,” terang bupati.

Bupati menambahkan, di dalam
penyusun APBD berdasarkan
anggaran kinerja diharapkan dapat

lebih meningkatkan profesiona-
lisme pelaksanaan tugas, karena
dengan anggaran kinerja setiap
kegiatan harus terukur dan terarah
sehingga mudah untuk dipertang-
gung jawabkan secara transparan
dalam pengelolaannya. (Kaslim)

S.Sos, Sudirman, Eliaser Yentji
Suhur, Enie Widiastuti, Nuryadi
Darmawan RS, Anim Imanudin SE,
H Tumai SE, dan Djoko Koencoro.

Sedangkan dari Partai Demok-
rat sebanyak 14 orang, yakni
Ronny Hermawan SH, H Abadi Ika
Setiawan, Arwis Sembiring Meliala
SH, S Mulyanto SH, H Andi Zabidi
SH, Zaiman Makmur Afan SE,
M.si, Ir Hj Heli Mulyaninsih, Hj
Ratu Tatu Sukarsih S.Sos, H Da-
dand Asgar Noor SE MM,  Sodikin,
Ir S Soegiarto, Hj Nurul Marfuatin,
Haeri Rarani SH MH,  H Azhar
Laena SE.

Dari Partai Golkar sebanyak 6
orang, yakni Drs H Rosihan
Anwar, H Roy Achyar, Hj Tumi-
nah S.Ag M.Pd, Safei, H Yusuf
Nasih S.Sos, dan Drs M Yakum.
Selanjutnya, dari PAN sebanyak 3
orang, yakni Drs Thamrin Usman,
Abdul Muin Hafied  SE M.Pd, dan

H Agus Rohadi,
Sementara dari PKS sebanyak

10 orang, yakni Drs H. Balii
Pranowo, Ariyanto Hendrata S. Pd,
Sardi Efendi S.Pd, Drs Heri
Purnomo, Sutriyono S.Pd, Haryeti
Rina W  S.Si, Drs H Herry Koes-
wara MA, Chairoman J Putro M
Eng, HM Saifuddaulah SH MH,
dan Rinto Andrianto S.Pdi

 Sebagai pendatang baru, Partai
Indonesia Raya berhasil menduduk
tiga wakilnya di dewan, yakni
Irman Fimansyah, Muhammad
Dian, dan Anang Suryana. Menyu-
sul, PPP sebanyak 2 orang, yakni
Muhamad Said dan Jamaludin.

Tiga partai yang mendapat
wakil di DPRD Kota Bekasi
masing-masing satu orang, PKB
Ahmad Ushtuchri SE , HANURA
Winoto SH, Partai Bulan Bintang
Mustopa S.Sos, dan PDS Lisoist
Morliner SH. (Geoffrey)

Trans, Bekasi: Pelaksanaan
pengumuman lelang proyek penga-
daan/jasa kegiatan di lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten
Bekasi, Propinsi Jawa Barat, baru-
baru ini, berlangsung ricuh dan ka-
cau balau. Pemborong atau rekanan
yang memasukan penawaran di
beberapa paket merasa kecewa,
karena terlihat adanya sesuatu
permainan yang sangat janggal.

Kejanggalan terjadi lantaran
tidak adanya ketransparan pihak
panitia sehingga menimbulkan
kekurangpuasan bagi para rekanan
yang memasukan penawaran.
Sejumlah harga penawaran yang
tidak masuk akal justru dimenang-
kan. Contohnya, pada paket No.
25,  dengan menawar 0, 5 %  di-
menangkan.

”Ada apa semuanya ini? Kalau
memang kesalahan di PQ dieva-
luasi,  tidak mungkin dari delapan
perusahaan ada satu kesalahan.
Kemudian pemenangnya tunggal,
tanpa ada perusahaan pendamping
yang terlihat di papan pengumu-
man,” ujar salah seorang rekanan.

Panitia Lelang Proyek Dinas Pendidikan
Dilaporkan Rekanan ke Kejaksaan

Seorang rekanan merobek kertas pengumuman yang ditempel
di dinding tembok Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. foto:
kaslim.

Menurutnya, hal itu sudah
menyalahi aturan atau melanggar
KEPRES 80, yang antara lin
menyatakan bahwa setiap peme-
nang harus ada perusahaan pen-
damping,  minimal dua perusahaan.
Tetapi di dalam pengumuman yang
terpampang pemenang tanpa
terlihat perusahaan pendamping.
Akhirnya, ada salah satu dari se-
kian rekanan yang pernah mendaf-
tarkan perusahaannya, namun tidak
mendapat proyek.

Untuk melampiaskan emosi,
dia terpaksa mencak mencak,
mengamuk, dan mengacak-acak
meja, melempar bangku dan kursi,
serta merobek kertas pengumuman
yang ditempel di dinding tembok.
Dia menuduh panitia tidak tran-
sparan dan ada indikasi kecurangan
di dalam pelaksanaan tender. ”Pa-
nitia telah memola perusahaan yang
dan memberikan fee pengamanan
sebesar 2% dari nilai total pena-
waran serta 1 %  untuk pengetikan.
Sebagai koordinator pengumpul
dana fee 2% tersebut adalah beri-
nisial ST. Setelah terkumpul dana

fee itu lalu disetorkan ke pejabat
yang bersangkutan,” ujar rekanan
berinisial MM dan SJ.

Menurut MM dan SJ, pelaksa-
naan tender tersebut bernuansa
KKN. ”Bagi saya normatif saja,
tidak mengikuti aturan yang telah
dibuat sedemikian rupa. Namun,
saya berharap kepada pihak yang
berwenang dalam hal ini Bawasda
atau pihak kejaksaan agar menin-
daklanjuti masalah ini,” ujar MM.

H Rojali Aceh mengatakan
kepada Koran Trans, kericuhan itu
tidak lepas dari petugas dalam hal
ini adalah Satuan Pengaman Polisi
Pamong Praja (Satpol PP). ”Me-
nurut saya ada ketidakmengetian
pihak Stpol PP. Mereka kan digaji,
kenapa tidak bisa mengamankan
sesuatu yang terjadi di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi,”
ujarnya.

Persoalan ini akhirnya dilapor-
kan kepada pihak Kejaksaan Negeri
Cikarang oleh Maman BA selaku
Direktur CV. Putra Kobak Rotan,
yang berdomisili di Kampung
Kobak Rotan, Desa Sukamakmur,

Kecamatan Sukakarya, dengan
nomor: 11 A/CV-PKRT/VIII/2009
tentang adanya KKN di Dinas
Pendidikan Kabupaten Bekasi.

”Kenapa saya laporkan kepada
kejaksaan? Sebab, saya merasa
dirugikan oleh pihak panitia lelang
tersebut. Kalau memang di dalam
pelaksanaan kegiatan itu benar-
benar dijalankan berdasarkan
aturan yang berlaku,  saya tidak

mempersalahkan kalau tidak
mendapatkan proyek,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota
Bekasi mengakui tidak tahu menahi
soal pengumuman lelang, termasuk
nuansa KKN yang dituding
sejumlah rekanan. ”Kejadian ini
menjadi masukan bagi kami, nanti
Bawasda bisa menindaklanjuti, kita
lihat saja perkembangannya,”
ujarnya.  (Kaslim)

Hj. Sumiati istri Walikota Bekasi Tengah, Nambri, SPd
Kwarcab, Mabigus. Nurhayati, Spd Kepala Sekolah SDN Duren
Jaya VI, Drs. H. Padlin Kamal Ketua Kwarcab Kota Bekasi.

foto : Geoffrey

H. Mohtar Mohamad Walikota Bekasi selesai pelantikan 50
Anggota DPRD Kota Bekasi. foto : Geoffrey

Trans, Bandung : Ruas seki-
tar Nagreg khususnya di perlin-
tasan kereta api dan tanjakan
Nagreg sudah menjadi langganan
macet terutama pada hari-hari libur.
Apalagi saat menjelang dan sesudah
lebaran kemacetan lalu lintas di
daerah ini sering tak terkendali
hingga sopir pengguna jalan kerap
harus menunggu berjam-jam
lamanya akibat terjebak macet
yang sulit diurai.

Untuk mengatasi kemacetan
tersebut, Pemerintah pusat melalui
Departemen PU, Cq Dirjen Bina
Marga beberapa tahun lalu telah
melaksanakan pembuatan jalan
lingkar Nagreg. Proyek tahun jamak
(multy year) yang menghabiskan
dana APBN hingga ratusan miliar
ini pengerjaannya terbagi dalam
beberapa tahap dan diharapkan
selesai tahun 210 nanti.

Mengingat belum mungkin
rampungnya proyek secara kese-
luruhan disamping kerap muncul
kendala lapangan di beberapa
bagian kegiatan maka kelancaran
harus mudik ke Jawa melalui jalaur
Selatan, pada musim lebaran tahun
ini tampaknya masih belum ter-
tangani secara maksimal. Bahkan di
beberapa bagian jalan dikhawatir-
kan masih akan terjadi kemacetan
panjang akibat adanya penyem-
pitan jalan (bottle nick).

Satker Satuan Kerja Non
Vertikal (SKNV) Pembangunan
Jalan dan Jembatan Jawa Barat,
yang menangaani mega proyek ini
Ir Agus Hendarto melalui PPK
Bagian Pelaksanaan Pembangunan
Jalan Lingkar Nagreg, Haryono, ST
saat ditemui tim Koran Transaksi
di Kantornya di Jl Raya Nagreg Kab
Bandung, belum lama ini, mengakui
kalau jalan di ruas tersebut belum
mungkin rampung secara kese-
luruhannya pada tahun 2009.

Haryono yang didampingi Staf
Teknik, Engkan Sukana, menje-

Bandung, Trans : Bhakti
Siliwangi pola manunggal satata
sariksa yang diwujudkan dalam
TNI Manunggal Membangun
Kelurahan (TMMK), merupakan
bentuk kepedulian jajaran TNI
khususnya Kodim 0618/BS Ban-
dung. Kegiatan dimaksudkan,
membantu persoalan masyarakat
baik infrastruktur jalan, lingkungan
hidup, kesehatan dan sosial eko-
nomi lainnya.

TMMK Dorong Swadaya Masyarakat Mandiri
Selama 14 hari kegiatan

TMMK (sejak 30 Juli), swadaya
masyarakat sebagai wujud apresiasi
masyarakat, telah berhasil menye-
lesaikan 13 sasaran fisik dengan
baik. Berhasil menyerap swadaya
murni masyarakat Rp. 185.368.
000,00 selain dana yang bersumber
dari APBD Kota Bandung Rp.
330.274.793,00.

Kecuali sumur jet pump yang
masih dalam penyelesaian karena

terkendala teknis, beberapa sasaran
fisik juga mencapai over prestasi,
diantaranya rehab rumah kumuh,
rehab masjid, dan penanaman po-
hon pelindung. Begitu pula sasaran
non fisik pelayanan kesehatan,
Keluarga Berencana (KB) dan
pemberian bibit lele dumbo.

Hal ini disampaikan Sekretaris
Daerah (Sekda) Kota Bandung
selaku Ketua Pokjanal TMMK
dalam laporan tertulis yang

dibacakan Camat Cibeunying
Kidul, Denny Sanny pada penutu-
pan kegiatan TMMK Satata
Sariksa, bertempat di lapang RW.04
di Kelurahan Sukapada, Kecamatan
Cibeunying Kidul Bandung, Rabu
(12/08/09). Dihadiri Dandim 0618/
BS Bandung, Letkol TNI (Inf) Urip
Wahyudi.

Penutupan ditandai pengem-
balian peralatan kerja dari lurah
dan pasukan TNI kepada In-
spektur Upacara, Kepala Badan
Kesatuan Bangsa, Perlindungan
dan Pemberdayaan Masyarakat
BKPPM) Kota Bandung, H.M.
Askary Wiranataatmaja mewakili
Wali Kota Bandung, H. Dada
Rosda.

Wali Kota Bandung, H. Dada
Rosada dalam sambutan tertulis
yang disampaikan Kepala
BKPPM, H.M.Askary Wirana-

taatmaja menegaskan kema-
nunggalan TNI dengan rakyat,
adalah modal social bagi Kota
Bandung untuk memantapkan
perwujudan Bandung kota jasa
bermartabat.

“Bagaimanapun juga TMMK
telah memberi pengalaman ber-
harga, iklim kebersamaan menjadi
penentu tingkat keberhasilan
sebuah program. Kita tidak punya
pilihan lain kecuali memperkokoh
budaya silaturahmi dan semangat
kegotong royongan,” tandasnya.

Dada menambahkan, pem-
bangunan fisik dan non fisik
TMMK merupakan stimulus bagi
masyarakat agar mampu mandiri
memberdayakan potensinya. Hasil
TMMK diharapkan, dapat me-
ningkatkan aktivitas sosial ekonomi
dan kesejahteraan warga setempat.

Eyos/Novianto

Antisipasi Arus Mudik Ruas
Sekitar Nagreg Dilebarkan

 Salah satu ruas di lingkar Nagreg yang sudah siap pakai

laskan tahun 2009 ini
pihaknya baru menggarap
pekerjaan tahap II dan III,
yaitu lokasi Ciaro, Liheung
sepanjang 950 meter dan
1.295 meter, serta pelebaran
Nagreg sepanjang 1.600 meter.
Dari lebar tujuh menjadi 14
meter dan dari dua lajur
menjadi empat lajur.

Pelebaran yang lokasi
tepatnya sebelum dan sesu-
dah perlintasan kereta api
Nagreg ini dimaksudkan untuk
mengantisipasi padatnya arus
lalu lintas terutama pada saat
menjelang dan sesudah lebaran
nanti. “Minimal untuk memi-
nimalisir kemacetan menjelang
lebaran nanti,” ujar Haryono.

Secara teknis, Engkan
menjelaskan pelebaran sebelah
kanan lebih tinggi dari sebelah
kiri. Hal itu dilakukan karena
di sebelah kana nada pipa
pertamina sepanjang 600
meter, sehingga ada proteksi
sepanjang 600 meter di lokasi
ini. “Jadi jalan lebih tinggi ka-
rena pipa pertamina elevasi-
nya ada di atas jalan. Inilah ke
khususan di proyek ini,”
ujarnya.

Berbicara‘ masalah kelan-
caran lalu lintas, baik Haryono
maupun Engkan tak mau
menjamin, karena meskipun
jalan lingkar Nagreg ini selesai,
menurut mereka pekerjaan
rumah (PR) di jalur Selatan ini
masih sangat banyak di anta-
ranya kemacetan Limbangan,
pasar Lewo dan tanjakkan
Gentong. “Linkar Nagreg ini
lebih untuk mengantisipasi
kemacetan di perlintasan kereta
api Nagreg, tanjakkan Nagreg
dan trouble/pertemuan di jl
Cagak Garut, Ciawi dan Ban-
dung,” ujar Haryono dan Eng-
kan menerangkan. Arso/Iwan
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Pemeriksaan .....kembali melaporkan dua bentuk
dugaan korupsi penyelenggaraan
ibadah haji tahun 2008 ke bagian
pengaduan masyarakat KPK. Dua
dugaan itu adalah korupsi biaya
penerbangan dan biaya operasional
dalam negeri dan Arab Saudi senilai
US$ 127,7 juta atau Rp 1,28 triliun.

Menurut ICW, dalam pelaksa-
naan biaya haji tahun 2008, harga
avtur mencapai titik terendah.
Sehingga, komponen biaya pener-
bangan semestinya bisa jauh lebih
rendah. “Tapi dalam pelaksanaan-
nya, biaya penerbangan yang di-
tanggung oleh jemaah jauh lebih
besar,” ujar Koordinator Pelayanan
Publik ICW, Ade Irawan.

Berdasarkan data ICW, harga
avtur tahun 2007 senilai US$ 75,30
per barel. Saat itu, biaya penye-
lenggaraan ibadah haji (BPIH) yang
dibayarkan jemaah senilai US$
1.327. Sedangkan tahun 2008 keti-
ka harga avtur turun menjadi US$
60 per barel, jemaah membayar
BPIH sebesar US$ 1.867. “Se-
hingga, terjadi kelebihan biaya
penerbangan secara keseluruhan
US$ 102,2 juta atau US$ 532 per
jemaah,”  ujar Ade Irawan.

Sementara itu, untuk biaya
operasional di dalam negeri dan
Arab Saudi, ICW menemukan
dugaan korupsi total sebesar US$
25,5 juta. Selisih biaya tersebut
berasal dari berbagai komponen,
seperti konsumsi jemaah dan
petugas, alat tulis kantor, honor dan
perjalanan dinas petugas, general
service, akomodasi, konsumsi
jemaah, serta petugas.

Manipulasi Penetapan Biaya
ICW juga melaporkan soal temuan
adanya manipulasi penetapan biaya
penyelenggaraan ibadah haji tahun
2008 senilai US$ 3.458 per jamaah,
yang diajukan oleh Departemen
Agama. Persetujuan itu, kini sudah
ditetapkan dalam Peraturan Pre-
siden Nomor 31 Tahun 2009.

Peneliti ICW, Firdaus Ilyas
menyatakan, ICW menemukan
ketidakwajaran dalam beberapa
komponen biaya. Dalam Perpres

itu besaran BPIH ditentukan rata-
rata sebesar US$3.458 per jamaah
haji untuk seluruh embarkasi.
Namun sebenarnya biaya faktual
untuk musim haji 2009 bukanlah
AS$3.458 per jamaah, melainkan
AS$3.844. “Seharusnya jemaah
bisa membayar biaya haji lebih
murah, yaitu US$ 1695 per jemaah
sehingga terjadi selisih kemahalan
US$ 382 per jemaah haji,” te-
rangnya.

Disebutkan, ICW melaporkan
dugaan korupsi biaya ibadah haji
ke KPK karena diduga melibatkan
uang banyak, bukan hanya hitungan
miliar tetapi triliunan rupiah.

“BPIH 2009 jauh mengalami
kenaikan daripada tahun 2008,
padahal yang kita ketahui tahun
2008 adalah BPIH yang sangat
mahal terutama komponen biaya
penerbangan,“ kata Firdaus.

Dia memaparkan total rincian
BPIH 2009 (AS$ 3.458) yakni
biaya penerbangan sebesar
AS$1.765,6 (51,47%), biaya
operasional Arab Saudi dan living
cost AS$1.656,92 (48,3%) yang
terdiri atas biaya maslahah ammah
sebesar 594 Riyal Saudi, akomodasi
makkah/madinah 3.225 Riyal,
komsumsi 382 Riyal, angkutan
darat (naqobah) 451 Riyal, dan
living cost 1.500 Riyal, serta biaya
asuransi dalam negeri sebesar
Rp100 ribu (0,23%).

Firdaus mengungkapkan
bahwa adanya subsidi dari jamaah
haji Indonesia yang setoran awal
bunganya saja per Maret 2009
mencapai Rp1,2 triliun dan untuk
tahun 2009 ini akan disubsidikan
ke BPIH sebesar Rp778,2 miliar
atau setara AS$386 per jamaah.
Karenanya, jika ditotal biaya haji
tahun 2009 AS$3.844 atau setara
Rp40,3 juta per jemaah haji. “Jadi
biaya aktual per jemaah musim haji
2009 bukan AS$3.458, tetapi sudah
mencapai AS$3.844 (versi Depag,
red), jauh lebih tinggi biaya haji di
Malaysia yang hanya RM11.000
atau sekitar Rp33 juta,” ungkapnya.

Manipulasi BPIH 2009, kata
Firdaus, terletak pada biaya
penerbangan sebesar AS$1.765 per
jamaah yang seharusnya AS$ 1.444

dengan asumsi harga minyak dunia
sebesar AS$70 per barel, sehingga
selisih kemahalan harga sebesar
AS$321. Kalaupun harga minyak
naik menjadi AS$80 per barel, maka
biaya penerbangan hanya
AS$1650. “Sebagai catatan minyak
bentuk apapun sekarang ini
dimanapun turun lagi berkisar
AS$62 per barel,” jelasnya.

Ketidakwajaran kedua, lanjut
Firdaus, biaya operasional di Arab
Saudi dan living cost yang totalnya
disebutkan sebesar AS$1.691 dan
ditambah dana subsidi dari sebesar
Rp778,2  miliar (US$386 per
jamaah), sehingga totalnya sebesar
AS$2.077,9.

Berdasarkan perhitungan ICW,
jika tanpa subsidi (ditambah biaya
pemondokan dan komsumsi) pun,
biaya operasional hanya sebesar
AS$1.695,7, sehingga terjadi selisih
kemahalan biaya operasional
sebesar AS$382,2 per jamaah
(AS$386-AS$4).

Ada dua skenario yang
dipetakan ICW, papar Firdaus,
pertama jika tak ada subsidi (BPIH
ditanggung oleh jamaah) dengan
asumsi kuota haji reguler sebanyak
192.000 ditambah kenaikan kom-
sumsi dan akomodasi, maka total
BPIH 2009 yang wajar sebesar
AS$3.139 per jamaah dengan cata-
tan harga minyak AS$70 per barel.

Skenario kedua, jika ada subsidi
yang jumlahnya sebesar Rp778,2
miliar (AS$386 per jamaah), maka
BPIH yang wajar sebesar
AS$2.753,6 atau terjadi kemahalan
(mark up) BPIH sebesar AS$704,3
per jamaah atau Rp7,5 juta.

Menurut Firdaus hasil kajian-
nya itu didasarkan pada data pub-
lik resmi yang diperoleh laporan
keuangan BPIH Tahun 2006 dan
2007 yang telah diaudit BPK,
laporan keuangan BPIH 2008 yang
belum diaudit BPK, dan Perpres
31 Tahun 2009, serta draft final
laporan Depag dengan Komisi XIII
tentang BPIH. “Jika standar harga
kita menggunakan standar dari
dalam negeri dan Kementerian Haji
Arab Saudi,” ujarnya.

Untuk itu, ICW meminta Presi-
den untuk meninjau ulang Perpres

BPIH 2009 terkait besaran ongkos
naik haji pada tahun 2009. ICW juga
meminta Depag untuk memper-
tanggungjawabkan dugaan pengge-
lembungan harga dalam pengelolaan
ibadah haji, dan meminta KPK
terus dan konsisten memberantas
korupsi khususnya biaya naik haji
pada Depag.

Sementara itu, Menteri Agama
Muhammad Maftuh Basyuni
dalam beberapa kesempatan telah
membantah tudingan yang dikemu-
kakan ICW tersebut. Menag bah-
kan mengingatkan ICW agar tidak
asal membuat tuduhan-tuduhan
yang tidak bisa dipertanggung-
jawabkan.

Bentuk Badan Independen
Untuk mengawasi pelaksanaan

ibadah haji, ICW mengusulkan
dibentuk badan independen yang
mengawasi penanganan pelaksa-
naan ibadah haji bagi para jemaah
haji Indonesia.

Ade Irawan mengatakan, se-
mestinya terdapat badan indepen-
den yang mengawasi penanganan
pelaksanaan ibadah haji bagi para
jemaah haji Indonesia. “Monopoli
Departemen Agama dalam me-
ngurus ibadah haji selayaknya
dihapus,” usulnya.

Dengan membangun semacam
badan independen pengawas haji
akan membuat pelayanan haji lebih
efektif dan efisien karena Depar-
temen Agama sifatnya hanya akan
menjadi sebagai pihak regulator
atau pembuat peraturan tentang
haji. “Selain itu, hal tersebut juga
akan meningkatkan dan memper-
baiki tata kelola dari pelaksanaan
ibadah haji yang dinilai masih
terdapat banyak kekurangan,” ujar
Ade.

Dia menjelaskan, badan inde-
penden yang dimaksud, bisa men-
contoh seperti halnya kewenangan
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP
Migas) dalam sektor migas.

Menurut Ade, pelaksanaan
ibadah haji menjadi rawan akan
penyelewengan antara lain karena
banyaknya program pengadaan
yang diselenggarakan seperti

pengadaan katering bagi jemaah.
Pengembalian Selisih Sewa

Pondokan Haji
Sementara itu Ketua Umum

Majelis PP Rabithat Haji, Ade
Marfuddin, mengatakan, bukan
hanya evaluasi, Depag juga harus
transparan untuk mengevaluasi
pengembalian selisih sewa pemon-
dokan jamaah haji.

Menanggapi permintaan Ko-
misi VIII Dewan Perwakilan Rak-
yat (DPR) RI kepada Pemerintah
dalam hal ini Departemen Agama
untuk mengevaluasi pengembalian
selisih sewa pemondokan jamaah
haji, Ketua Umum Majelis PP
Rabithat Haji, Ade Marfuddin,
mengatakan, bukan hanya evaluasi,
Depag juga harus transparan dalam
hal tersebut.”Harus ada transpa-
ransi kepada khalayak khususnya
para calon jamaah haji,” kata Ade
Marfuddin kepada Republika,
Rabu (12/8).

Menurutnya, jika Depag tidak
melakukannya, maka Depag telah
melanggar peraturan.Ade menjelas-
kan, rumah yang disewakan untuk
para calon jamaah haji di Makkah
itu berbeda harganya dari satu
rumah dengan rumah yang lainnya.
Jika semua calon jamaah haji
membayar sewa pemondokkan
sebesar 2.000 riyal, dan harga sewa
itu sebesar 1.500 riyal, maka harus
dikembalikan sebesar 5.00 riyal.

Meski demikian, karena harga
sewa pemondokan berbeda, maka
pengembalian uang sewa itu juga
pasti berbeda. “Depag jangan
memberian uang pengembalian
sewa pemondokan rata untuk
semua calon jamaah haji. Karena hal
itu tidak adil,” ujar Ade Marfuddin.

Menurutnya, Depag harus
membuat standrisasi pengembalian
selisih sewa pemondokan tersebut.
“Biasanya, pemondokan di ring
satu building satu yang dekat
dengan Masjidil Haram, pasti
berbeda dengan pemondokan di ring
satu building dua atau tiga. Apalagi
kalau pemondokan di ring dua dan
seterusnya, pasti berbeda,”
tuturnya.

(Elman Sihombing)

Kebon Cau yang berjarak sekitar
200 meter dari atau tepat berada
dibelakang kediaman orangtua dan
kakak kandung Nana.

Sementara itu, rumah orang tua
Nana selalu tertutup rapat dan
dikabarkan ibu kandung Nana
mengalami shock berat. Tidak satu
pun pihak keluarga yang mau
memberikan keterangan. “Ibu
Jubaedah shock dan sakit. Kami
mohon jangan diganggu,” kata
Ahmad Fatoni yang mengaku
mendapatkan kepercayaan dari
keluarga Nana untuk member
keterangan kepada wartawan

Seorang teman dekat Nana
Ikhwan Maulana di Kampung
Kebon Cau, Labuan, Pandeglang,
Banten, yakni Dadang Romansyah
mengatakan, Nana pernah mengi-
kuti perang di Poso dan Ambon
pada saat konflik sekitar tahun
2005 lalu.

“Nana memang pernah ke Poso
dan Ambon ikut berperang,” ujar
Dadang, kepada wartawan di Kam-
pung Kebon Cau, Kamis (13/8).

Sebelum berangkat ke Dua
lokasi konflik itu, Nana, kata
Dadang, juga pernah mengikuti
latihan perang di daerah Cirata,
Kecamatan Menes, Pandeglang,
pada tahun 2001. Saat pelatihan itu,
polisi berhasil menggerebek dan
menangkap sejumlah orang, namun
Nana berhasil melarikan diri.

Hingga saat ini, kediaman
keluarga Nana di Pandeglang masih
terus didatangi para tetangga warga
Labuan yang ingin menunggu jasad
Nana yang sedang dalam perjalanan
dari RS Polri, Jakarta menggunakan
mobil ambulans dengan pengawa-
lam ketat anggota densus 88.

Juru bicara keluarga Nana Ikh-
wan Maulana, yaitu Ustad Fathoni,
mengungkapkan, keluarga sudah
mendapat kabar bahwa hasil uji

Bomber ............. DNA empat anggota keluarga Nana
cocok dengan DNA potongan
mayat pengebom Hotel Ritz
Carlton. “Saya belum tahu kabar
terakhir, yang pasti sudah positif,”
kata Ustad Fathoni.

Kabar itu, menurut Ustad
Fathoni, diperoleh dari Kepolisian
Sektor Labuan, pada Jum’at pagi
(14/8) sekiyat pukul 07.00 WIB,
yang menerima info dari Kepolisian
Daerah Banten. Setelah diketahui
positif, sekitar pukul 9.00 pagi,
anggota Detasemen Khusus 88
Antiteror menjemput Juhra,
keponakan Nana bernama Unan
dari Kampung Kebon Cau.

Warga Siapkan Pemakaman
Warga Kampung Kebon Cau,

Desa Labuan, Pandeglang, Banten,
sudah bersiap-siap membersihkan
tempat pemakaman umum di desa
tersebut. Rencananya jenazah
Nana Ikhwan Maulana, pelaku bom
bunuh diri di Hotel Ritz-Carlton
Jakarta pada 17 Juli lalu, akan di
makamkan di kampung halaman-
nya.

Berdasarkan pantauan, sekitar
pukul 13.30 WIB, warga sudah
mulai membersihkan makam umum
dengan golok dan cangkul. Lokasi
makam sendiri berada disekitar 500
meter dari rumah keluarga Nana.
“Kami sebagai warga berkewajiban
menguburkan jenazah warga kami,
apapun latar belakang orang terse-
but,” ujar Fathoni, ustad dan tokoh
masyarakat di kampung tersebut.

Menurut Fathoni, jika memang
Nana Maulana adalah pelaku bom
di Mega Kuningan, pihak warga
dan akan tetap menerima jenazah
Nana, “Kami tetap akan siapkan
kuburannya,” kata dia.

Meski sudah ada kabar bahwa
hasil uji DNA keluarga Nana di
Pandeglang itu positif dengan
potongan mayat teroris di Ritz
Carlton, namun hingga kini keluarga
Nana masih tertutup. Semua yang

berkaitan dengan pemberitaan
Nana Maulana diserahkan keluar-
ganya kepada ustadz Fatoni, tokoh
masyarakat setempat dan Ketua
RW Aceng Saefudin.

Menurut Aceng Saefuddin, saat
ini keluarga sudah mendapat kabar
bahwa hasil uji DNA empat anggota
keluarga Nana cocok dengan DNA
potongan mayat pengebom Hotel
Ritz Carlton. “DNA keluarganya
sudah positif,” kata Aceng yang
juga Ketua RW 13, Labuan.

Kabar itu, menurut Aceng,
diperoleh dari Kepolisian Sektor
Labuan, sekitar pukul 7.00 pagi
tadi, yang menerima info dari
Kepolisian Daerah Banten. Setelah
diketahui positif, sekitar pukul
9.00 pagi, anggota Detasemen
Khusus 88 Antiteror menjemput
Juhra, kakak kandung Nana, dan
keponakannya bernama Unan dari
Kampung Kebon Cau.

Direkrut di Luar Pandeglang
Nana Ikhwan Maulana, warga

Kampung Kebon Cau, Desa La-
buan, Pandeglang, Banten, yang
merupakan pelaku bom bunuh diri
di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada
17 Juli lalu, ternyata sudah sering
meniggalkan rumah berbulan-bulan.

Menurut Fathoni, tokoh ma-
syarakat setempat yag juga juru
bicara keluarga Nana mengatakan,
bukan kali ini saja Nana meniggalkan
kampungnya dalam waktu lama,
“Nana sering tiga sampai empat
bulan tidak pulang,” ujar Fathoni,
Jum’at (14/8) di Kampung Kebon
Cau, Pandeglang.

Jika keluar rumah, kata Fatho-
ni, Nana tidak pernah memberita-
hukan tujuannya secara rinci,
“Biasanya dia hanya bilang mau
kerja ke luar kota,” katanya. Karena
sering keluar rumah itulah, kata
Fathoni, kemungkinan Nana direk-
rut oleh orang lain diluar Pandeglang
untuk menjadi “pengantin” bom
bunuh diri.

Di Pandeglang, Fathoni melan-
jutkan, Nana tidak memililiki
ustadz khusus, “Tidak ada ustad
khusus yang dia ikuti disini. Bah-
kan, Nana selalu mengikuti kegiatan
pengajian ceramah agama dari ustad
siapapun jika adara di desanya,”
terangnya.

Selain itu, kata Fathoni, Nana
hanyalah jebolan Sekolah Dasar.
Meski begitu, dia dikenal sebagai
pemuda yang cerdas dan mudah
bergaul. Di Desa Labuan, Nana
tercatat sebagai pengurus Karang
Taruna, “Kalau dia lagi ada diru-
mah, jika ada kegiatan masyarakat
dia selalu ikut,” katanya.

Berdasarkan pantauan kedia-
man keluarga Nana di Kampung
Kebon Cau terus ramai didatangi
warga sekitar. Warga tidak me-
nyangka bahwa pelaku bom bunuh
diri di Hotel Rits Carlton itu adalah
Nana, warga setempat.

Ingin Balas Dendam
pada Amerika dan Israel

Nana Ikhwan Maulana, warga
Kampung Kebon Cau, Desa La-
buan, Pandeglang, Banten, yang
merupakan pelaku bom bunuh diri
di Hotel Ritz-Carlton Jakarta pada
17 Juli lalu, sebelumnya pernah
mengaku geram dan ingin membalas
kepada Amerika dan Israel karena
dinilai telah menyusahkan umat
Islam.

“Nana sering mengeluhkan
bahwa dia sangat membenci Ame-
rika dan Israel yang telah memerangi
Negara-negara Islam,” ujar Fathoni,
tokoh masyarakat setempat yang
juga juru bicara keluarga Nana.

Menurut Fathoni, jika berada
dirumah Nana memang sering
dating ke rumah Fathoni untuk
mencurahkan isi hatinya. Puncak
kebencian Nana pada Israel dan
Amerika adalah saat Israel
menggempur Gaza, Palestina, pada
awal tahun 2009 lalu, “Dari situlah
dia sangat ingin berangkat ke

Palistina untuk berjihad,” katanya.
Fathoni mengatakan, selain soal

Palestina, Nana juga sangat gelisah
jika menyaksikan perang antara
Amerika dan Afganistan serta Irak,
“Mungkin dari situ ia mudah
direkrut oleh orang-orang yang
mempunyai tujuan memusuhi
orang asing seperti Noor Din M
Top,” katanya.

Setiap Nana mengungkapkan
perasaanya ingin membalas Ame-
rika dan Israel, Fathoni menjelas-
kan, dirinya sudah meredam ke-
inginan Nana tersebut, “Saya sudah
sampaikan, kamu punya keahlian
apa jika berangkan ke Palestina?”
ujar Fathoni yang juga ustadz di
Kampung Kebon Cau.

Berdasarkan pengakuan Da-
dang Romansyah, seorang teman
dekat Nana Ikhwan Maulana di
Kampung Kebon Cau, Pandeglang,
ia mengatakan bahwa Nana
temannya itu pernah mengikuti
perang di Poso dan Ambon pada
saat konflik sekitar tahun 2004 lalu.

“Nana memang pernah ke Poso
dan Ambon ikut berperang,” ujar
Dadang.

Sebelum berangkat ke Dua
lokasi konflik itu, Nana, kata
Dadang, juga perah mengikuti
latihan perang di daerah Cirata,
Kecamatan Menes, Pandeglang,
pada tahun 2001. Saat pelatihan itu,
polisi berhasil menggerebek dan
menangkap sejumlah orang, namun
Nana berhasil melarikan diri.

Sementara menurut teman
sepermainan Nana, yaitu Burhan,
sebelum akhirnya menghilang dari
Kampung Kebon Cau, Nana sem-
pat melakukan ziarah ke makam
Imam Samdera di Lopang Serang,
Banten.”Itu adalah pertemuan
terakhir saya dengan Nana sebelum
akhirnya, tidak ada lagi kontak dan
kabar tentang keberadaan Nana,”
ujarnya. (Yus)

termasuk dari Indonesia Corrup-
tion Watch (ICW).

Tim Pengawasan Internal
KPK mengumpulkan data pendu-
kung terkait dugaan pelanggaran
kode etik yang dilakukan Antasari
Azhar dalam pertemuan antara
Antasari dengan pengusaha Ang-
goro Wijoyo yang telah ditetapkan
sebagai tersangka oleh KPK.

Indonesia Corruption Watch
pun telah melaporkan Antasari
Azhar ke pimpinan KPK karena
diduga melakukan sedikitnya 17
pelanggaran kode etik. ICW juga
mencantumkan sejumlah dugaan
pelanggaran yang ditemukan dalam
sejumlah dokumen, antara lain
adalah pertemuan dengan pengu-
saha Anggoro Wijoyo. Perbuatan itu
dianggap melanggar pasal 6 angka 1
huruf B, G, dan R Kode Etik KPK,
serta pasal 36 UU KPK. (SN)

Di Kota ..............

Lurah Pejuang AH Dasuki,
dalam menanggapi masalah itu
tampaknya tidak mau ikut ber-
tanggung jawab. Pasalnya, kata  AH
Dasuki, dia menjabat sebagai Lurah
Pejuang baru delapan bulan. AH
Dasuki juga mengatakan proses
pembuatan daftar pemilih tetap
(DPT) adalah dari RT, RW, PPS,
PPK dan KPUD. “Jadi, saya tidak
tahu masalah itu,” katanya.

Salah seorang staf di Kelurahan
Pejuang, Faisal Riza—yang ber-
tugas di Seksi Pemerintahan,
memastikan bahwa nomor induk
penduduk 3275061505560010 atas
nama Chen Huan Nan dibuat oleh

Dinas Kependudukan Kota Bekasi.
Menurut Faisal Riza, pembuatan

KTP Chen Huan Nan juga salah
prosedur. Sebab, di dalam KTP itu
ada tanda tangan Camat Medan
Satria, padahal seharusnya ditanda
tangani oleh Dinas Kependudukan.
“Itu pun warnanya harus merah.
Ketika itu kepala seksi kependudukan
di Kecamatan Medan Satria dijabat
oleh H Jartono,” ungkapnya.

Dia juga menambahkan,
berdasarkan data yang ada, warga
negara asing yang terdaftar di
Kelurahan Pejuang sebanyak 17
orang, namun yang masih
mendaftar hingga saat ini tinggal
delapan orang. Apakah orang asing
ini semuanya ikut mencontreng
dalam Pilpres? (SN)

yang terkait pemberian pelayanan,”
katanya di Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan. Artinya pungutan
di instansi pemerintah dibolehkan
selama mempunyai dasar hukum
yang jelas. “Ada aturan dulu, baru
bisa dipungut” ujarnya.

Baginya pungutan di Sismin-
bakum ini sah-sah saja, tapi harus
dibarengi dengan aturan main yang
jelas. Ini karena negara tidak punya
cukup anggaran dalam membangun
sistem ini sehingga mengajak pihak
ketiga. “Negara bisa membuat
inovasi dengan menggandeng pihak
ketiga tapi pungutan bukan masuk
PNBP,” katanya.

Atas kesaksian Surahmin, Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Kuntady
mempertanyakan aturan pungutan
di Sisminbakum tidak pernah
muncul. Tapi anehnya pungutan te-
tap terjadi.”Sepertinya, itu sengaja
dikondisikan supaya aturannya
tidak lahir,” demikian Kuntady.

Sekedar mengingatkan, kasus
ini bermula dari kerjasama PT.
Sarana Rekatama Dinamika (SRD)
selaku Investor dengan Koperasi
Pengayoman Pegawai Departemen
Kehakiman (KPPDK) yang dires-
mikan pada tanggal 31 Januari
2001. Pola kerjasama ini bersifat
BOT selama 10 tahun mulai 1 Ja-
nuari 2001 sampai 2010. Biaya

Pungutan ....... investasi sepenuhnya ditanggung
PT. SRD beserta segala resikonya.

Setelah batas waktu tersebut,
PT. SRD akan mengalihkan Sismin-
bakum pemerintah beserta seluruh
hardware dan softwarenya milik
PT. SRD. Namun pada tahun 2008
Kejaksaan Agung menilai acces fee
Sisminbakum atau pelayanan pem-
buatan badan hukum perseroan di
Depkumham secara online menya-
lahi aturan. Tidak hanya itu,
Kejaksaan Agung juga akhirnya
menyita peralatan milik PT. SRD.
Depkumham pun mengeluarkan
kebijakan untuk menutup layanan
Sisminbakum yang dikelola PT.
SRD dan menggantinya dengan
Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH).

Dari sini Kejaksaan Agung
menetapkan lima tersangka yakni
tiga mantan Dirjen AHU Romli
Atmasasmita, Zulkarnaen Yunus,
Syamsudin Manan Sinaga, Direk-
tur PT. SRD Yohanes Waworuntu
dan manta Ketua KPPDK Ali
Amran Djanah. Bahkan mantan
Menteri Depkumham Yusril Ihza
mahendra pun sempat dipanggil
kejaksaan untuk diperiksa tapi
hanya sebatas saksi.

Sampai sejauhmana kasus ini
akan berujung, dan apakah para
terdakwa akan divonis bersalah atau
akan dibebaskan? Kita babak
selanjutnya.

(Gaus Kaisuku)

gugatan, berdasarkan hukum,
tanggapan tergugat merupakan
syarat formil syahnya perubahan
gugatan.

Lebih lanjut dia menyatakan,
dengan adanya, ralat, perbaikan,
penggantian dan tambahan, peru-
bahan gugatan waris, seperti yang
diajukan pihak penggugat, maka
majelis hakim pada persidangan
pekan depan harus menyatakan
gugatan tidak dapat diterima karena
gugatan menjadi kabur.

Secara senada praktisi hukum,
Marni Malay, SH ketika dimintai
komentarnya seputar perkara
gugatan waris ini mengatakan,
perubahan gugatan tidak boleh
menyentuh atau masuk pokok
perkara. “Pihak tergugat harus
melakukan bantahan atas peruba-
han perkara sehingga dengan demi-
kian perubahan gugatan menjadi
tidak sah,” ujarnya.

Dia juga membenarkan, jika
perubahan gugatan ditolak oleh

pihak tergugat maka perkara harus
kembali kepada gugatan awal.

Menyinggung soal pembagian
harta peninggalan alm H Sanim dan
alm. Hj Rosidah, Marni Malay, SH
mengungkapkan, jika harta pe-
ninggalan itu merupakan harta ber-
sama maka seluruh harta menjadi
hak alm. H Sanim, karena Hj
Rosidah meninggal lebih dahulu dan
dari perkawinan keduanya tidak
memiliki anak.

Ketika ditanya apakah anak
angkat memiliki hak waris dari
orang tua angkatnya, Marni Malay
SH menyatakan, anak angkat tidak
memiliki hak waris dari orang tua
angkatnya. “Kelangitpun mereka
mengadu tidak akan dapat,” ter-
angnya.

Dia menjelaskan, status anak
angkat perlu dibuktikan secara
hukum dan tidak dapat hanya
berdasarkan pengakuan semata.
“Harus ada penetapan pengadilan
ketika seseorang dinyatakan se-
bagai anak angkat,” ujarnya.

Menurutnya, perkara waris
sesungguhnya bagi yang beragama

Islam telah memiliki ketentuan
hukum yang jelas, sehingga tidak
terlalu sulit bagi hakim untuk
memutuskan perkara waris.

Sebelumnya, Ketua Majelis
hakim PA Cikarang, yang memim-
pin sidang perkara ini, Drs. Hasan
Basri SH, MH, dalam persidangan,
Kamis (13/8) menyatakan sidang
ditunda terkait dengan adanya
pengajuan perubahan gugatan oleh
penggugat.

Dalam persidangan Kamis (13/
8), H Abu Husin Malhir SH dan
Rekan selaku kuasa hukum peng-
gugat, mengajukan ralat, perbaikan,
penggantian dan tambahan, peru-
bahan gugatan waris. Perubahan
gugatan tertanggal 13 Agustus 2009
itu, ditujukan kepada Ketua Pe-
ngadilan Agama Cikarang.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, perkara gugat waris antara
Gomay Cs (cucu tiri H. Sanim)
dengan Badrudin bin H. Sanim ini,
mendapat perhatian berbagai pihak.
Bahkan Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Provinsi Jawa Barat, Zaenal
berjanji akan mengawasi proses

persidangan perkara ini. Dia juga
berjanji akan mengkonsultasikan
kepada Mahkamah Agung (MA)
soal perkara gugatan waris yang
ditangani PA Cikarang.

Dilaporkan
Ke Mahkamah Agung

Seperti diberitakan sebelum-
nya, majelis hakim Pengadilan
Agama Cikarang Kabupaten Bekasi
dilaporkan ke Ketua Muda (Tuada)
Bidang Pengadilan Agama Mahka-
mah Agung RI terkait pelaksanaan
sita jaminan beberapa bidang tanah
sawah milik (alm) H Sanim bin H
Rain orang tua kandung dari
Badrudin bin H Sanim ahli waris
sah satu-satunya sebagai tergugat.

I Nyoman Redita SH & Partner
selaku kuasa hukum Badrudin bin
H Sanim, pada hari Rabu (22/7)
telah membuat surat No 027/P/LF/
VII/2009 ke Ketua Mahkamah
Agung RI, karena majelis Penga-
dilan Agama Cikarang Kabupaten
Bekasi, dinilai telah melakukan
kesalahan besar, dengan putusan
sita jaminan, padahal batas-batas

objek sengketa yang disebutkan
dalam gugatan tidak jelas.

Kronologis Perkara
Sengketa waris ini berawal dari

meninggalnya H Sanim pada tanggal
10 Maret 2009 dengan meninggal-
kan sejumlah harta dan seorang
anak bernama Badrudin. Semasa hi-
dupnya mendiang H Sanim pernah
menikah dua kali. Dalam perni-
kahan pertama dengan Badriah (kini
telah wafat) dikaruniai 1 orang anak
yakni Badrudin. Sementara dalam
pernikahan kedua dengan Hj
Rosidah (kini telah wafat) tidak
dikaruniai anak.

Alm. Hj. Rosidah sebelum
menikah dengan Alm. H Sanim,
berstatus janda dan telah memiliki
2 orang anak yakni Notih Binti
Bondan dan Ongsin Bin Bondan
(keduanya kini telah wafat). Alm.
Notih Binti Bondan memiliki 8
orang anak dan alm. Ongsin Bin
Bondan memiliki 3 orang anak.

Setelah H Sanim meninggal,
Badrudin Bin H Sanim oleh PA
Cikarang ditetapkan sebagai ahli

waris satu-satunya dari alm H
Sanim, dengan Badriah (ibu kan-
dungnya), maupun dari perka-
winan H Sanim dengan Hj Rosidah
yang tidak dikaruniai anak, sesuai
Penetapan PA Cikarang No 017/
Pdt.P/2009/PA.Ckr. tertanggal 21
April 2009 M

Setelah PA Cikarang mengeluar-
kan penetapan, Gomay Cs, cucu
alm. Hj Rosidah (cucu tiri alm. H.
Sanim) melalui kuasa hukumnya H.
Abu Husin Malhir, SH, mengajukan
gugatan waris ke Pengadilan Agama
Cikarang surat No Perkara 379/
PDt.G/2009/PA.Ckr tanggal 27 Mei
2009. Selain itu mereka juga
meminta majelis hakim PA Cikarang
untuk membatalkan Penetapan PA
Cikarang No 17/Pdt.P/2009/PA.Ckr.

Dalam persidangan pertama,
majelis hakim PA Cikarang, mem-
berikan waktu kepada para pihak

untuk melakukan mediasi. Pada
kesempatan itu, majelis juga
menetapkan putusan sela sita
jaminan atas objek perkara, dengan
alasan agar objek perkara tidak
diperjual-belikan. “Sita jaminan ini
dilakukan agar putusan majelis
hakim nanti tidak menjadi hampa,”
ujar Ketua majelis hakim, Drs.
Hasan Basri, SH, MH.

Sita jaminan maupun proses
mediasi kini telah dilaksanakan,
namun kedua belah pihak, peng-
gugat dan tergugat tidak mene-
mukan kata sepakat dalam proses
mediasi.

Pelaksanaan sita jaminan oleh
PA Cikarang ini dinilai tidak
konsisten, karena bertentangan
dengan penetapan No 017/Pdt.P/
2009/PA, yang diputuskan oleh PA
Cikarang sendiri.

(Kas, Zis, Ram, SN/DSS)

Trans, Padang : Eksekusi tanah oleh juru sita Pengadilan Negeri
Padang di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Gunung Pangilun, Kota
Padang, Kamis (13/08) berlangsung ricuh.

Juru sita PN Padang terpaksa meminta bantuan hampir 100
personil polisi dari Poltabes Padang untuk mengamankan proses
eksekusi sekitar lima bangunan yang terdiri dari dua ruko yang salah
satunya dijadikan bengkel mobil, dua rumah dan satu rumah petak.
Bahkan tiga personil Brimob ikut naik ke atas eskavator saat bangunan
dirobohkan.

Objek tanah yang disengketakan di PN Padang seluas 13.000
meter persegi, terjadi antara Abdul Karim dengan Herman yang
merupakan kemenakannya. Sebelumnya Abdul Karim selalu menang
dalam tiga kali sengketa tanah saat berhadapan dengan kelompok M.
Nasyir, Hasan Basri dan Zaenal.

Dalam sengketa dengan Herman yang menggugat hak sepertiga
dari luas tanah itu, Herman dimenangkan oleh pengadilan. Ternyata
tanah yang gugatannya dimenangkan Herman tersebut merupakan
tanah yang sudah dikuasai keluarga Zaenal secara turun temurun,
meski secara hukum Zaenal kalah dalam sengketa dengan Abdul Karim.

Karena itu dalam eksekusi tadi siang, keluarga Zaenal yang
menguasai tanah tersebut berusaha menghalang-halangi juru sita PN.
“Zaenal tidak masuk dalam perkara ini bahkan tidak pernah dipanggil
ke pengadilan, yang berpekara adalah antara Abdul Karim dan
Herman karena itu Zaenal memprotes eksekusi ini,” jelas pengacara
Zaenal, M. Juni kepada wartawan saat proses eksekusi berlangsung.

Menurut Juni, Zaenal bahkan telah mengirimkan bantahan atas
kasus sengketa ini ke pengadilan, namun tiba-tiba eksekusi dilakukan.

Namun alasan Zaenal tidak diterima juru sita PN Padang karena
beralasan Zaenal Cs telah kalah sebelumnya dalam sengketa dengan
Abdul Karim karena itu tanah Zaenal masuk dalam obyek yang
disengketakan.

Akhirnya, penghuni lima bangunan di lahan yang dieksekusi
tersebut tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi banyaknya polisi.
Urni, 47 tahun, salah seorang ibu yang rumahnya ikut dirobohkan
berulangkali pingsan.

“Kami tidak tahu masalah ini, kami tidak memiliki kaitan dengan
sengketa ini karena kami telah tinggal disini secara turun temurun,
kami hanya jadi korban,” kata Urni sambil menangis dan mengemasi
barangnya. (Bas/Red)

Eksekusi Tanah Ricuh
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Artis cantik dan menggemaskan
Nycta Gina mengaku dirinya saat
dalam kondisi sehat dan mensukuri
nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Di
bulan Ramadhan/Puasa 1430 H tahun
ini, ia senang bisa menghibur pemirsa
sambil menemani sahur. “Saya senang
bisa beribadah sekaligus menghibur,”
ujar Nycta tersenyum.

Nycta Gina bersama rekan-rekan
artis ternama bergabung dalam TRANS
TV, untuk menemani pemirsa dalam
menjalani ibadah. Di bulan Ramadhan
1430 H yang suci tahun ini, TRANS TV
menghadirkan program-program in -
house spesial Ramadhan, dengan
mengusung tema “Langkah Menuju
Kemenangan.”

Entah apa yang mendorong artis
cantik Marshanda untuk meng-
upload video-video ‘ekspresif ’-

nya di akun YouTube miliknya. Ada
cukup banyak video yang menunjukkan
Chacha sedang bernyanyi penuh emosi.
Dia bahkan mencaci teman-teman SD-
nya dengan diiringi lagu Who Do You
Think You Are milik Spice Girls. Dia
juga terlihat amat sedih seperti sedang
putus cinta dan menangis diiringi lagu
Hurt milik Christina Aguilera.

Tidak itu saja, Chacha
menyanyikan lagu I Can Do Better
milik Avril Lavigne penuh ekpresi
dengan berjoget-joget. Di awal video itu
Chacha mengatakan, “Gue pengen
nyanyiin lagu ini buat semua... mantan
gue.” Dia juga menunjukkan foto Ben
sambil bernyanyi, “I can do better, I

Tamara Bleszynski
SIAP HADAPI TUNTUTAN HUKUM

Konsekuensi sebagai pelakon
baik di film maupun di sinetron,
harus benar-benar ditanamkan

jika seseorang terjun ke dunia ini. Hal
tersebut kiranya dijalani Tamara
Bleszynski.

Belum lama berselang, perempuan

cantik itu telah menjalani syuting
sebuah film layar lebar di sebuah pulau
di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.
Lebih kurang sepuluh hari ia bergiat di
sana sekaligus beradaptasi. Hasilnya,
warna kulit putih mulusnya berubah
menjadi cokelat kehitaman. Namun
kenyataan ini ia terima.

“Karena ini pengalaman baru, di
mana saya harus melihat alam yang
masih banyak ular berbisa dan
binatang liar lain maka saya pun mesti
total berakting di sini,” katanya di
Jakarta, belum lama ini.

Dilanjutkan Tamara, untuk
memulihkan kulit seperti sebelumnya, ia
sempat mengambil waktu untuk
istirahat dari syuting hingga jelang
puasa. Saat disinggung ketakutan akan
tuntutan dari produsen sabun
mengingat ia masih menjadi salah satu
bintang iklan, ia malah menggeleng.

“Saya nggak takut. Walau kelihatan
gosong tapi tetap cokelat dan yang
penting kulit sehat,” pungkasnya lalu
tersenyum.  (Rechan)

Nycta Gina
BERIBADAH & MENGHIBUR
DI BULAN PUASA Program berkualitas yang hadir

setiap hari selama bulan Ramadhan,
antara lain SAATNYA KITA SAHUR
(setiap hari pukul 02.30 WIB), Kultum:
MUKJIZAT SODAQOH (setiap hari
menjelang Buka Puasa, SUAMI-SUAMI
TAKUT ISTRI Spesial Ramadhan
(Senin-Jumat pukul 17.00 WIB) dan
SKETSA RAMADHAN (setiap hari
pukul 02.00 WIB).

TRANS TV juga menghadirkan
varian baru program reality show
DENGAN HATI (setiap Selasa pukul
02.30) dikemas lebih menarik.
Program ini memadukan beberapa
jenis porgram satu kemasan  yang
saling berkaitan, dengan dibintangi
artis-artis ternama seperti Nycta Gina,
Olga Syahputra. Komeng, Welas Asih
Adul, Kiwil dan Bedu yang akan
menemani santap sahur pemirsa setiap
hari di setiap episodenya.

SAATNYA KITA SAHUR menam-
pilkan cerita-cerita yang unik dan
segar. Kehadiran artis ternama itu
akan semakin berwarna dengan
hadirnya bintang tamu yang berbeda-
beda. Waktunya sahur akan semakin
seru dengan aksi kocak para pemain
dalam memandu kuis yang interaktif
dan juga kuis SMS yang menyajikan
berrbagai hadiah.

Sedangkan MUKJIZAT
SODAQOHmenyajikan kisah nyata yang
diangkat dari mereka-mereka yang
mengalami keajaiban setelah bersodaqoh.
Bagian pertama seseorang yang
mengalami keajaiban setelah bersodaqoh.
Sementara bagian kedua akan
menampilkan tauziah oleh ustad Yusuf
Mansyur yang akan merangkum inti cerita
yang sudah ditampilkan. (Suryati)

Marshanda
SAKIT HATI PADA
MANTAN PACAR?

can do better!!”
Entah apa yang terjadi dalam

kehidupan percintaan Chacha dengan
mantan-mantannya. Mungkin saja
mantan Baim Wong ini sempat terluka
dalam perjalanan asmaranya. Apalagi,
Chacha juga sempat menuliskan, “I
can’t stop punishing myself. N I keep
resisting myself..from my loved ones..”
dalam akun Twitter miliknya.

Video-video yang bisa dilihat di
akun YouTube milik Chacha itu sendiri
sudah dihapus walaupun video lain
Chacha yang ada di akun YouTube user
lain masih bisa dinikmati.

Walaupun Lia, juru bicara
manajemen Marshanda, membantah
jika cewek di dalam video yang
diupload di YouTube.com adalah
Chacha, namun Chacha sendiri
mengaku jika itu memang video asli
dirinya. Hal itu ditunjukkannya dalam
posting-posting di akun Twitter
miliknya.

Tweet dari teman-teman Chacha
pun berdatangan, tapi  Chacha hanya
berkata, “ga k napa2..... Lg pgn
ngeluarin smua yg gw pendem slama
ini ajaaahh hehehehehe.” Dia pun
mengaku akun YouTube miliknya
menjadi ramai. “RT @sugahpuff:
@amarshanda youtube lo jadi rame
gitu ca.. hehe..abeeeeeessss.”

Namun, sehari setelah upload
video-video tersebut, Chacha
memutuskan untuk menghapus video
itu. Mungkin karena sampai ada yang
mempertanyakan kondisi kejiwaan
aktris cantik itu.

(Rechan)

Q Band
INGIN ROCK KEMBALI BERJAYA

Rumah Produksi Multi Vision Plus
(MVP) memang dikenal sebagai
didtributor film-bilm bermutu.

Belum lama ini mendistribusikan film
“Darah Perawan Bulan Madu”. Kini
MVP dipercaya  merndistributorkan fim
bertajuk  DISTRIC 9. Film yang dirilis
secara internasional mulai 14 Agustus
2009 ini previewnya diputar FX Senayan
, dihadiri   bos MVP Raam Punjabi
beserta istri Rakhee Punjabi, para
undangan, selebritis juga  dan pejabat.

Film berbiaya US 38 juta  mengambil
lokasi suting di Afrika Selatan.
Diproduserti oleh Peter Jackson dan
disutradarai oleh Neil Blpmkamp. Peter
Jackson sendiri bukan orang baru  di
dunia perfilman Holywood Sebelumyna
dia telah merilis film mega bolckbuster
seperti trillogi Lord of teh Ring, Kong
Kong dam masih banyak lagi.

DISTRICT 9 cermin  tentang realita
kehidupan apartheid di Afrika Selatan.
Sosok yang mendiami daerah para aliens
itu dinamankan DISTRICT 9m

Melly Goeslaw
LIVE IN CONCERTLIVE IN CONCERT-GLOW
Kali ini KD Production

mempersembahkan konsep konser
yang tak terulang lagi dalam

sejarah, karena konser yang bertajuk
GLOW-Melly Goeslaw Live In Concert
menjadi konser terdahsyat dalam sejarah.

Saat konfrensi pers, Selasa (11/8),
tidak hanya KD yang optimis dan
mengobral senyum kebahagian. Diva tanah
air, Melly Goeslaw pun yang tampak lebih
ideal postur tubuhnya berseri-seri dan
terlihat bugar jelang konser perdananya di
depan publik musik tanah air, tepatnya 19
Agustus mendatang di Tennis Indoor
Senayan.

Melly dikelilingi oleh rekan, sahabat
dan suami tercinta sebagai pendukung
utama konser nanti. Pantas saja KD
menyampaikan Melly tanpa beban sama
sekali dan terlihat sangat rileks
mendengarkan pertanyaan para wartawan
tentang kesiapan konser itu. Ia didampingi
sang suami tercinta sebagai Music Director
yang menjanjikan sesuatu yang betul-betul
beda untuk penonton yang hadir nanti.

“Saya tidak hanya menyanyi baik,
karena apabila hanya itu Anda bisa
membeli CD dan dapat didengarkan di
mana saja, tapi ada atraksi panggung yang

betul-betul membuat penonton terperangah dan
dipastikan belum pernah ada, “ seloroh perempuan
yang selalu tampil cuek dan berani tampil beda
dalam berbusana.

Konser Glow-nya dibandrol dengan tiket dari
kelas VIP 1 Juta, Kelas 1 Rp. 500.000,- dan Festival
Rp. 175.000. Menurut KD, tiket sudah ludes 50 %.
“Semoga akan laris manis jelang konser
mendatang,” katanya.

Nah, Anda yang pemegang tiket kelas VIP dapat
mengikuti Glowing Party atau semacam post party
setelah konser usai di tempat penyelenggaraan konser
Glow. Ini unik karena mungkin baru kali ini yah ada
party setelah konser.

Pastinya, KD Production dan Melly Goelaw akan
menampilkan sesuatu yang istimewa para
penggemar, khususnya dan pecinta musik Indonesia
pada umumnya. Bukan hanya tata panggung yang
spektakuler di sela-sela pagelaran hitnya, Melly akan
melakukan atraksi khusus sebagai bagian dari aksi
panggung atau gimmick pertunjukkan. Misalnya,
meluncur dengan sling dari ketinggian beberapa
meter dari atas panggung hingga menhadirkan
macan sebagai bagian dari pertunjukkan.

Banyak artis yang akan mendukung konser
nanti, terbilang Ello, Aktor Tora Sudiro dan
Personnel BBB (Bukan Bintang Biasa) grup vokal
bentukan Melly yng diawaki Raffi Ahmad, Dimas
Beck, Laudya Chythia Bella, Ayushita dan Chelsea

Olivia. Dibawah iringan musik Anto Hoed Band dan
Melly akan membawakan total 36 lagu yang hadir dalam
bentuk nomor tunggal dan medley yang merupakan
karya emas ciptaannya. (Suryati)

Multi Vision Plus
DISTRIBUTOR FILM DISTRICT 9

dianaliogikan sebagai warga kulit hitam yang memang
sengaja di tempatkan di pemukiman khusus untuk
merkeka di masa pemerintahan apartheid Afrika
Selatan.

Film ini bertutur tentang para aliens yang
mendarat 28 tahun lalu. di awaasi oleh lembaga swata
yang menamakan dirinya MNU (Multi Nations
Unions). Mereka punya markas khussu dan punya
hak penuh kewenangan oleh pemerintah Afrika Selatan
untuk melakukan tindakan persuasif hingga refresif
terhadap para aliens ini.

Nyatanya selama 25 tahun ni, para aliens itu tidak
menghasilkan apa-apa, hingga ada seorang petugas
MNU bernama Wiskus van de Merwe (diperankan
oleh Sharlto Copley) yang mendata ulang para aliens
ini untuk memulangkan ke habitatnya. Wiskus terkena
kontaminasi formula Christofer Johnsonm nama salah
satu aliens.

Akibat  kontaminasi itu mengubah status DNS
Wiskus hingga menyerupai aliens. ternyata DNA inilah
yang bisa mengoperasikan peralatan milik aliens yang
sudah tidak berfungsi selama 28 tahun menjadi
berfungsi lagi. Mulai dari senjata hingga hingga
pesawat ruang angkasa yang selama ini tidak
membawa hasil. (Suryati)

Di bawah bendera Shelmer
Records, Q Band menggelontor-
kan 10 lagu dengan hits Tapi Itu

Dulu, sebagai jagoan pertama. Album
perdana ini sempat tertunda sejak awal
tahun 2009, dan baru berhasil dilansir
pada pertengahan Agustus ini di MU Cafe,
Sarinah, Jakarta Pusat.

Sang vokalis, Ica Polenk, dengan
yakin mengatakan bahwa cita-cita
mereka ingin membawa jaya kembali
musik rock di tahun 2009. “Karena kami
memang lahir di saat musik rock berjaya.
Tidak hanya lagu yang menjadi influence
bagi kami, tapi spirit musik rock itu sendiri
yang menjadi influence terbesar kami,”
tutur Ica Polenk di MU Cafe, Jakarta,
belum lama ini.

Dengan formasi Ica Polenk (vokal),
Bjox (gitar), Andri (bass), Febri Uku

Mogot (drum), Q Band tetap konsisten
mengusung musik rock n roll seperti awal
kelahiran mereka di tahun 2000.

Secara filosofis, huruf Q dalam
bahasa Inggris dibaca ‘key’ yang berarti
kunci - sebuah benda kecil tapi
mempunyai fungsi yang sangat besar.
“Kita bisa mengetahui di balik sesuatu
dengan kunci,” terang Ica.

Untuk musikalitas, para awak Q
Band merasa tidak punya sesuatu yang
dapat ditonjolkan dibanding dengan band
lain. Mereka hanya mengalir saja dalam
bermusik.

“Jelang Ramadhan seperti sekarang
ini kami juga tidak takut dengan
banyaknya band-band besar yang
mengeluarkan album religi. Kami
berusaha mengalir saja apa adanya,”
pungkas Ica. (Suryati)
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Pencari Kerja ’Dikerjain’ Peserta Job Fair
PT Gama Cuma Penyalur Tenaga Kerja

Trans, Serang: Gelaran bursa
kerja (Job Fair) yang dilaksanakan
Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
Banten dengan sejumlah perusa-
haan, beberapa waktu lalu, ternyata
tak sepenuhnya memberi harapan
kepada para pencari kerja
(pencaker).

Belum jelas nasib lamaran me-
reka, sejumlah pencaker malah
harus merogoh kocek saat men-
dapat penggilan dari perusahaan
yang mengikuti job fair itu. Dike-
tahui, perusahaan itu adalah PT
Gama Prima Karya, yang hanya
merupakan penyalur tenaga kerja/
outsourching.

Siti, pencaker asal Kota Cilegon
menceritakan, pada saat bursa kerja
yang dihelat pertengahan bulan lalu,
ia dan beberapa rekannya mema-
sukkan lamaran ke PT GPK yang
beralamat di Batu Ceper, Tangerang.
“Setelah bursa kerja, saya
mendapat telepon untuk datang ke
PT GPK,” terang Siti.

Perempuan yang pernah men-
jadi TKW di Malaysia ini menu-
turkan, pada Kamis (30/7) lalu,
dirinya mendatangi perusahaan
untuk menjalani interview. Namun,
karena pada hari itu terdapat ratusan
pencaker lainnya, maka interview
ditunda menjadi Jumat (31/7).

Setelah interview, dirinya
menghadap ke pegawai PT GPK
yang bertugas untuk menempatkan
pencaker. “Oleh PT GPK saya
bakal ditempatkan di pabrik plastik
PT Panca Budi Utama,” ujarnya.

Pada saat penempatan itu, Siti
diminta uang sebesar Rp 500 ribu
dengan alasan sebagai biaya admi-
nistrasi.”Akhirnya saya bayar Rp
250 ribu dan sisanya akan dibayar
setelah saya benar-benar diterima,”
ujarnya.

Beberapa hari kemudian, Siti
pun mendatangi PT Panca Budi
Utama untuk mendapat kepastian
tentang pekerjaan ini.

“Tapi di perusahaan itu
ternyata belum ada lowongan. Saya
diminta untuk datang dua minggu

lagi. Saya juga sudah mengadu ke
PT GPK, tapi katanya pihak PT
GPK, kalau belum ada pekerjaan
lapornya nanti setelah 10 hari saja.
Saya merasa diombang-ambing ten-
tang kepastian pekerjaan ini,”
ujarnya.

Siti memperkirakan, ketidak-
pastian ini tak hanya dialami
dirinya saja. “Waktu interview saja
ada ratusan yang datang. Ada yang
dari Lebak, Pandeglang, Serang, juga
dari Tangerang. Adik saya juga kena
bayar Rp 250 ribu. Saya tak tahu,
apakah yang lain benar-benar
mendapatkan pekerjaan atau
tidak,” ujarnya.

Dina, pencaker lainnya asal
Kota Serang mengaku mengalami
nasib serupa. Setelah membayarkan
uang Rp 250 ribu, dirinya diarahkan
untuk ditempatkan di PT Ningala.

“Tapi pas datang ke PT
Ningala, malah tidak ada kejelasan
adanya penempatan kerja. Malah
pihak PT Ningala menyarankan,
kalau mau melamar pekerjaan tidak
usah lewat PT GPK. Kalau uang
Rp 250 ribu, di kwitansi sih katanya
untuk bukti pembayaran sebagai
member PT GPK. Uang itu tak bisa
ditarik kembali,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Disna-
ker Provinsi Banten Eutik Suarta
membantah adanya pemungutan
kepada sejumlah calon tenaga kerja
atau pelamar saat Job Fair, sampai
proses seleksi berlangsung di
perusahaan. “Tidak ada pungutan-
pungutan. Pada awal pembukaan
Job Fair sudah ditegaskan bahwa
tidak ada pungutan kepada pelamar
kerja,” tandas Eutik.

Namun demikian, ia berjanji
menelusuri kebenaran pungutan
yang dilakukan PT GPK kepada
sejumlah calon tenaga kerja. “Kita
akan tegur perusahaan yang mela-
kukan pungutan kepada pelamar
kerja. Jika benar (ada pungutan-red)
maka akan ditindak sesuai pera-
turan yang berlaku,” ujarnya.

Eutik menegaskan, pelamar
kerja tidak boleh dibebani pungutan

apapun oleh perusahaan yang
membuka stand saat Job Fair ber-
langsung. “Kita hanya membantu
masyarakat yang sedang mencari
pekerjaan, bukan membebani
dengan pungutan,” tegasnya.

Pada bagian lain, saat hendak
mengkonfirmasi ke pihak HRD PT
Gama yang berkantor di Kompleks
Ruko Arcadia Blok E, Nomor 2, di
Jl Daan Mogot Km 21,5, Batu
Ceper, Kota Tangerang ini, tidak
bersedia menemui wartawan. Di
bagian luar, kantor tidak terlihat
plang yang menandakan keberadaan
perusahaan itu, layaknya sebuah
perusahaan lain.

Pihak keamanan perusahaan juga
sempat menghalang-halangi warta-
wan yang hendak mengambil gambar
pengumuman yang menempel di
papan pengumuman kantor itu.

Salah seorang petugas satuan
keamanan (satpam) PT Gama, Soe-
marno yang mengaku diberi kewe-
nangan memberi keterangan, mem-
benarkan adanya pungutan sebesar
Rp 250 ribu. Menurutnya pungu-
tan itu untuk menjadi member
(anggota) PT Gama.

Disinggung perihal adanya
pengaduan dari pencaker yang
merasa ditipu, karena tidak men-
dapat kejelasan setelah mendatangi
perusahaan yang diarahkan PT
Gama, “Yang penting mah sabar
saja, nanti juga akan dapat peker-
jaan,” ujar Soemarno.

Pantauan di lokasi, tampak
sejumlah calon tenaga kerja seperti
sedang mengikuti seleksi. Tampak
sebuah pengumuman tentang pe-
manggilan dan penempatan kerja
lengkap dengan jadwal untuk hari
Kamis maksimal 50 orang, hari
Jumat 40 orang, dan Sabtu 30 orang.
Tidak jelas apa maksud pengu-
muman tersebut.

Soemarno hanya menjelaskan
pengumuman itu untuk pencari
kerja yang datang. Menurutnya,
setelah mengikuti seleksi, pencari
kerja tinggal menunggu nanti akan
ada panggilan melalui SMS. (Yus)

Trans, Jakarta: Wisatawan
Indonesia yang datang Hongkong
jumlahnya naik dari 31.075 orang
selama Juni tahun 2008 menjadi
31.328 orang pada bulan Juni
tahun 2009 ini, padahal jumlah
wisatawan dari berbagai negara
lainnya turun pada bulan ter-
sebut.

Ketua Dewan Pariwisata
Hongkong atau HTB, James Tien
dalam keterangan persnya,
Jumat (14/8) menyebutkan
sekalipun wisatawan Indonesia
pada Juni 2009 naik, secara
keseluruhan selama semester
pertama tahun 2009 terjadi
penurunan yakni 138.035 orang
selama periode Januari-Juni
tahun 2009 jika dibandingkan
dengan dengan 154.589 orang
pada enam bulan pertama tahun
2008.

Sementara itu, jumlah wisa-
tawan dari seluruh dunia yang
datang ke Hongkong selama
kurun waktu Januari-Juni 2009
mencapai 13,69 juta orang yang
menunjukkan penurunan 3,4%
pada periode yang sama yang
sama tahun silam.

Ketua Dewan Pariwisata
Hongkong James Tien mengata-
kan 10% dari wisatawan manca-
negara itu berasal dari China
Daratan.

Namun akibat virus HiNI
maka jumlah wisatawan itu

“Kami mengharapkan setelah
pra-FS dibuat pemerintah segera
membuat payung hukum untuk
memulai pembangunan mega
proyek ini,” kata Gubernur Banten,
Ratu Atut Chosiyah di Jakarta,
Kamis (13/8) lalu.

Senada dengan Gubernur Ban-
ten, juga disampaikan Gubernur
Lampung Sjachroedin ZP yang
mengatakan, kondisi lalu lintas yang
dilayani Pelabuhan Bakauheni dan
Merak sudah terlalu padat sehingga
kehadiran jembatan sangat dibu-
tuhkan.

Menurutnya, saat ini saja ter-
catat 3.500 kendaraan, 35.000
orang, serta 20 juta ton batu bara
yang melewati kedua pelabuhan,
bahkan apabila terjadi gangguan di
laut maka antreannya dapat men-
capai 10 kilometer.

“Tidak dapat dibayangkan
kondisi 10 tahun ke depan seandai-
nya jembatan belum juga direalisa-
sikan sehingga 10 Gubernur se-
Sumatra memasukkannya ke dalam
empat rekomendasi yang harus
dilaksanakan pemerintah,” ujarnya.

Dia mengatakan, 60% ekspor
nasional berasal dari Sumatra, 40%
gula berasal dari Lampung, kalau
ditambah dengan Jambi dan Palem-
bang sudah mencapai 50% lebih.

Atut mengatakan, Pemerintah
Provinsi siap memberikan duku-
ngan seandainya pemerintah me-

Wisatawan Indonesia
ke Hongkong Meningkat

menurun baik dari China
Daratan maupun negara-negara
lainnya.

“Melihat kondisi pasar se-
karang, maka kami memper-
kirakan penurunan jumlah
wisatawan itu akan berlanjut
hingga bulan Agustus ini,” kata
James Tien.

Untuk mengatasi kemung-
kinan terus berlanjutnya penu-
runan jumlah wisatawan ke
Hongkong tersebut, maka HTB
akan menggencarkan kegiatan
promosi baik ke China Daratan
maupun negara-negara lainnya.

“Kami merencanakan be-
berapa kegiatan besar, sehingga
kami dapat meningkatkan daya
tarik Hongkong dan menggerak-
kan sektor yang terkait pari-
wisata,” katanya..

James Tien menyebutkan
secara keseluruhan 54,2% dari
wisatawan itu menginap mini-
mal satu malam. Sedangkan
sisanya sebanyak 45,8% setelah
berwisata ke Hongkong lang-
sung meninggalkan daerah ini
untuk melanjutkan perjalanan ke
negara lainnya.

Selain secara keseluruhan
jumlah wisatawan menurun,
maka tingkat pengisian hotel-
hotel juga berkurang karena pada
Juni hanya terisi sekitar 61%,
sehingga tercermin penurunan
tidak kurang dari 20%. (Akram)

Bangun Jembatan Selat SundaBangun Jembatan Selat SundaBangun Jembatan Selat Sunda
Dibutuhkan Rp100 Triliun

Trans, Jakarta: Artha Graha Network melalui
PT Bangungraha Sejahtera Mulia merampung-
kan studi kelayakan awal (pra feasibility study,
pra FS) Jembatan Selat Sunda yang hasilnya
untuk pembangunannya butuh Rp100 triliun.

ngeluarkan payung hukum di
antaranya dengan membuatkan
payung hukum misalnya dalam
bentuk Perpres dan sebagainya.

Hasil Pra-FS yang berhasil
dirampungkan Artha Graha Net-
work yang dipimpin Tommy
Winata diserahkan kepada kedua
gubernur Banten dan Lampung, un-
tuk kemudian diserahkan pemerin-
tah pusat.

Hadir dari pemerintah pusat,
Menteri Negara Perencana Pemba-
ngunan Nasional/Ketua Bappenas
Paskah Suzetta, Dirjen Bina Marga
Hermanto Dardak mewakili Men-
teri PU, dan wakil dari Menko
Perekonomian.

Sementara Tommy Winata me-
ngatakan, pihaknya tidak memper-
timbangkan soal keuntungan dalam
pembuatan Pra FS. Namun apabila
tidak ada yang memulai melakukan
studi maka Jembatan Selat Sunda
tidak kunjung direalisasikan.

“Kalau dari hitung-hitungan
bisnis yang bagaimanapun tidak akan
untung membuat studi semacam ini,
tetapi kalau tidak ada yang memulai
maka siapa yang akan membangun
jembatan ini,” tuturnya.

Pembuatan Pra FS jembatan
Selat Sunda berawal ditandatanga-
ninya Memorandum of Agreement
(MoA) pada 3 Oktober 2007 de-
ngan mengikutsertakan konsultan
terkenal Prof. Dr. Wiratman

Wangsadinata.
Menurutnya, masih membu-

tuhkan studi lebih dalam lagi untuk
menentukan struktur terbaik dari
jembatan terpanjang di dunia karena
kalau jadi dibangun memiliki
panjang lebih dari 30 kilometer.

“Bentang tengah terpanjang di
dunia saat ini mencapai 2.200
meter, dalam Pra FS Jembatan Selat
Sunda punya bentang tengah
mencapai 3800 meter,” ujarnya.

Dalam studi lebih lanjut masih
harus dilihat potensi gempa di ka-
wasan itu, harus dipertimbangkan
adanya patahan yang memang ada
kemudian juga Gunung Krakatau
yang masih aktif, jelasnya.

Potensi gempa itu nantinya
untuk melihat kekuatan struktur

yang akan dibangun. Semuanya
sebenarnya dapat diukur sebelum
ditawarkan kepada investor yang
berminat mengerjakannya.

Wiratman juga tidak me-
mungkiri kemungkinan membangun
terowongan karena dari segi biaya
juga sama tinggal dicari mana dari
keduanya yang lebih memberikan
jaminan keselamatan.

Sedangkan Menteri Negara
Perencana Pembangunan Nasional/
Ketua Bappenas Paskah Suzetta
mengatakan, dukungannya dengan
diselesaikannya pembuatan Pra-FS
Jembatan Selat Sunda.

Dia mengatakan, kebutuhan
pembangunan infrastruktur di
Indonesia mencapai Rp1,6 biliun atau
3,5% dari PDB, namun kemampuan

anggaran pemerintah hanya 30% atau
sekitar Rp450 triliun.

Sehingga masih ada kesenjangan
sangat besar di atas Rp1 biliun,
idealnya kesenjangan harus ditutup
agar menuju pertumbuhan ekonomi
5-7% pada periode 2009 - 2014,
jelas Paskah.

Dia juga tengah mengusulkan
bagi perusahaan swasta yang sudah
melaksanakan studi kelayakan
awal, apabila biasanya saat tender
mendapat kemudahan (privilege)
sampai 10% akan ditingkatkan
menjadi 20%.

“Semata-mata usulan ini untuk
menarik minat kerja sama pemerintah
swasta terutama untuk menggarap
proyek skala besar seperti Jembatan
Selat Sunda,” ujarnya. (Daniel)

Trans Jakarta.- PELAYA-
NAN dibidang Pertanahan yang
dilaksanakan Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
(BPN RI) harus mencerminkan
pelayanan yang cepat, murah,
mudah dan transparan sehingga
masyarakat mendapatkan
kepuasan dalam pelayanan yang
diberikan.

Berbagai program dilaksa-
nakan BPN RI dalam rangka
percepatan pendaftaran tanah di
seluruh Wilayah Republik
Indonesia, antara lain melalui
program Pendaftaran Tanah
Sistematik/Ajudikasi, Prona,
Larasita, UKM, SMS dan prog-
ram-program lainnya.

Semua pelayanan yang
dilaksanakan diharapkan dapat
membangun kepercayaan ma-
syarakat terhadap Lembaga
Pertanahan secara utuh.

Strategis BPN RI dalam
percepatan agenda terkait prog-
ram besar pembaharuan nasio-
nal agraria (Reforma Agraria)
yang dirancang langsung oleh
Presiden RI sejak tahun 2007
lalu..

Selanjutnya untuk terus
memperbaharui komitmen diri
dan memantapkan kembali

Sertijab Kakan Pertanahan  Kota Depok dari pejabat lama Drs.
Dadang Sutisna (kanan) kepada Drs. Syafirman, SH (kiri).

Program BPN RI Berikan 6 Pelayanan Prioritas:

Pertanahan Kota Depok Laksanakan Pelayanan PrimaKota Depok Laksanakan Pelayanan PrimaKota Depok Laksanakan Pelayanan Prima

langkah-langkah para penggiat
agraria atau pejabat pertanahan di
seluruh wilayah Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
diwajibkan untuk melaksanakan 6
Program Prioritas Pembangunan
Pertanahan Nasional antara lain;

a. percepatan pelayanan per-
tanahan, b. percepatan pemetaan,
c. pengkajian dan penanganan seng-
keta, konflik dan perkara perta-
nahan, d. Reforma Agraria, e. Pe-
ngendalian dan pemberdayaan
kepemilikan tanah dan f. Kegiatan
pendukung pertanahan.

Demikian secara rinci dipapar-
kan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia,
Djoyo Winoto, P.hd terkait dengan
mewujudkan keadilan agraria dan
pokok-pokok penguatan kelemba-
gaan BPN RI untuk melaksanakan
reforma agraria. “Reforma agraria
yang dalam bahasa Indonesia baku
diartikan program pembaruan agra-
ria nasional sesuai dengan bahasa
yang digunakan dalam tap MPR
nomor IX tahun 2001, dan BPN
RI menjadi bagian utama dalam
mengemban amanat undang-
undang dalam pasal 33 ayat 3
Undang-undang Dasar Negara
Republik indonesia tahun 1945,
serta program Presiden RI 2007”.

Terang Djoyo, kepada Koran Trans
menambahkan.

Sebelas agenda
prioritas kerja BPN RI

Dalam kesempatan itu, Djoyo
Winoto, menegaskan. Sebelas
agenda utama menjadi prioritas
kinerja Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia dan harus
diwujudkan antara lain ;

1. Membangun kepercayaan
masyarakat pada BPN, 2. Mening-
katkan pelayanan dan pelaksanaan
pendaftaran tanah serta sertifikasi
tanah secara menyeluruh di seluruh
Indonesia, 3. Memastikan pengua-
tan hak-hak tanah, 4. menyelesai-
kan persoala-persoalan pertanahan
di daerah-daerah korban bencana
alam dan daerah-daerah konflik di
seluruh tanah air,

5. Menanganbi dan menyelesai-
kan perkara, masalah, sengketa dan
konflik pertanahan diseluruh
Indonesia secara sistematis, 6.
Membangun system infoemasi dan
manajemen pertanahan nasional
((SIMTANAS) dan system penga-
manan dokumen pertanahan di
seluruh Indonesia, 7. Menangani
masalah KKN serta meningkatkan
partisipasi dsan pemberdayaan
masyarakat,

8. Membangun data bese pe-
nguasaan dan pemilikan tanah skala
besar, 9. Melaksanakan secara kon-
sisten semua peraturan perundang-
undangan pertanahan yang telah
ditetapkan, 10. Menata kelemba-
gaan pertanahan nasional, dan 11.
Mengembangkan dan memperba-
harui politik, hukum dan kebijakan
pertanahan.

Dalam ke sebelas agenda utama
itu ditegaskan Djoyo, saat dikon-
firmasikan mengenai banyaknya
oknum pejabat kantor pertanahan
di wilayah Provinsi, Kabupaten dan
Kotamadya yang tidak melaksana-
kan tugas pokok dan pungsi
(tupoksi) dengan baik dilakukan
seperti, menutup-nutupi prosedur
pengaturan dan pelayanan, biaya
sertifikat tanah memberatkan
masyarakat, kelambatan pelayanan

dan membuat pimpong bagi
pemohon pelayanan, serta
ketidak adanya kekompakan
pelayanan antara pimpinan
dengan bawahan sehingga
mengakibatkan bagi masyarakat
pemohon menjadi korban.

Sementara itu, Kepala Kan-
tor Pertanahan Kota Depok,
Drs. Syafriman, SH, yang baru
serah terima jabatan dari pejabat
yang lama Drs. Dadang Sutisna,
beberapa waktu lalu dimana dia
(Syafirman-red) selaku pelak-
sana amanat program-program
BPN RI tersebut, dalam rangka
untuk meningkatkan keperca-
yaan masyarakat kepada BPN
dalam pelayanan ia melakukan
konsolidasi diri dan organisasi
dalam menyikapi tugas dan
perkembangan yang ada di
kalangan bagi masyarakat
pemohon pelayanan sertifikat
tanah di wilayah kerjanya.

Syafirman mengungkapkan,
“Saat ini saya belum bisa
berbuat banyak yang jelas demi
untuk mencapai hasil maksimal
sesuai dengan target program
pemerintah dalam pelayanan
sertifikasi tanah saya akan terus
memacu bawahan nantinya
untuk giat melakukan keliling di
wilayah pemukiman penduduk
baik pelayanan sertifikat prona,
maupun program Larasita
dengan istilah menjemput bola”.
Ungkapnya kepada Koran
Trans seusai sertijab (serah
terima jabatan).

Dikatakan, selaku pejabat
baru di Pertanahan Kota Depok,
terutama ia akan membenahi
intern dalam terlebih dahulu
dengan melakukan koordinasi
dengan bawahannya terkait
dengan sisa tunggakkan tugas
pekerjaan dari pejabat lama akan
diprioritaskan untuk segera
diselesaikan. “Selain itu juga
prosedur pelayanan akan
ditingkatkan agar lebih baik
kedepannya,” kata Syafirman
menambahkan.

(C. Herry. SL)

Trans, Jakarta: PT Jasa
Marga (Persero) Tbk berencana
akan menaikkan tarif jalan tol
sebesar 15% pada 31 Agustus 2009
mendatang menyusul terjadinya
inflasi sesuai nilai yang dikeluarkan
Badan Pusat Statistik (BPS).

Namun, keputusan ini masih
menunggu turunnya surat dari
Menteri Pekerjaan Umum.

Besaran kenaikan 15% ini akan
berlaku di sebelas ruas jalan tol
yang berada di beberapa daerah,”
kata Sekretaris Perusahaan PT Jasa
Marga (Persero) Tbk, Okke Mer-
lina di Bandung.

Sebelas ruas jalan tol tersebut
adalah Jagorawi, Jakarta Tangerang,

Tarif Tol Naik 15% Sebelum Lebaran
Dalam Kota Jakarta, Pondok Aren-
Ulujami, Padalarang Cileunyi,
Cipularang, Palimanan-Kanci,
Belmera Medan, Semarang, Sura-
baya-Gempol dan Lingkar Luar
Jakarta.

“Pengajuan kenaikan jalan tol
ini sesuai dengan Undang-undang
Tol Nomor 38/2004 di mana setiap
dua tahun kenaikan tarif dapat
dilakukan dengan pengajuan tiga
bulan sebelum pelaksanaannya,”
ujar Okke.

Ia menjelaskan, Jasa Marga
telah mengajukan kenaikan tarif ini
sejak Juni lalu dengan kisaran
sebesar 15%.

“Meski pengajuannya 15%

dan diberlakukan 31 Agustus
namun keputusan tetap berada di
tangan Menteri PU. Besaran ini
mungkin saja dapat berubah dan
waktu pemberlakuannya juga bisa
mundur, semuanya tergantung
Menteri PU,” katanya.

Ia menegaskan, kenaikan tarif
jalan tol ini tidak ada hubungannya
dengan arus mudik ataupun balik
Lebaran tahun ini.

“Hari ulang tahun kenaikan tarif
ini memang jatuh pada 31 Agustus
2009,” katanya.

Terkait dengan kemungkinan
adanya kenaikan susulan untuk
tarif kendaraan umum, Okke
mengatakan, seharusnya ini tidak

terjadi karena seluruh barang dan
jasa juga kena imbas inflasi.

“Kami berharap kenaikan tarif
ini tidak dijadikan komoditi bagi
pihak lain untuk menaikkan
tarifnya misalnya kendaraan umum
dan harga barang-barang pokok,”
ujar Oke.

Terkait dengan banyaknya ruas
jalan tol yang diperlebar ataupun
penambahan gardu, Okke menga-
takan seluruh pembangunan terse-
but tidak ada hubungannya dengan
kenaikan harga.

“Anggarannya memang sudah
disediakan untuk menambah ke-
nyamanan dan pelayanan Jasa
Marga terhadap masyarakat khu-

susnya pengguna jalan tol,” ujar-
nya.

Ia menambahkan, beberapa
pelayanan dan kemudahan yang
diberikan kepada pengguna jalan
tol di antaranya penggunaan e toll
card, pembangunan gardu tanpa
“toll collector”, penambahan gardu
masuk dan keluar serta dibentuk-
nya “traffic information centre”.

Kenaikan jalan tol sebesar
15% yang rencananya diberla-
kukan awal September 2009 ini
memiliki besaran yang lebih
rendah dibanding 2007 lalu di
mana kenaikan mencapai lebih
dari 20%, kata dia.

(Rofik)

Tak Ada Eksklusivisme di HP3
Trans, Jakarta: Departe-

men Kelautan dan Perikanan
(DKP) menegaskan bahwa tidak
ada eksklusivisme dalam klaster
maupun Hak Pengusahaan
Pengelolaan Perikanan (HP3),
yang akan diterapkan dalam
sektor kelautan dan perikanan.

“Saya rasa masalah klaster
dan HP3 sudah tidak ada perde-
batan lagi. Tidak ada eksklusi-
visme dalam pengelolaannya,”
kata Sekjen DKP, Syamsul
Ma’arif, di Jakarta, belum lama
ini.

Ia mengatakan, walaupun
HP3 dapat dialihkan dari satu
pihak ke pihak lain, pemerintah
akan melakukan pembatasan-
pembatasan. Dalam peraturan
pemerintah (PP) terkait HP3
yang akan segera dikeluarkan
pemerintah akan diperjelas
batasan agar satu wilayah zonasi

tidak dapat dimiliki oleh satu
orang.

HP3, menurut Syamsul
akan dikeluarkan setelah zonasi
selesai ditetapkan berdasarkan
konsensus. “Seharusnya tidak
terjadi penguasaan satu pihak
karena itu (zonasi) berdasarkan
konsensus,” ujarnya.

Lembaga Swadaya Masya-
rakat (LSM), lanjut dia, seharus-
nya terlibat dalam penentuan
zonasi tersebut guna melindungi
masyarakat setempat sehingga
tidak ada yang merasa dirugikan.

“HP3 berbeda dibanding
dengan kehutanan (Hak Penge-
lolaan Hutan/HPH) karena
sumber daya alam tidak diambil
di sini tetapi justru dijaga agar
berkelanjutan. Jadi apa yang ada
dalam zonasi itu harus dijaga,
kalau rusak justru akan dikena-
kan sanksi,” ujar dia. Daniel)

Master plan “Jembatan Selat Sunda” menggunakan teknologi delta qualstone S.K.125
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40 Persen Koperasi Mandeg

Akibat Lemah
Manajemen Keuangan
Trans, Cilegon: Lemahnya

manajemen keuangan dalam sebuah
koperasi, menyebabkan kurang
lebih 40 persen koperasi di Cilegon
mengalami kemandegan. Mayoritas
adalah koperasi karyawan
(kopkar).

“Jumlah koperasi yang tercatat
di Disperindagkop Cilegon saat ini
440 koperasi. Yang terdiri dari jenis
koperasi warga, koperasi pesan-
tren, koperasi karyawan, dan kope-
rasi pegawai,” ujar Kepala Bidang
Koperasi dan UKM Dinas Perin-
dustrian, Perdagangan, dan Kope-
rasi (Disperindagkop) Cilegon,
Haeroji, beberapa waktu lalu.

Dari jumlah itu, katanya, me-
mang kurang lebih 40 persen di anta-
ranya mandeg karena perputaran
modalnya yang tidak berjalan. “Itu

disebabkan lemahnya manajemen
keuangan dalam koperasi tersebut,”
ujarnya.

Dan untuk meningkatkan kem-
bali koperasi tersebut serta mene-
kan jumlah koperasi yang mandeg,
pihaknya terus melakukan penyu-
luhan dan pembinaan secara intens.
Bahkan, dalam waktu dekat ini,
Disperindagkop merencanakan
akan melakukan pembinaan pada
triwulan ketiga. Dengan membe-
rikan pembinaan untuk memper-
kuat manajemen administrasi
koperasi.

“Dengan penguatan manajemen
keuangan administrasi koperasi,
maka koperasi akan lebih maju dan
berkembang. Yang paling penting
adalah, perputaran modal harus
berjalan,” terangnya. (Yus)

Warga Serang Barat
Inginkan Samsat Pembantu

Trans, Serang: Sebagian be-
sar warga yang berdomisili di
Serang Barat (Serbar), sangat me-
nginginkan adanya Samsat pem-
bantu. Hal tersebut disebabkan
Samsat yang berlokasi di Keca-
matan Cikande, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten, dinilai membe-
ratkan dari segi jarak.

Asep, salah seorang warga Ke-
camatan Anyer, membenarkan hal
tersebut. Menurutnya keberadaan
Samsat di Cikande, tidak tepat
mengingat Cikande bukanlah
sentral wilayah Kabupaten Serang.

“Kalau waktu masih di Karun-
dang, Serang. Kita masih bisa ke sana
dengan memakan waktu 45 menit,
tapi kalau sekarang di Cikande bisa
lebih satu jam setengah. Itu kan

sangat melelahkan,” ujarnya.
Pria yang berprofesi sebagai

tukang ojek itu menerangkan jika
kondisi demikian membuat dirinya
mengeluarkan biaya lebih besar
untuk membayar pajak kendaraan
bermotor. “Biaya jadi lebih besar
kalau ke sana (Cikande-red), saya
kira kalau ada Samsat pembantu di
sini bisa memudahkan warga sini,”
lanjutnya.

Sementara itu dihubungi lewat
telepon genggamnya kemarin,
Kepala UPTD Cikande Dinas
Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (DPKAD) Edi Supriadi,
mengatakan dalam waktu dekat ini
akan pihaknya membuat Samsat
pembantu yang diinginkan warga
Serang Barat. (Yus)

Titipan Pemekaran
Wilayah dan TNUK

Trans, Pandeglang: Ketua
DPRD Pandeglang HM Acang
menitipkan pesan kepada anggota
DPRD periode 2009-2014 bahwa
masih ada PR (pekerjaan rumah)
yang belum diselesikan oleh anggota
DPRD periode 2004-2009.

Pertama, pemekaran wilayah
Pandeglang yaitu dengan mem-
bentuk Kabupaten Cibaliung dan
Caringin. Kedua adalah rancangan
peraturan daerah (raperda) tentang
daerah penyangga Taman Nasional
Ujung Kulon (TNUK).

“Itu lah beberapa persoalan
yang belum terselesaikan oleh kami.
Makanya kami menitipkan kepada
anggota dewan baru agar menye-
lesaikan persoalan tersebut. Kami
percaya wakil rakyat yang baru

akan mampu bekerja dengan lebih
baik lagi,” ujar HM Acang saat
sambutan pengambilan janji dan
sumpah jabatan 50 anggota DPRD
periode 2009-2014 pada rapat
paripurna istimewa DPRD Pande-
glang, Minggu (9/8)

Pengambilan sumpah dan janji
jabatannya dipandu Ketua Pengadilan
Negeri (PN) Pandeglang Sugiyanto.
Acara yang dihadiri 25 anggota
DPRD periode 2004-2009 dari total
45 anggota itu dipimpin Ketua
DPRD Pandeglang periode 2004-
2009 HM Acang. Bupati Pandeglang
Dimyati Natakusumah, Wakil Bupati
Erwan Kurtubi, Sekretariat DPRD
Feri Hasanuddin, serta muspida
lainnya turut menyaksikan momen
bersejarah tersebut. (Yus)

Tak Nyalakan Lampu Ditilang
Trans, Cilegon: Polres Cile-

gon tidak akan memberi toleransi
kepada para pengendara motor
yang kedapatan tak menyalakan
lampu sepeda motornya di siang
hari.

Mereka akan ditilang sesuai
UU No 22/2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan. Demi-
kian ditegaskan Kaur Bin Ops
Lantas Polres Cilegon Iptu Pasni.

Dalam beberapa kali menggelar
razia, dikatakan, pihaknya sering
mendapati ratusan motor yang
belum mentaati aturan tersebut.

Dalam razia ini pihaknya me-
ngamankan puluhan motor dan
STNK pengendara motor. Pasal-
nya, ada diantaranya yang tidak
memiliki SIM dan melengkapi

surat-surat kendaraannya. “Ada
puluhan yang kita tilang, mayoritas
tidak ada SIM,” terangnya.

Kasatlantas Polres Cilegon
AKP Idrus Madaris dihubungi via
telepon, menghimbau masyarakat
melengkapi surat-surat kendaraan
mereka, termasuk SIM. Pihaknya
juga meminta para pengendara
mengenakan helm standar tertutup
sebagai pengaman kepala sesuai
UU 22/2009.

“Sudah beberapa bulan ini kami
menyosialisasikan UU 22/2009,
dimana dalam pasal 107 setiap
pengendara motor wajib menya-
lakan lampu di siang hari. Mohon
hal ini dipatuhi, kalau tidak kami
akan menilang mereka di tempat,”
terangnya. (Yus)

PAN dan Gerindra Bakal
Bentuk Satu Fraksi AIR
Trans, Pandeglang: Partai

Amanat Nasional (PAN) dan Partai
Gerakan Indonesia Raya (Gerinda),
kemarin menyamakan persepsi
untuk membuat kesepakatan
membentuk sebuah fraksi yang
beranggotakan lima orang, yakni M
Ilma Fatwa, Edi Suhaedi, dan
Fahruroji dari PAN serta M Rizki
dan Sumista dari Gerindra.

Selain itu, penandatangan
kerjasama yang ditandatangani di
sebuah rumah makan di Pandeglang
ini juga membuat kesepakatan
dalam menjalankan kinerja DPRD.
“Meski kami partai kecil, tapi tetap
akan kritis,” ujar Ilma Fatwa, usai

rapat.
Sayang, penandatangan kese-

pakatan yang dihadiri Ketua DPD
PAN Pandeglang Sofyan dan Ketua
DPC Gerinda Kabupaten Pande-
glang Asep Mulyadi belum memun-
culkan nama-nama calon pengurus
fraksi.

Mereka hanya bersepakat bah-
wa untuk tahun pertama pelaksa-
naan tugas di fraksi ini akan di-
pimpin anggota DPRD dari PAN
dan tahun kedua anggota DPRD
dari Gerindra. “Koalisi partai ini
kami sebut Fraksi AIR. Yakni fraksi
Amanat Indonesia Raya,” kata
Ilma. (Yus)

Awas Penipuan Gaya Baru
Trans, Cilegon: Hati-hati.

Warga Kota Cilegon kini harus
waspada. Pasalnya, ada modus
penipuan baru di Kota Cilegon.
Salah seorang guru sebut namanya
Ny X warga Jombang Cilegon
nyaris menjadi korban penipuan.
Beruntung dia cepat tersadar,
sehingga tidak menjadi korban.
Bagaimana modus penipuan baru
itu terjadi?

Awalnya, sepulang dari me-
ngajar pada Kamis siang (30/7),
Ny X menemukan amplop ber-
warna cokelat yang tergeletak di
depan gerbang sekolah tempat ia
mengajar. Amplop tersebut ber-
tuliskan dokumen penting. Me-
rasa penasaran dengan isi amplop,
setiba dirumahnya, Ny X lang-
sung membukanya.

Betapa terkejutnya dia saat
melihat isi amplop itu berisi
surat-surat penting, seperti surat
izin usaha perusahaan (SIUP) atas
nama perusahaan swasta.

Dalam SIUP itu terdapat nama
Direktur Utama perusahaan yang
beralamat di Jakarta Pusat. Ada
pula surat keterangan tanah yang

dikeluarkan Badan Pertanahan DKI
Jakarta dan cek senilai Rp 1 miliar.

Lantaran ingin mengembalikan
dokumen tersebut, NY X meminta
anaknya, berinisial A (35) untuk
menghubungi nomor HP   yang ter-
tera di amplop. Selanjutnya, ketika
dihubungi, nomor itu ternyata
aktif. Kemudian orang yang dihu-
bungi itu mengucapkan terima
kasih dan meminta mengirimkan
langsung amplop penting itu
kepadanya di Jakarta.

Untuk keperluan ongkos ke
Jakarta, orang tersebut berjanji
memberikan uang Rp 20 juta seba-
gai ucapan terima kasih kepada
keluarga Ny X. Tidak hanya itu,
anak Ny X juga, dijanjikan menda-
patkan bonus Rp 100 juta.

“Kata orang itu, untuk mengi-
rimkan uang itu bonus Rp 100 juta,
orang itu meminta saya ke ATM agar
proses transfer uang bisa dilakukan.
Namun, karena curiga, saya
membatalkan ke ATM. Soalnya,
orang tersebut meminta agar
mengtransfer saldo uang saya ke
ATM orang itu,”ujar A saat ditemui
kemarin, seraya menambahkan, guna

menghindari dokumen itu
ditemukan orang lain dan akan
menjadi korban, dokumen itu tidak
dibuang melainkan sudah dibakar.

A yang didampingi istrinya,
menambahkan, guna menghindari
jatuh korban, mengimbau kepada
seluruh masyarakat yang mene-
mukan amplop berisi dokumen
penting, termasuk cek, agar
berhati-hati dan jangan mudah
percaya. Karena saat bertran-
saksi di ATM yang dijanjikan
akan menerima uang, justru akan
menjadi korbannya.

“Orang itu sengaja mem-
buang amplop di tengah jalan agar
mudah ditemukan orang lain
untuk menghubungi pelaku. Dulu
modus seperti ini pernah terjadi
di sejumlah daerah. Korbannya,
mengalami kerugian belasan juta
hingga puluhan juta rupiah.
Korban itu juga menemukan
amplop cokelat berisi dokumen
penting. Bukannya uang jasa
yang diperoleh, malahan uang di
ATM milik korban amblas
berpindah ke rekening pelaku,”
terang Ny X. (Yus)

Nelayan Tak Bisa Melaut
Trans, Pandeglang: Dalam

dua pekan terakhir, nelayan di wi-
layah Banten Selatan (Bansel)
mulai dari perairan Kecamatan La-
buan, Sukaresmi, Panimbang,
hingga Kecamatan Sumur, Kabu-
paten Pandeglang, Provinsi Banten,
dua pekan ini tak bisa melaut.

Selain angin yang terlalu ken-
cang, masalah itu juga terjadi akibat
sedang datangnya terang bulan. Tak
ada aktivitas yang bisa dilakukan

para nelayan, kecuali menunggu
hingga musim tersebut berlalu.

Kayadi, Ketua Himpunan Ne-
layan Seluruh Indonesia (HNSI) Ka-
bupaten Pandeglang menerangkan,
kondisi tersebut merupakan masalah
tahunan yang terjadi pada nelayan.

Dengan kondisi seperti ini,
sejumlah harga ikan mengalami ke-
naikan, seperti pada ikan tenggiri,
gerong (ikan kue), udang besar dan
ikan tongkol. (Yus)

64 Calhaj Belum Lunasi BPIH
Trans, Pandeglang: Seba-

nyak 64 calon jemaah haji (calhaj)
asal Pandeglang terancam batal
berangkat ke Tanah Suci, Mekkah,
tahun ini. Pasalnya mereka hingga
kemarin, belum melunasi biaya
perjalanan ibadah haji (BPIH)
melalui bank.

Kasi Haji Kandepag Pande-
glang Engkos Kosasih mengatakan,
pelunasan BPIH paling lambat
Rabu (12/8).

“Dari jatah calhaj 827 orang,
sebanyak 64 lagi yang belum
melunasi. Kami sudah memberikan
informasi kepada mereka agar
segera melunasi,” papar Kosasih,
di kampus Sekolah Tinggi Agama
Islam Syekh Manshur (Staisman)
Pandeglang.

Dijelaskan, bila 64 orang
tersebut tak melunasi maka kuota
itu akan diserahkan ke Kanwil
Depag Banten untuk digabung
dengan kuota kabupaten/kota
lainya yang tak terisi. Nantinya
kuota yang tersisa se-Banten itu
akan diperebutkan kembali untuk
tahap kedua. Tetapi untuk tahun

depan calhaj yang belum melunasi
tahun ini akan diprioritaskan.

“Kemudian Kanwil Depag
Banten yang membuka pendaftaran
kembali tahap kedua yang wak-
tunya ditentukan kemudian. Tapi
yang akan menutupi atau mengisi
kekosongan kuota tersebut adalah
calhaj dengan nomor urut di bawah
calhaj yang gagal berangkat,”
ujarnya.

Ditambahkan, untuk pelatihan
atau bimbingan manasik haji
dilakukan di masing-masing KUA
kecamatan sebanyak 10 kali,
sedangkan di tingkat kabupaten
empat kali. Untuk di kabupaten
pihaknya masih mencari waktu
yang tepat untuk bimbingan
manasik tingkat kabupaten.

“Bimbingan manasik haji
sebagai ajang silaturahmi para calhaj
agar saling mengenal. Sedangkan
untuk pembuatan paspor hijau
belum dimulai karena menunggu
informasi dari Kantor Imigrasi
Serang. Diperkirakan pembuatan-
nya dua hari selesai,” ungkapnya.
(Yus)

Ny Jubaidah Bantah Anaknya
Pelaku Bom Bunudiri

Ny Jubaidah ibu kandung Nana Spriyatna alias Nana Ikhwan Maulana diapit ketua RK bapak Aceng
Saprudin dan Ustad Fathoni. foto: yus

Nana merupakan
Ketua Karang Taruna,
memiliki sifat pendiam,
rajin beribadah, serta
memiliki gaya hidup
sederhana.

Trans, Pandeglang: Ny Ju-
baidah (60), yang merupakan ibu
kandung Nana Supriyatna menya-
ngkal pernyataan anaknya yang
disebut-sebut sebagai Nana Ikhwan
Maulana, dan merupakan pelaku
bom bunuh diri di Hotel Ritz
Carlton, beberapa waktu lalu.
Keluarga di Labuan Pandeglang,
Banten, yakin Nana Supriyatna
yang disebut-sebut polisi sebagai
teroris masih hidup.

Ny Jubed sapaan Ny Jubaidah,
ditemui di rumahnya di Kampung
Kebon Cau, Desa/Kecamatan
Labuan, Kabupaten Pandeglang,
Provinsi Banten, Kamis malam (13/
8) pukul 19.00 WIB, mengaku
yakin dan tidak menerima Nana
dikatakan sebagai pelaku bom.

Jubed, didampingi Aceng
Saprudin selaku ketua RK se-
tempat, dan Ustad Fathoni, terdu-
duk lesu di kursi di rumahnya. Usai
menerima dan menjawab beberapa
pertanyaan wartawan, ibu beranak
5 ini pun akhirnya takuasa mena-
han tangis dan terpaksa dipapah
untuk masuk kamar tidurnya.

“Saya sedih. Dia anak saya
yang paling menurut. Saya kehi-
langan Nana sejak 3 bulan yang lalu.

Waktu itu, Nana pamit ke Jakarta
untuk mencari pekerjaan. Saya ti-
dak terima anak saya, disebut-sebut
sebagai Nana Ikhwan Maulana oleh
polisi,” ujar Ny Jubed dan dibe-
narkan oleh anak pertamanya, Ny
Yunaeni, seraya menambahkan, jika
masih hidup, adikku Nana cepat
pulang. Keluarga sangat merin-
dukan.

Ny Yunaeni menambahkan, se-
bagai kaka tertua, dirinya tidak
percaya adiknya Nana Supriyatna
sebagai pelaku aksi bom bunuh diri.
“Kami sekeluarga sangat tidak
yakin, Nana seorang teroris. Na-

mun demikian, jika benar, kami
ingin liat jenazahnya,”ujar Ny
Yunaeni.

Sementara itu, selaku ketua RK
sekaligus mewakili warga Kampung
Kebon Cau, Desa/Kecamatan
Labuan, Aceng Saprudin juga
mengakui sangat kenal betul dengan
pribadi Nana.”Warga kami, tidak
ada yang bernama Nana Maulana
atau Nana Ikhwan Maulana. Yang
ada, adalah Nana Supriatna, yaitu
anak kelima dari Ny Jubaidah.

Adapun, informasi yang kami
dapatkan, Ny Jubaidah dan Juhra
anak nomor 3 yang berdomisili di

Panimbang, Pandeglang, sudah
diambil sampel darah dan ram-
butnya oleh pihak kepolisian
densus 88, pada Kamis siang (13/
8). Polisi juga bencana akan
mengambil sampel darah dan
ambut Endang Sutisna anak nomor
2, serta Komarudin anak nomor 4
yang berdomisili di Bandung.

“Sepengetahuan saya, sosok
Nana sangat ramah dan seorang
pemuda yang berprilaku baik. Nana
yang merupakan ketua Karang
Taruna, memiliki sifat yang pen-
diam, rajin beribadah, serta memiliki
gaya hidup sederhana. Jujur, saya

tidak yakin, dan kaget jika Nana
dikatakan sebagai pelaku bom
bunuh diri dan terlibat hal-hal yang
aneh,”tegas Aceng Saprudin.

Seperti diketahui, polisi me-
lansir pelaku peledakan bom di
Hotel Ritz Carlton, Jakarta,  adalah
Nana Ikhwan Maulana alias Nana
Maulana alias Nana Supriatna.
Jasad anak kelima dari pasangan
Sarmedi (alm) dan Ny Jubaidah ini,
masih tersimpan di RS Polri
Kramatjati. Belum ada satu pun
yang mengakui sebagai keluarga
Nana Ikwan Maulana.

Sedangkan menurut Burhan,
teman Nana Supriatna, menuturkan
Nana memang biasa dipanggil
dengan sebutan Ikhwan Maulana.
Adapun Nana, dikenalnya sebagai
seorang yang memiliki sikap tegas
dan jiwa pemimpin.

“Nana yang saya kenal adalah
memiliki sikap tegas dan penuh
tanggung jawab, Nana juga tidak
pemalu. Nana pernah menjadi
buruh di PLTU Labuan, pedagang
asongan di pelelangan ikan Labuan
dan berjualan sapu keliling kam-
pung,”ujar Burhan.

“Seingat saya, sosok Nana
yang sangat pintar walau hanya
sempat mengenyam pendidikan
sampai SMP, dia saya kenal sangat
rajin dan aktiv dalam kegiatan
keagamaan, kegiatan kepemudaan,
dan tidak pernah terlihat lagi di
Kampung Kebon Cau, Labuan,
sejak pulang usai melakukan ziarah
ke makam Imam Samudera di Se-
rang,” terang Burhan. (Yus)

Siswa SD Bojong Pandan
Belajar di Toilet

Trans, Serang: Sebanyak 41
siswa kelas 4 Sekolah Dasar (SD)
Bojong Pandan, Kampung Cakung
Jambu, Desa Bojong Pandan, Keca-
matan Tunjung Teja, Kabupaten
Serang, belajar di toilet. Hal itu dila-
kukan sudah lebih dari setahun,
usulan untuk pembangunan ruang
kelas yang rusak tidak pernah di-
realisasikan pemerintah dengan
alasan yang tidak jelas.

Sebelumnya selama dua tahun
pihak sekolah menyediakan hala-
man di belakang ruang kelas yang
tidak dipakai, dengan beralaskan
tanah serta disekat oleh bambu
untuk kegiatan belajar dan mengajar
(KBM). Tempat yang lebih pantas
untuk kandang bebek tersebut, jika
turun hujan membuat siswa keba-
sahan dan kebecekan.

Atas usulan komite sekolah,
maka ruangan seluas 2,5 meter
persegi yang mulanya akan dija-
dikan toilet, terpaksa dialihfung-
sikan menjadi ruang kelas sejak satu
tahun terakhir.

Yaya Hudaya, guru kelas 6 SD
Bojong Pandan, mengaku pasrah
dengan kondisi tersebut. Ia tidak
mengerti apa yang menjadi alasan
pemerintah dalam hal ini Dinas
Pendidikan, yang selalu menolak

usulan SD Bojong Pandan untuk
membangun ruang kelas.

“Siswa belajar di luar seperti
itu sudah berjalan tiga tahun. Dua
tahun di belakang kelas, lantaran
kalau hujan selalu kebanjiran maka
kita gunakan toilet sebagai gantinya
sejak satu tahun terakhir. Meski
tetap kebasahan saat hujan turun,
akan tetapi tidak terlalu parah se-
perti dulu,” ungkap guru yang ma-
sih berstatus honor itu.

Yaya menerangkan bila tahun
2009, Kecamatan Tunjung Teja
mendapatkan Dana Alokasi Khu-
sus (DAK) untuk membangun 5
SD. “Akan tetapi lagi-lagi SD kami
tidak mendapatkannya, malah
sekolah yang dapat yang kondisi-
nya masih bagus,” terangnya
seraya mengatakan SD Bojong Pan-
dan sudah berdiri sejak tahun 1964
dan merupakan SD tertua di Desa
Bojong Pandan.

Saat ini SD Bojong Pandan
menampung 281 siswa dengan
ruang kelas yang tersedia hanya 4
kelas, masih kurang 2 ruang kelas.

Endin, penjaga sekolah yang
sudah mengabdi selama 8 tahun,
tidak bisa menutupi keprihatinnya
dengan kondisi demikian. “Ada
yang bilang kelas kami kaya kan-

dang bebek ada juga kandang babi,
sebenarnya saya sedih melihat ini.
Meskipun hanya sebagai penjaga
sekolah, saya juga terkadang
mengajar Bahasa Inggris dan Mate-
matika di kelas 6,” katanya.

Sementara itu, dihubungi me-
lalui telepon genggam, Kepala
Bidang Pembinaan TK/SD Dinas
Pendidikan Kabupaten Serang Asep
Nugraha, terlihat terkejut saat
dikonfirmasi masalah ini.

“Waduh, saya baru tahu nih
kalau ada SD di Tunjung Teja yang
seperti itu (belajar di toilet-red).
Nanti coba kita cek ke lapangan,”
kata Asep.

Menurut Asep, pihaknya telah
melakukan rehab tiga ruang pada tahun
2007 lalu. Ruangan tersebut digunakan
untuk ruang guru dan belajar siswa.
“Kalau kemudian sampai ada siswa
yang belajar di toilet, ini keterlaluan
dan saya akan tegur ke UPTD yang
bersangkutan,” ujarnya.

Menurut Asep, Dindik sudah
meminta kepada sekolah agar
memanfaatkan ruangan yang ada
terlebih dahulu dengan sistem
belajar pagi dan sore. “Terus terang
kalau sampai ada siswa yang belajar
di toilet, itu sungguh keterlaluan,”
ungkapnya. (Yus)

10 % Pabrik Tak Punya
Dokumen Lingkungan

Trans, Serang:  Sebanyak 10
persen dari sekitar 200 perusahaan
yang berpotensi berdampak pada
lingkungan di Kabupaten Serang,
hingga saat ini tidak memiliki
dokumen analisis mengenai
dampak lingkungan (Amdal).

Diketahui dokumen lingkungan
jika dilihat dari tingkatannya yaitu
yang terbesar Analisis Masalah
Dampak Lingkungan (Amdal),
sedang Upaya Pengelolaan Ling-
kungan (UKL) dan Upaya Peman-
tauan Lingkungan (UPL) maupun
Dokumen Pengelolaan dan Peman-
tauan Lingkungan (DPPL), dan
yang terkecil Surat Pernyataan
Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

“Hampir semua perusahaan
yang belum memiliki dokumen ling-
kungan merupakan perusahaan ya-
ng baru beroperasi antara satu
hingga tiga tahun, dan semua berada
di wilayah Serang Timur,” ujar
Kepala Bidang Pengendalian Dam-

pak Lingkungan Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (BPLH) Kabu-
paten Serang Kustaman.

Ia menjelaskan upaya terus dila-
kukan BPLH dengan mendatangkan
pihak perusahaan agar perusahaan
memenuhi kewajibannya. “Hampir
setiap hari perusahaan yang belum
memegang dokumen kami undang ke
sini (BPLH-red), dan biasanya diberi
tenggat waktu satu bulan untuk
mengurusinya,” jelasnya.

Menurutnya, kondisi demikian
disebabkan lemahnya kordinasi
antar instansi sehingga banyak
perusahaan yang sudah beroperasi
akan tetapi tidak memiliki dokumen
lingkungan.

“Seharusnya Disperindag
sebelum mengeluarkan ijin seperti
SITU maupun SIUP, harus mem-
perhatikan dokumen lingkungan,
jangan dikeluarkan ijin sebelum
adanya dokumen lingkungan,”
jelasnya. (Yus)
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Biro Surabaya :  -------------------------------------------------------

Biro Jember : -------------------------------------------------------
Biro Blitar : Fauzy Efendy, ( Ka Biro) HP 081334980169
Biro Malang Raya (Kota/Kab Malang/Kota Batu): Gunawan ( Ka Biro) Hp 08125296443
Biro Solo : Kun Prastowo HP 085229202020 Palur Sragens, Solo
Biro Magelang : Arief Simon A (Ka Biro) HP 081380698135,

Jl Raya Magelang Kopeng, Desa Tepus Wetan, Surodadi,
Candi Mulyo Magelang.

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI

Trans, Surabaya: PT Kereta
Api Indonesia (KAI) merugi hingga
ratusan juta rupiah akibat tidak
beroperasinya sejumlah rangkaian
kereta api, menyusul tergulingnya
KA Mutiara Timur di Rejoso, Ka-
bupaten Pasuruan, Selasa (11/8).

“Kami menderita kerugian
hingga ratusan juta rupiah karena
pembatalan lima perjalanan kereta
api akibat adanya kecelakaan di
Rejoso,” kata Manajer Humas PT
KAI Daerah Operasi VIII Suraba-
ya, Nur Amin.

Ia menyebutkan, lima jadwal
KA yang dibatalkan itu adalah
Logawa jurusan Jember-Cilacap.
Sedianya kereta ini berangkat pukul
05.00 WIB dari Stasiun KA Jember.

Selain itu, Sri Tanjung (Banyu-
wangi-Surabaya-Yogyakarta) yang
semestinya berangkat dari Stasiun
KA Banyuwangi pukul 06.00 WIB.

KA Cantik (Jember-Surabaya)
pukul 06.00 WIB, Mutiara Timur
(Banyuwangi-Surabaya) pukul
09.00 WIB, dan Tawang Alun
(Banyuwangi-Malang) pukul 05.00

Trans, Surabaya: Petani tebu
di Indonesia saat ini mengalami
keuntungan berlipat, karena dipicu
tingginya harga gula di pasaran.

“Meski sekarang sudah mema-
suki musim giling tebu, harga gula
di pasaran masih tinggi, yakni
sekitar Rp8.000,00 per kilogram.
Kondisi yang bagus ini justru
menguntungkan petani tebu,” kata
Direktur Budidaya Tanaman Se-
musim, Agus Hasanuddin Rach-
man, setelah Rapat Koordinasi
Harga Gula Nasional di Surabaya.

Tingginya harga gula saat ini,
jelas dia, merupakan hal wajar.
Bahkan, kalangan konsumen yang
selama ini diwakilkan oleh Yayasan
Lembaga Konsumen Indonesia
(YLKI) tampak “tenang” dengan
tingginya harga gula di pasaran.

“Memang, idealnya HPP untuk
komoditas itu sebesar Rp5.350,00
per kilogram. Di sisi lain, ketentuan
berapa besaran harga gula masih
diserahkan kepada pasar. Biasanya,
indikator harga gula tergantung
kondisi cuaca dan keputusan
lelang,” katanya.

Ia memperkirakan, menjelang
bulan Ramadhan dan Lebaran
mendatang harga gula di pasaran
kian tinggi. Peningkatannya, dise-
babkan kebutuhan pasar terhadap
komoditas gula saat itu semakin
tinggi. Apalagi, selama bulan terse-
but umumnya banyak masyarakat
yang membuat takjil untuk buka
puasa hingga kue Lebaran.

Trans, Riau: Gubernur Riau,
Rusli Zainal dan General Manager
PLN Wilayah Riau dan Kepulauan
Riau, Robert A Aritonang, meminta
agar Susilo Bambang Yudhoyono,
yang akan segera dilantik menjadi
Presiden RI, merestui pembangu-
nan PLTU berdaya 2x100 Mega-
watt (Mw) di Riau.

Rusli Zainal kepada ANTARA
di Pekanbaru, Kamis (13/8),
mengatakan, persetujuan Presiden
untuk menandatangani revisi
Peraturan Presiden (PP) No.71/
2006 perihal percepatan pemba-
ngunan pembangkit listrik 10 ribu
Mw di seluruh Indonesia akan
menjadi solusi krusial untuk
mengatasi krisis listrik di Riau yang
makin memprihatinkan. Sebabnya,
Provinsi Riau tidak termasuk dalam
daerah prioritas sebagai lokasi
pembangunan pembangkit listrik
dalam PP 71/2006 sebelum revisi.

“Kami sangat berharap presi-
den segera mengeluarkan peraturan
tersebut karena masalah listrik
merupakan salah satu kendala

Trans, Jambi:  Menjelang bu-
lan suci Ramadhan 1430 H, harga
tiket pesawat di Jambi melambung
tinggi, bahkan kenaikannya menca-
pai 100% dari harga normal, ter-
utama pada rute Jambi-Jakarta,
begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan data yang dihim-
pun, Kamis, tiket normal Jambi-
Jakarta dengan pesawat Lion Air
sebesar Rp489 ribu, namun harga
ini akan berubah drastis pada 19
Agustus menjadi Rp979 ribu.

Menurut Ticketing Global Tour
Sipin, Jambi, Median Putri, ketika
ditanya bdi Jambi, Kamis (13/8),
kenaikan ini dikarenakan pada 19
Agustus akan terjadi lonjakan
penumpang.

“Sudah seperti tahun-tahun se-
belumnya, setiap menjelang Rama-
dhan harga tiket pesawat akan
naik,” ujarnya.

Selain Lion Air, tiket maskapai
lain seperti Sriwijaya Air, juga naik
dari harga normal Rp547 ribu, men-
jelang Ramadhan akan melonjak

Bandung, Trans : Selain ber-
tekad meraih prestasi Juara Umum
Porda XI Jabar 2010 mendatang,
Kota Bandung sebagai tuan rumah
bertekad untuk memberikan pela-
yanan yang terbaik bagi seluruh
kontingen. Pelayanan bukan saja
kontingen yang bertanding tapi juga
supporter dan penontong di setiap
cabang olah raga (cabor).

Berkaitan dengan ini, Asisten
Administrasi Umum Sekretariat
daerah (Setda) Kota Bandung, H
Tjutju Nurdin didampingi pimpi-
nan satuan kerja pemerintah daerah
(SKPD) terkait, melakukan peman-
tauan kondisi obyektif prasarana,
sarana dan fasilitas umum ke sejum-
lah gelanggang olah raga (GOR)
yang akan digunakan, yaitu GOR
Pajajaran, Lodaya, Saparua dan
GOR Bandung di Jalan Jakarta,
Senin (10/08/09).

Dalam sisa waktu lebih kurang
10 bulan hingga Juli 2010 pelak-
sanaan Porda, Tjutju mengakui, se-
lain rehab gedung dan kelengkapan
sarana olah raga, terdapat fasilitas
lain yang harus diperbaiki dan

Bagusnya kondisi jalan di
ruas Tasik-Batas Jateng
karena jalan sepanjang

27,600 Km itu hampir saja selesai
100 persen di tingkatkan dengan
biaya mencapai Rp 75 miliar lebih.
Proyek peningkatan tahun jamak
(multy years) yang mulai dikerjakan
tahun 2008 ini, dilaksanakan oleh
PT Seneca Indonesia, Bandung.

Saat tim Koran Transaksi
melakukan peninjauan langsung ke
lapangan, ruas jalan mulai dari kota
Tasikmalaya-Ciamis sampai Kota
Banjar-Batas Jateng ini memang
sangat mulus. Sepanjang ruas jalan
yang dilewati tidak ditemui lobang
sekecil apa pun. Tidak heran kalau
kendaraan yang melintas di ruas ini
sering memacu kendaraannya
dengan kecepatan tinggi. Hal ini
dimungkinkan karena ruas ini selain
relatif sepi juga karena kondisi
jalannya cukup lebar dan sangat
mulus.

Tidak ada kendala
Mewakili Satker Non Vertikal

Tertentu Pembangunan Jalan dan
Jembatan Jawa Barat, Ir Agus Hen-
darto, PPK Pembangunan Jalan
Tasik-Batas Jateng, Erick Aldrin,
ST, MT melalui Kepala TU Agus
Setyanto, menjelaskan, secara
keseluruhan paket proyek ruas
Ciamis-Ancol-Banjar-Batas Jateng
yang sudah ditangani baru mencapai
60 persen.

Namun demikian pada akhir
kontrak Nopember 2009 nanti, ia

Menjelang Lebaran,
Ruas Tasik-Batas Jateng Mulus

Kegiatan overlay di ruas Banjar-Batas Jateng

optimis proyek dapat selesai.
Karena itu kendati sekarang belum
selesai 100 persen, namun menje-
lang lebaran nanti ruas ini siap
untuk mengantisipasi padatnya
arus kendaraan. “Kita jamin tidak
ada lobang dan tidak ada kegiatan
di lapangan lagi,” katan Agus.

Ditambahkan Agus, kegiatan
yang dilakukan dalam proyek
peningkatan ini di antaranya
melapis jalan dengan hotmik,
merigit bahu jalan dan memperluas
bahu jalan dengan sirtu. Menurut-
nya, sejauh ini tidak ada kendala di
lapangan baik teknis maupun non
teknis. Semuanya berjalan lancar
sesuai rencana hingga pada saat
menjelang lebaran nanti siap
memberikan kenyamanan pada
pengguna jalan.

Sementara itu, Dendi, petugas
lapangan PT Seneca Indonesia yang
ditemui di lokasi proyek beberapa
meter dari kantor Polresta Banjar
menyatakan kesiapannya untuk
menyelesaikan pekerjaan ruas
Tasik-Batas Jateng dalam beberapa
hari lagi. “Agustus ini juga selesai.
Jadi lebih cepat dari masa kontrak
yang  harusnya berakhir Oktober
nanti,” ujarnya.

Dikatakan Dendi, pekerjaan
yang dilakukan adalah menghotmik
ruas jalan sesuai kontrak. Selain itu,
ada beberapa bagian yang
diperlebar dari 10 menjadi 12-14
meter seperti lokasi di depan
Kantor Walikota Banjar. Arso/Iwan

Trans, Tasikmalaya : Menyambut padatnya
arus mudik menjelang lebaran tahun ini kesiapan
jalan di wilayah Jawa Barat khususnya di wilayah
kerja Satker Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Jalan dan Jembatan Jawa Barat umunnya dalam
kondisi baik. Apalagi ruas di wilayah periangan
Timur khususnya di ruas Tasik-Batas Jateng.

ditingkatkan, diantaranya air
bersih, toilet, halaman parkir dan
taman.

Semua ini sedang kita kerjakan
dan bisa dikatakan kondisinya saat
ini sudah siap. Perbaikan hanya
bersifat rehab kecil-kecilan dan kita
harapkan sebelum Juli 2010
semuanya sudah selesai. Bagi yang
sekarang belum kebagian anggaran,
kita usahakan di ABT 2009 atau di
APBD 2010 murni, tuturnya.

Ketua Umum KONI Kota
Bandung yang juga Sekretaris
Daerah (Sekda) Kota Bandung, H
Edi Siswadi, sebelumnya ketika
acara pengukuhan tim bayangan
kontingen Kota Bandung untuk
pemusatan pelatihan cabor (pe-
latcab) Porda Jabar menyebutkan,
dari 42 cabor yang dipertandingkan,
terdapat 25 cabor yang dilaksana-
kan di Kota Bandung. Selebihnya
sebanyak 17 cabor dilaksanakan di
Kabupaten Bandung, Kota Cimahi
dan Kabupaten Bandung Barat.

Sebagai tuan rumah dan pe-
serta, Edi telah menetapkan 3 target
sasaran yang ingin dicapai yang

disebutnya “Tri Sukses”. Sukses
yaitu sukses penyelenggaraan,
sukses pemberdayaan ekonomi
rakyat dan sukses prestasi.

Sukses pertama, diindikasikan
dengan kesiapan infrastruktur fisik
GOR dengan fasilitas umumnya,
akomodasi tempat inap bagi atlet,
official dan pelatih, Sukses kedua,
diindikaksikan dengan tingkat
partisipasi masyarakat dalam
mendukung pelaksnaan.

Dikatakannya, ajang Porda
dapat dijadikan sarana promosi
khususnya bagi kelompok usaha
kecil dan menengah dengan cara
membuat berbagai macam souvenir.

Sedangkan sukses ketiga, Kota
Bandung harus menjadi yang
terbaik yaitu sebagai pengumpul
medali emas terbanyak atau Juara
Umum. Sudah menjadi tekad dan
komitmen bersama seluruh insan
olah raga kontingen Kota Bandung,
di Porda XI 2010 mendatang untuk
kembali memberikan prestasi
terbaiknya. Meraih target minimal
20% medali emas atau minimal 102
medali emas. Eyos/Novianto

Asisten Administrasi Umum, Pantau
Sejumlah GOR Persiapan Porda Jabar 2010

Petani Tebu Untung Karena
Harga Gula Tinggi

“Jika tingginya harga gula kian
memberatkan konsumen, kami akan
bekerja sama dengan Departemen
Perdagangan untuk menetapkan
harga maksimal gula nasional.
Selain itu, kami juga mengadakan
operasi pasar untuk menjaga
kestabilan harganya,” katanya.

Mengenai stok gula nasional
bulan depan (jelang Ramadhan dan
Lebaran), ia meyakini, persediaan
gula dalam negeri aman terkendali.

“Kami optimistis, hingga akhir
tahun 2009 stoknya juga bisa me-
menuhi permintaan pasar,” katanya.

Sementara itu, ia menyebutkan,
secara internasional memang stok
gula mendatang menipis. Indikator
hal tersebut, disebabkan defisitnya
persediaan dari beberapa negara
penghasil gula terbesar.

“Semisal, kini India sudah
mengurangi produksinya, karena di
sana sedang musim hujan. Kemu-
dian, Brazil justru mengalihkan
fokus produksi gulanya ke etanol,”
katanya menjelaskan.

Terkait hasil rapat tersebut, ia
menyayangkan, belum bisa berko-
mentar. Apalagi, dalam agenda itu
banyak pemegang kebijakan yang
absen, dengan alasan menghadiri
kegiatan di luar daerah.

“Sebenarnya, kami ingin
membicarakan banyak hal dalam
rapat ini seperti taksasi produksi
gula tahun ini dan pengaruh El Nino
terhadap komoditas perkebunan,”
kata Agus. (Fr)

KAI Rugi Ratusan Juta
WIB juga gagal berangkat.

Sebagian besar tiket KA
tersebut sudah dipesan dan PT
KAI berkewajiban mengemba-
likan uang pembelian tiket secara
penuh.

“Kalau beli tiketnya di
stasiun, pengambilan uangnya di
stasiun. Kalau belinya di agen,
pengembaliannya juga di agen,”
katanya.

Pihaknya masih menunggu
bantuan kereta penolong dari
Solo untuk mengevakuasi ger-
bong kereta yang terguling dan
membawanya ke stasiun ter-
dekat.

“Kami juga harus memper-
baiki kembali rel dan sarana serta
prasarana yang rusak akibat
kecelakaan itu,” kata Nur me-
nambahkan.

Meski demikian, sejumlah
rangkaian kereta api dari Sura-
baya menuju Malang atau arah
sebaliknya yang melewati Sta-
siun Bangil, Kabupaten Pasu-
ruan berlangsung normal. (Fr)

Jelang Ramadhan, Tiket
Pesawat Melambung Tinggi

menjadi Rp847 ribu.
“Mandala Air, tiket normal

Rp400 ribu, akan melonjak
menjadi Rp917.500, begitu juga
dengan Batavia Air, dari Rp400
ribu akan berubah menjadi
Rp907 ribu,” katanya.

Sementara itu, tiket Garuda
Airlines, untuk Jambi-Jakarta,
normal Rp445 ribu, juga akan
melonjak menjadi Rp1,2 juta
harga dasar, namun Garuda
menjelang Ramadhan akan
mengadakan harga promo se-
kitar Rp400 ribuan.

“Harga-harga tiket ini se-
mua per 19 Agustus, setelah
setelah beberapa hari Ramadhan
diperkirakan akan normal kem-
bali dan akan naik lagi menjelang
Idul Fitri,” ujar Median Putri.

Sementara itu, harga tiket
Jambi-Batam masih normal
harga, namun bisa juga melonjak
saat Ramadhan nanti, tapi
besarannya tidak seperti harga
tiket Jambi-Jakarta. (Rita)

pembangunan di Riau. Terlebih
ketersedian listrik ini menjadi salah
satu modal tertariknya investor
menanamkan modalnya di Riau,”
kata Rusli.

Ia mengatakan, sudah berkoor-
dinasi dengan Menteri Dalam Ne-
geri, Menteri Keuangan, Menteri
Bappenas, Menteri ESDM serta
Menteri BUMN agar Riau menjadi
salah satu daerah yang dipriori-
taskan percepatan pembangunan
PLTU tersebut. Selain itu, ujarnya,
Pemprov Riau juga sudah menyiap-
kan dana kredit sekitar Rp200
miliar melalui Bank Riau untuk
membantu realisasi megaproyek
tersebut.

General Manager PLN, Robert
Aritonang, menjelaskan, dalam
peraturan sebelum revisi awalnya
PLTU tersebut bernama Sumbar
Pesisir berkapasitas 2x100 Mw
yang akan dibangun pada 2016
mendatang. Namun kondisi defisit
kelistrikan di Riau yang sudah
parah, diharapkan revisi Keppres
tersebut dapat mempercepat

pembangunan PLTU yang berganti
nama menjadi PLTU Riau dengan
kapasitas sama.

Meski begitu, ujarnya, pihak
PLN akan terus mempersiapkan
proses pembangunan PLTU Riau
yang direncanakan berlokasi di
Kawasan Industri Tenayan (KIT)
Pekanbaru.

“Saat ini, kami sedang melaku-
kan engineering Proocurement
Construction pembangunan PLTU
tersebut dan persiapan studi lain-
nya seperti Amdal, studi transmisi,
lokasi dan pembabebasan lahan.
Kami perkirakan paling lambat
akhir tahun ini, proyek tersebut
sudah bisa ditenderkan,” ujarnya.

Menurut Robert, megaproyek
PLTU Riau diperkirakan menelan
dana senilai Rp3,2 triliun. Ia
memahami kemungkinan belum
ditekennya PP revisi tersebut
karena banyak urusan pemilu di
pemerintah pusat. “Tanpa disetu-
juinya PP itu, pembangunan PLTU
Riau tidak akan bisa berjalan,” kata
Robert. (S Harahap)

SBY Didesak Restui Pembangunan PLTU Riau

Trans, Jakarta: Sejumlah
pekerja kebersihan yang bertugas
di Kantor Seksi Kebersihan Keca-
matan Durensawit, Jakarta Timur
kini keselamatannya terancam.
Karena atap kantor yang biasa
menaungi mereka nyaris ambruk
karena dimakan usia. Mereka ber-
harap pemerintah merehab bangu-
nan tersebut. Karena selain berba-
haya, gedung itu merupakan satu-
satunya tempat untuk istirahat para
petugas kebersihan yang bekerja di

Trans, Jakarta: Ketua DPR
RI, Agung Laksono mengemuka-
kan, pemerintah belum mengajukan
ke DPR nama-nama yang akan
diusulkan menjadi calon Gubernur
Bank Indonesia (BI).

“Sampai hari ini, saya belum
menerima surat usulan dari peme-
rintah,” kata Agung Laksono ke-
pada pers di Gedung DPR/MPR/
DPD di Senayan Jakarta.

Agung sepenuhnya menyerah-
kan kepada pemerintah mengenai
calon yang akan diajukan sebagai
Gubernur BI ke DPR. Namun
diharapkan surat pengajuan segera
diterima DPR. “Diharapkan segera
kami terima untuk selanjutnya di-
bahas,” kata Agung.

Agung juga berharap, proses
pengisian jabatan Gubernur Bi da-
pat dituntaskan oleh DPR Ri pada
masa bakti saat ini yang akan ber-
akhir 1 Oktober 2009.

“Kita harapkan sudah dapat
dituntaskan sebelum masa bakti
DPR saat ini berakhir,” kata Agung.

Pengajuan calon gubernur BI ke
DPR dilakukan oleh presiden.
Selanjutnya DPR melakukan uji
kelayakan dan kepantasan (fit and
proper test) untuk menentukan
calon yang dinilai paling tepat me-
mimpin BI.

Atap Gedung Kebersihan Durensawit Nyaris Ambruk
lapangan.

Dari pantauan di lapangan,
kondisi bangunan seluas 1.800 me-
ter persegi sangat memprihatinkan.
Atap gedung yang berada tepat di
perempatan Jl Radin Inten No 2
itu terlihat sudah terkoyak. Kayu
penyangga genting sudah banyak
yang terlepas dan menimpa eternit.
Bangunan seluas 250 meter persegi
itu, sepertinya tinggal menunggu
waktu untuk ambruk.

Gedung yang dibangun sejak

1989 itu sebenarnya sudah men-
dapat rehab ringan pada tahun
2005 silam. Namun, perbaikan yang
dilakukan tidak signifikan sehingga
gedung tersebut kembali rusak
parah.

Karya, seorang petugas keber-
sihan yang kerap berada di kantor
Seksi Kebersihan Durensawit
mengaku, sebagian besar karyawan
sangat khawatir dengan kondisi
atap di gedung tempatnya bekerja.
Mengenai kerusakan, sebenarnya

telah dilaporkan ke tingkat wali-
kota namun hingga kini belum ada
tanggapan. “Sebenarnya sih para
karyawan yang bekerja di sini
sangat khawatir. Tapi mau gimana
lagi, karena mereka yang biasa di
lapangan, perlu tempat istirahat,”
ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Kasudin

Kebersihan Jaktim, Unu Nurdin,
menjelaskan, telah mengusulkan
agar gedung tersebut segera direhab,
karena sangat berbahaya. Namun
hingga kini belum ada realisasinya.
“Kami akan terus upayakan agar
tahun ini juga perbaikan gedung itu
diprioritaskan,” tambahnya.

(Nazarudin Jamil)

Pemerintah Belum Ajukan
Nama Calon Gubernur BI

DPR pernah menolak
usulan calon Gubernur BI yang
diajukan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Presiden
kemudian mengajukan nama
Boediono dan disetujui DPR.

Jabatan Gubernur BI hingga
kini kosong setelah Gubernur BI
sebelumnya, Boediono, me-
ngundurkan diri pada perte-
ngahan Mei 2009 karena men-
calonkan diri sebagai wapres
untuk mendampingi Capres
Susilo Bambang Yudhoyono.

Dua nama mulai disebut-
sebut di media massa sebagai
kandidat Gubernur BI, yaitu
Deputi Gubernur BI Hartadi
Sarwono dan Deputi Gubernur
Senior BI Darmin Nasution.

Darmin Nasution sebagai
Deputi Gubernur Senior BI
yang baru menggantikan Mi-
randa Goeltom dilantik di Mah-
kamah Agung (MA) pada Senin
(27/7).

Sebelumnya, Darmin men-
jabat Dirjen Pajak Departemen
Keuangan (Depkeu). Figur
internal Direktorat Jenderal
Pajak (DJP) Muhammad Tjip-
tardjo kemudian menggantikan
Darmin Nasution sebagai Dirjen
Pajak yang baru. (Ali)

Trans, Jakarta: Pemerintah
Kota Administrasi Jakarta Barat
bertekad akan terus menertibkan
bangunan-bangunan yang bermasa-
lah di wilayahnya. Dengan hara-
pan, tata ruang di wilayah Jakarta
Barat menjadi lebih teratur. Hal ini
dibuktikan dengan disegelnya 701
bangunan terhitung sejak 1 Januari
hingga 14 Agustus 2009. Dari
jumlah itu, 29 bangunan telah
mengajukan permohonan izin
mendirikan bangunan (IMB), 610
bangunan telah dilayangkan surat
perintah bongkar (SPB), dan 62
bangunan sudah dibongkar.

“Dari bangunan-bangunan
yang disegel itu terus kita lakukan
pembinaan. Jika para pemilik tidak
menggubris imbauan kita, maka kita
tindak lanjuti dengan pemberian
SPB. Kalau sudah diberikan SPB
juga tidak lekas mengurus perizi-
nannya, maka kita lakukan pem-
bongkaran,” ujar Febriana Tam-

Sepanjang 2009, Jakbar
Segel 701 Bangunan

bunan, Kasi Penertiban Sudin
P2B Jakbar di sela-sela
penyegelan bangunan WC
Umum di Jl Telpon Kota, RT
00/02, Kelurahan Roamalaka,
Tambora, belum lama ini.

Pembinaan tersebut sejauh
ini memang kurang berjalan
maksimal. Sebab, banyak pe-
milik bangunan yang tidak koo-
peratif kepada petugas. Kare-
nanya, banyak yang ditindak-
lanjuti dengan pemberian SPB.
Hanya saja, untuk menindak-
lanjuti pada tahap pembong-
karan Suku Dinas Pengawasan
dan Penertiban Bangunan (Su-
din P2B) Jakarta Barat menga-
lami keterbatasan anggaran.
“Untuk tahun ini, anggarabn kita
hanya cukup untuk membong-
kar 82 bangunan. Dari jumlah
itu, yang sudah terlaksana
sebanyak 62 bangunan,” kata
Febriana. (Daniel)



KORAN TRANSAKSI THN 9KORAN TRANSAKSI THN 9KORAN TRANSAKSI THN 9KORAN TRANSAKSI THN 9KORAN TRANSAKSI THN 9
NO. 186. !!!!! TH X

SENIN, 17 - 30 AGUSTUS 2009

HALAMAN 12 TRANS  SUMBAR

Perwakilan Sumatera Barat : Fakhri Sani Amd ( Kepala Perwakiln),
: HP 085263122356, Mudawar Panyalai

HP 081374640400,
Kota Padang : Nursal Tanjung HP 081374864670.
Pesisir Selatan :  --------------------------------------------------
Solok/ Damas Raya :  ---------------------------------------------------

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI

Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI
Tinjau RSUD Air Pacah Padang

Walikota Padang Drs H Fauzi Bahar M.Si meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Air Pacah Kota Padang. foto: nursal tanjung

Ada sinyal, izin
tetap operasi RSUD
Padang dengan
klasifikasi C segera
keluar.

Trans, Padang: Gonjang-
ganjing keberadaan RSUD Padang
terjawab sudah dengan kehadiran
Dirjen Pelayanan Medik Depar-
temen Kesehatan RI diwakili Farid
W Husain bersama Walikota Pa-
dang Drs H Fauzi Bahar M Si, me-
ninjau rumah sakit tersebut, belum
lama ini.

“Dalam peninjauan tersebut,
ada sinyal bahwa izin tetap operasi
RSUD Padang dengan klasifikasi C
segera keluar, karena saat ini
prosesnya hampir rampung di
Depkes RI,” ujar Direktur RSUD
Padang Nazaruddin SKM M Kes.

Dia menambahkan, dengan
demikian ke depan operasional
rumah sakit ini tidak akan ada
permasalahan lagi, apalagi sudah
berjalan semenjak beberapa tahun
lalu. “Untuk itu kita patut bersyu-
kur keputusan dari Depkes RI,”
ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut,
Dirjen minta kepada Direktur
RSUD dalam pembangunan sarana
fisik rumah sakit ini harus sesuai
dengan konstruksinya, jangan
sampai ada letak ruangan berjauhan
dengan ruangan UGD dan penga-
turan ruangan ini sangat penting
dalam pelayanan.

“Pembangunan sarana fisik RS

ini harus pakai konsultan, se-
hingga bangunan RS ini teratur,
nyaman dan indah. Lokasi pem-
bangunan RSUD untuk kedepan
cukup strategis,tinggal lagi kita
mengatur pembangunan fisiknya,”
katanya.

Dari segi pelayanan telah
cukup bagus, di mana ketika me-
ninjau dan masuk keruangan obser-
vasi yang didampingi Walikota dan
Direktur rumah sakit. Dirjen minta
kepada Direktur RSUD supaya
mengawasi pembangunan fisik

sejak awal sampai selesai,karena
pengawasan sangat penting.

Walikota Fauzi Bahar me-
nyambut positif kunjungan
Dirjen tersebut, karena sangat
penting untuk memotivasi pem-
bangunan RSUD yang lebih

refresentatif. Kami akan lakukan
apa yang disarankan Dirjen.
Kepada pasien ia berharap agar
tetap memanfaatkan RSUD ini
dengan baik, karena dengan biaya
pelayanan yang cukup murah.

(Nursal Tanjung)

Kakao Padang Pariaman
Berkualitas Tinggi

Trans, Padang Pariaman:
Masyarakat di wilayah Kabupaten
Padang Pariaman selama ini dikenal
banyak yang menekuni pertanian
kakao. Masalah bibitnya dipersi-
apkan oleh Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman melalui Dinas
Pertanian secara gratis.

Kebun kakao di Padang Pa-
riaman  yang telah panen sekitar
16 ribu hektar dan kualitas hasilnya
cukup tinggi. Pada 2010, menurut
Bupati Padang Pariaman Drs Mus-
lim Kasim, akan ditingkatkan  men-
jadi 20 ribu hektar, supaya setiap
nagari memiliki perkebunan coklat
kepunyaan masyarakat.

Penanaman kakao tersebut
diselingi dengan kebun kelapa. Dari
awal bibit coklat ini tidak bisa di
tempat yang bersuhu tinggi, hanya
dengan 40 % sinar matahari. Se-
dangkan pupuknya yang dipakai
oleh masyakarat yaitu pupuk
kandang seperti kotoran ternak,
termasuk pupuk OPK dan Urea.

Masyarakat yang berkebun su-
dah banyak yang panen dan hasil-
nya berkualitas tinggi dengan harga
dijual kepada pemasok  berkisar
Rp. 25-30/Kg. Dan, sudah banyak
yang behasil untuk menunjang

ekonomi masyarakat, terutama
dalam kelanjutan untuk pendidikan
anaknya sampai ke perguruan
tinggi.

Dari hasil penjualan kakao su-
dah banyak juga yang menunaikan
ibadah haji sekaligus mengangkat
taraf hidup masyarakat dalam
ekonomi. Yang jelas, masyarakat
Kabupaten Padang Pariaman ke-
banyakan  yang bertempat tinggal
di perkampungan. Umummnya
masyarakat petani tidak suka
bermalas-malasan dan duduk di
warung untuk menghabisan waktu,
mereka lebih suka menanam kakao
di setiap lokasi tanahnya, termasuk
di belakang rumahnya.

Banyak masyarakat yang me-
miliki rumah di wilayah Kabupaten
Padang Pariaman sekurang-kurang-
nya seluas 1/2 hektar. Inilah yang
dimanfaatkan masyarakat untuk
menanam kakao, karena bibit kakao
ini sifatnya gratis dari pemerinta
daerah. “Saya tinggal di Pilubang
Ketaping, Kecamatan Batang Anai.
Saya sudah lama menanam kakao
di belakang rumah, kini jumlahnya
sebanyak 400 batang, dan tidak
lama lagi akan panen,” ujar salah
seorang wartawan. (Bas)

Jumlah Keluarga Miskin
Telah Berkurang 88 KK
Trans, Padang Panjang :

Walikota Padang Panjang dr H Suir
Syam M.Kes MMR mengatakan,
jumlah Keluarga Miskin (Gakin)
tahun 2008 mencapai 860 KK.
Jumlah keluarga miskin tersebut
telah mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya, dibandingkan
dari tahun 2005 sebanyak 948 KK.
Sehingga perbandingan dalam
rentang tiga tahun terakhir ber-
jumlah sebanyak 88 KK miskin.

Terkait penanggulangan kemis-
kinan yang telah menjadi program
pemerintah,maka Pemko Padang
Panjang telah mengimplementasi-
kan melalui sejumlah program dan
kegiatan di beberapa SKPD, dalam
pengentasan kemiskinan.

“Untuk tahun 2009 ini,kita se-
dang melakukan pendataan ulang
terhadap Gakin,khususnya untuk
melihat, sejauh mana hasil yang
telah dicapai dalam upaya pengen-
tasan kemiskinan di Kota Padang
Panjang,” ujar Walikota.

Ia menambahkan, program dan
kegiatan yang telah diluncurkan
adalah, beasiswa bagi Gakin,

JPKMPP, Askeskom, pelatihan
keterampilan berusaha,bantuan
modal usaha,pemasangan instalasi
listrik dan pendistribusian bibit
ternak. Di samping itu, Pemko juga
menyediakan sharing untuk program
yang diluncurkan pemerintah pusat
(PNPM) yang merupakan salah satu
program pusat dalam pengentasan
kemiskinan. Untuk tahun 2009 ini
telah dianggarkan dana sebesar Rp
725 juta dan sharing program
pemerintah provinsi yakni,Kredit
Mikro Nagari (KMN) telah dicairkan
dana sebesar Rp 1,2 Miliar.

Walikota meminta masyarakat
penambang batu kapur pada ka-
wasan Bukit Tui juga telah dipin-
dahkan ke kawasan Rao-rao Dalam
dan Sungai Andok. Pemko mem-
berikan bantuan kepada mereka be-
rupa penyiapan lahan dan prasarana
jalan khusus bagi penambang yang
berkeinginan alih profesi menjadi
pengrajin kulit,maka kita telah
merencanakan untuk memberikan
pelatihan bagi mereka untuk
menjadi pengrajin kulit dan usaha
industri lainnya. (Fakhri)

Kantor Wali Nagari Kurai Taji
Sudah Bisa Digunakan 2010
Trans, Padang Pariaman:

Jika dikerjakan secara bersama-
sama, yang berat bisa menjadi
ringan, atau paling tidak apa yang
diinginkan bisa terwujud. Hal ini
sudah dibuktikan oleh Zardi selaku
Wali Nagari Kurai Taji. Kini
pembangunan kantor wali nagari
yang berlokasi di Pakuah Duku,
Kurai Taji, Padang Pariaman, sudah
tahap akhir dan bisa digunakan
tahun 2010 mendatang.

Pembanguna kantor wali nagari
ini dilakukan secara swada oleh ma-
syarakat, disamping menggunakan
bantuan pemerintah setempat.
Sebagai contoh, tanah untuk kantor
itu berasal dari sumbangan kaum
suku Koto yang luasnya sekitar
2000 m2, yang jaraknya 100 meter
dari Jalan padang Pariaman.

Pembangunan kantor wali
nagari ini tinggal tahap akhir.
Pemasangan keramik  dan pintu
belakang dan yang lainnya sudah
selesai. Kantor wali nagari dibangun
secara permanent, menurut  Zardi,
menghabiskan dana sebanyak Rp
175 juta. “Bantuan dari Bupati
Padang Pariaman sebesar Rp 50
juta. Saya sepakat dengan Ketua
Bangus Drs Zawirman, untuk
menggunakan dana daun,  yang bia-
sanya digunakan untuk pemba-
ngunan fisik di setiap korong,”
katanya.

Dengan adanya kesepakatan
untuk menyelesaikan pemba-
ngunan kantor wali nagari dengan
dana daun, maka tahun 2010 kantor
itu sudah dapat ditempati untuk
melayani masyarakat. Ukuran
ruangan kantor wali nagari 10 x 15
m,  ruangan pelayanan masyarakat
5 x 5, dan ada ruangan kantor wali
nagari dan sekretaris, termasuk
kaur-kaurnya.

Sedangkan sumbangan masya-
rakat dari rantau baru dibuat pro-
posalnya seperti Jakarta, Medan,
Pekanbaru dan kota lainnya. “Jadi,
pembangunan kantor wali nagari
masih murni swadaya masyarakat
di kampung saja,” katanya lagi.

Selain membangun kantor wali
nagari, masih banyak lagi kegiatan-
kegiatan yang diadakan oleh Zardi
selaku Wali Nagari Kurai Taji.
Misalnya, pengajian yang dilaksa-
nakan bergiliran di setiap surau dan
mesjid di Kenagarian Kurai Taji
setiap minggunya, memajukan
kegiatan pemuda sepeti kesenian,
kebudayaan, pencak silat, dan
kebudayaan lainnya dan meng-
hidupkan kegiatan olahraga volly,
bola kaki, dan olahraga lainnya.

Kegiatan rutin lainnya adalah
menyalurkan raskin kepada masya-
rakat yang kurang mampu. Raskin
yang tadinya disalurkan kepada 440
KK kini berkurang menjadi 295KK.
“Berarti masyarakat yang berada
di bawah garis kemiskinan ber-
kurang 145 KK, karena tidak
membutuhkan bantuan Raskin.
Setiap KK diberikan 15kg dengan
harga yang telah disepakati Rp.
27.000/15kg,” terang  Zardi.

Masyarakat di Kenagarian Kurai
Taji, kata Wali Nagari, umumnya
bermata pencaharian sebagai petani,
pembuat batu bata,  dan lainnya
bekerja dalam bidang jahit menjahit.
“Hampir setiap rumah tangga
mempunya kegiatan jahit-menjahit,
termasuk membuat anyaman seperti
tikar, tampian beras, tuduang untuk
petani,” katanya.

Untuk meningkatkan taraf
hidup masyarakat, menurut  Zardi,
sangat diperlukan bantuan per-
modalan, khususnya bagi mereka
yang berprofesi sebagai perajin.
Zardi berharap agar pemerintah
daerah melalui kantor koperasi
dapat memberi kemudahan untuk
mendapatkan pinjaman lunak
untuk mengembangkan kegiatan
masyarakat, termasuk pemasaran
ke luar daerah Sumatera Barat.

“Perajin yang membuat
mukena, bordiran dan kerajinan
lainnya, kapan perlu bisa dijual ke
luar Sumatera Barat seperti negara
tetangga Singapura, Malaysia,
Brunei dan Timur Tengah,” kata
Zardi. (Bas)

Terkait Pembangunan Kantor Bupati Padang Pariaman

Ganti Rugi Tanaman Harus Disesuaikan
Trans, Padang Pariaman:

Masyarakat yang terkena tanahnya
untuk pembangunan Kantor Bupati
Padang Pariaman di Korong Pasar
Damar, Kenagarian Parit Malin-
tang,  Kecamatan Enam Lingkung
Pakandangan, meminta agar ganti
rugi tanaman mereka disesuaikan
atau ditinjau ulang.

Koran Trans, saat berkunjung,
ke lokasi tanah pembangunan kan-
tor bupati di Korong Pasar Damar,
Kenagarian Parit Malintang, Keca-
matan Enam Lingkung Pakan-
dangan, Sabtu (25 Juli 2009), mene-
mukan seorang tokoh masyarakat
sekaligus tokoh ninik mamak AB
Datuak Rajo Ameh yang mema-
parkan kekecewaannya dalam
masalah ganti rugi tanaman. Dia dan
keluarganya belum menerima ganti
rugi tanaman karena nilainya sangat
rendah.

AB Datuak Rajo Ameh menga-
kui bahwa lokasi tanahnya berisi
tanaman kakao yang setiap hek-
tarnya terdapat 625 batang kakao
dan tidak lama lagi akan panen.
Namun,  ganti rugi untuk tanaman
itu, termasuk ganti rugi untuk sanak
keluarganya yang mempunyai
lahan, hanya Rp 10 juta hingga Rp
16juta per hektar. Sedangkan
masyarakat yang lain ada yang
menerima ganti rugi sampai Rp 87

juta, meskipun tidak ada tanaman
di dalam lokasi tanahnya.

 AB Datuak rajo Ameh menilai
tim yang menangani masalah
penghitungan atau pendata masalah
tanaman di setiap lahan  sangat ke-
liru melaksanakan tugasnya. Karena
itu, AB. Datuak Rajo Ameh ber-
harap kepada pihak pemerintah
daerah mendata ulang ganti rugi itu.
“Jangan menimbulkan rasa kecem-
buruan sosial dalam penerimaan
ganti rugi tanaman,” katanya.

Pemintaan itu, kata AB Datuk
Rajo Ameh, bukan untuk meng-
halang-halangi pembangunan
kantor bupati. Dia dan masyarakat
mengatakan sangat mendukung
pembangunan kantor bupati, tetapi
masyarakat yang dapat ganti rugi
tanaman ditinjau kembali nilai
tanamannya.

“Jangan seperti terjadi pada
kami sekeluarga. Kapan perlu
panitia dan tim yang menangani ini
harus menentukan nilai-nilai ganti
rugi tanaman yang patut bisa
diterima oleh masyarkat,” katanya.

Dia mencontohkan, masya-
rakat yang mempunyai kebun
sawit, coklat dan tanaman lainnya
sedapatnya ganti rugi yang diteri-
manya bisa digunakan sebagai
modal hidup untuk ke depannya.
Kalau ganti rugi Rp 10 juta hingga

Rp 16 juta,  berati nilanya tidak
dapat digunakan untuk membuka
usaha lain atau membeli tanah.

“Makanya, kami sekeluarga
belum mau menerima ganti rugi ta-
naman ini. Kami bukan menghalangi
pembangunan, tapi tolonglah
dinaikkan harganya atau didata
ulang oleh tim panitia yang ditunjuk
oleh Pemerintah Kabupaten Padang
Pariaman. Jangan terjadi kesen-
jangan seperti ini,’ ujar  AB Datuk
Rajo Ameh.

Contohnya, kata AB Datuk
Rajo Ameh, ada masyarakat yang
mendapat ganti rugi Rp 10 juta dan
ada yang  menerima Rp 87 juta.
Masyarakat yang memiliki tanaman
lebih banyak mendapat ganti rugi
justru kecil. “Ini perlu diluruskan
kembali demi kebaikan kita ber-
sama. Jangan ada penyesalan dari
masyarakat yang menerima ganti
rugi,” katanya.

Karena itu Kabag Pertanahan
Drs Usman Muchtar  diminta oleh
masyarakat untuk mendata ulang
ganti rugi tanaman. Diduga keras
penilaian ganti rugi yang dilak-
sanakan sangat asal-asalan. Pada
akhirnya, kata AB Datuk Rajo
Ameh menambahkan, pendataan
ulang itu dikatakan akan mem-
perlancar pembangunan kantor
bupati. (Tim)

PDAM Diprotes Masyarakat
Pengairan Sawah Tidak Diperhatikan

Trans, Padang Pariaman:
Selama ini perusahaan PDAM
Padang Pariaman dinilai belum
mampu memenuhi kebutuhan
konsumen/pelanggan akan air
bersih. Namun, PDAM juga dipro-
tes keras saat memasang pipa dari
sumber air, karena tidak memper-
hatikan dampaknya terhadap
sawah masyarakat.

Saat ini PDAM Padang Paria-
man memasang pipa berukuran 400
ml dari sumber air di Lubuk Bonta
Kecamatan 2x11 Kayu Tanam,
untuk memenuhi kebutuhan ma-
syarakat seperti di Kecamatan 2 x
11 Sicincin, Kecamatan Lubuk
Alung, termasuk  di Kota Pariaman.
Pembangunan tersebut terlaksana
berkat adanya bantuan dari De-
partemen Pekerjaan Umum sebesar

Rp. 16 M, ditambah dengan ban-
tuan hibah  aspirasi dari DPR RI
sebanyak Rp. 20 M.

Pemasangan pipa itu menjadi
penting, karena selama ini PDAM
baru bisa memenuhi kebutuhan
10.000 konsumen dengan sambu-
ngan water meter. Nantinya, setelah
proyek pemasangan pipa 400 ml
itu selesai akan bisa lagi diting-
katkan dengan adanya sekitar
34.000 sambungan water meter.

Namun, pemasangan pipa yang
dilakukan PDAM mendapat pro-
tes keras dari masyarakat sekitar
sumber air di Lubuk Bonta. Sebab,
menurut mereka,  dengan adanya
pemasangan pipa tersebut aliran air
ke sawahnya akan mengering,
termasuk aliran air ke kolam-kolam
ikan.

Masyarakat telah menyampai-
kan tuntutannya ke DPRD Sumbar
pada tanggal 27 Juli 2009, dengan
harapan disampaikan pula ke DPR
RI. Tujuannya, pemasangan pipa
boleh dilaksanakan, tetapi harus di-
bangun irigasi untuk kebutuhan
pengairan sawah masyarakat.

Menurut masyarakat, boleh-
boleh saja peningkatan kualitas air
bersih atau pemenuhan kebutuhan
masyarakat ditingkatkan, tetapi
nasib masyarakat petani juga harus
dipikirkan.

“Kami jangan dirugikan dengan
adanya proyek PDAM itu, karena
kami juga memerlukan air untuk
sawah dan kolam ikan. PDAM boleh
melakukan pembangunan,  tetapi
kami juga butuh irigasi untuk sawah,”
ujar salah seorang petani. (Tim)

Masyarakat Rawang
Bangun Mesjid Raya

Trans, Padang:  Masyarakat
Kelurahan Rawang Timur, Keca-
matan Padang Selatan membangun
sebuah rumah ibadah,Mesjid Raya
Taqrib diatas wakaf seluas lebih
kurang 1600 meter yang diwa-
kafkan warga setempat H Gazali.

Pembangunan untuk tahap
pertama memanfaatkan bantuan
dari H. Nuraini sebesar Rp 300
juta. “Mesjid Raya ini akan di-
bangun oleh masyarakat berlantai
dua,” kata Panitia pembangunan
Mesjid Nazaruddin.

Keberadaan rumah ibadah,
baik dalam kehidupan masyarakat
maupun dalam kehidupan beraga-
ma sangat penting untuk mening-
katkan iman dan taqwa. Disam-
ping itu rumah ibadah sebagai
tempat pembinaan umat dan
generasi muda dalam kegiatan
wirid remaja, didikan subuh dan
Pesantren Ramadhan,” kata Wakil
Walikota Padang H Mahyeldi SP,
ketika peletakan batu pertama
pembangunan Mesjid Raya
Taqrib, Selasa (11/8), yang dihadiri
pemuka masyarakat Kelurahan
Rawang, Lurah, Camat, Ketua
MUI Kota Padang dan Wakil
Ketua DPRD Padang.

Pada kesempatan itu Wawako
menghimbau masyarakat, supaya
memotivasi anak dalam melaksa-
nakan ibadah puasa ramadhan
yang telah semakin dekat serta
kegiatan keagamaan telah dipro-
gramkan Pemko Padang. Tanpa
dukungan dari semua lapisan ma-
syarakat, kegiatan ramadhan ini ti-
dak akan terlaksana, sebagaimana
diharapkan. “Makanya, partisipa-
si serta perhatian dari orang tua

sangat diharapkan dalam mengawasi
anak dalam mengikuti program-
program kegiatan dalam bulan
Ramadhan,” kata Wawako.

Menurut Wawako, membangun
rumah ibadah tidak begitu susah,
kalau sudah ada dana, maka proses
pembangunan bisa kita mulai, tetapi
membangun sikap mental dan iman
serta taqwa tidak semudah mem-
bangun rumah ibadah. Membangun
sikap mental, akhlak dan ketaqwaan
membutuhkan proses yang panjang
serta penuh tantangan. “Kita sebagai
orang tua sejak sekarang harus
mempersiapkan generasi yang akan
kita tinggalkan untuk melanjutkan
perjuangan serta mengisi Mesjid
Raya ini. Kalau tidak dipersiapkan
sejak sekarang,maka nanti berkurang
minat generasi muda untuk beri-
badah di Mesjid yang megah dan
indah ini,” ingat Wawako.

Sementara jumlah rumah ibadah
di Kota Padang telah cukup banyak,
tinggal lagi untuk meramaikan dengan
berbagai ibadah untuk meningkatkan
iman dan ketaqwaan kepada Allah
SWT. “Mesjid ini bukan ramai oleh
kalangan tua-tua saja,tetapi ramai
oleh anak-anak muda kita. Justru
itu,kita punya kewajiban dan tugas
berat untuk mengajak generasi muda
ke Mesjid,” katanya.

“Biasanya setiap bulan rama-
dhan semua rumah ibadah, malah
melimpah ruah, tetapi setelah rama-
dhan berakhir, rumah ibadah lengang
kembali. Seharusnya selesai rama-
dhan rumah-rumah ibadah tetap
ramai untuk beribadah, inilah tan-
tangan kita baik sekarang dan ke-
depannya,” ujar Wawako.

(Nursal Tanjung)

SMA 1 Sicincin Buat
Kantin Kejujuran

Trans, Padang Pariaman:
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
bekerja sama dengan Karang Ta-
runa Nasional meresmikan Kantin
Kejujuran di SMA 1 Sicincin
Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung,
Kabupaten Padang Pariaman.

Kantin kejujuran ini, menurut
kepala sekolah SMA 1 Sicincin,
Dra Rasmawati Yoshan, ditunjuk
oleh Kejaksaan Tinggi Sumbar.
Sedangkan sekolah yang ditunjuk
di Padang Pariaman, ada 3 sekolah.

Dra Rasmawati Yoshan selaku
kepala sekolah SMA 1 Sicincin
sebagai pindahan dari SMA 1
Ulakan, telah merubah suasana di
area sekolah seperti kedisiplinan
terhadap murid, kedisiplinan ma-
jelis guru, masuk tepat pada wak-
tunya dan pulang tepat pada wak-
tunya, serta menata lingkungan

sekolah dengan menghijaukannya
dengan tanaman.

Kantin kejujuran dibuat untuk
melatih keimanan siswa, apa yang
dibeli harganya telah ditentukan dan
siswa tinggal memasukan uang ke
kotak yang disediakan sesuai dengan
yang dibeli.

Jadi, kejujuran ini adalah merupakan
dasar keimanan yang dilatih melalui kan-
tin kejujuran, dengan motto: Allah Maha
Tahu, Malaikat Mencatat, Kalau Bisa
Jujur Kenapa Harus Bohong.

Tentang kelulusan SMA 1 Si-
cincin, Dra Rasmawati Yoshan me-
ngatakan cukup memuaskan. Siswa
IPA sebanyak 100% dan IPS se-
banyak 97,8%. Rata-rata kelulusan
98,5%. Sedangkan penerimaan
murid baru di SMA 1 Sicincin dalam
rayon NIM  31,10 dan di luar rayon
32,20. (Bas)
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Trans, Agam : Pelaksanaan
Porprov Sumbar diundur hingga
bulan Maret 2010 mendatang,
sehingga pelaksanaan pembangu-
nan Agam Sport Center (ASC) di
Bukik Bunian Lubuk Basung terus
dikebut. Diperkirakan pengerjaan-
nya akan dapat selesai dalam tahun
ini, namun sebagian kalangan
menilai pengerjaan Sport Center ini
dipaksakan, sehingga akan berdam-
pak pada struktur bangunan yang
akan dipakai nantinya.

Menurut Kepala Dinas PU
Agam Ir Ardi Safwan mengatakan,
semenjak dua bulan belakangan,
pihaknya mengerjakan proyen
secara mengebut, namun telah se-
suai aturan dan bestek. Pengerja-
annya pun tidak menghadapi ken-
dala apapun. Untuk kerangka ba-
ngunan kami pesan dari pulau
jawa,sehingga mutu dan kuali-
tasnya dapat teruji dan sesuai bes-
tek yang ada.

Sedangkan untuk penyerapan
air telah dibangun drainase,pagar
dan juga pada tempat parkir akan
dipasang paving block dan diuji
dengan mengilas dengan mobil dan
yang mengalami retak diganti
dengan yang lebih berkualitas.

Untuk penanaman rumput
dilapangan sepakbola sudah hampir
rampung,sedangkan stadion telah

Porprov Diundur Maret 2010,
Pekerjaan Sport Center Dikebut

Agam Sport Center (ASC) di Bukik Bunian Lubuk Basung terus dikebut pekerjaannya. foto: fakhri

Walaupun pegerjaan
proyek mengebut,
namun sesuai aturan
dan bestek.

mencapai lebih kurang 90 persen
dan belum siap hanya bagian
atapnya saja. Untuk saat ini dana
yang telah dicairkan baru sebanyak
Rp 6 miliar dari jumlah dana yanga
diperkirakan sekitar Rp 38 miliar.

Sementara Pengawas lapangan

PT Persero Waskita Karya Ir Budi
mengatakan, pengerjaannya me-
mang kami kebut pelaksanaannya
dengan memaksimalkan para pe-
kerja yang ada,agar pengerjaannya
tidak tertunda. Dalam hal ini kami
tidak menghadapi kendala, namun

belakangan terhenti sementara,
karena upah pekerja yang belum di-
bayarkan, namun hal ini tidak
menjadi masalah dilapangan.

Maka untuk itu semua pihak
dapat menyikapi masalah yang
terjadi dilapangan dan semua

pekerjaan yang kami lakukan
sesuai dengan bestek yang ada.
Pengerjaan sport Center dalam
tahun ini akan rampung dan
pelaksanaan Porprov dapat
dilakukan dengan jadwal yang
telah ditetapkan. (Fakhri)

Kenagarian Lareh Nan Panjang Butuh
Perhatian Pemkab Padang Pariaman

Walinagari Lareh Nan Panjang
Azrul Aswat Tk. Mudo, SE

Trans, Padang Pariaman:
Pembangunan di Nagari Lareh Nan
Panjang, Kecamatan VII Koto
Kabupaten Padang Pariaman,
memang dirasa perlu mendapat

perhatian dari Pemkab Padang
Pariaman. Sarana dan infrastruktur
yang harus dibenahi, terutama
pembangunan jembatan Batang Pia-
man yang selalu dilewati masya-
rakat setempat, karena masih be-
rupa jembatan rajang dan  harus
melalui Kota Pariaman. Pemba-
ngunan jembatan ini diperkirakan
anggaran 6 miliar.

Hal ini diungkapkan Walinagari
Lareh Nan Panjang Azrul Aswat Tk
Mudo SE kepada koran Trans
beberapa waktu yang lalu. Ia me-
ngatakan, jalan di Korong Kampung
Damar jalannya belum diaspal dan
seharusnya segera diselesaikan oleh
Dinas PU, sementara dalam program
pengentasan kemiskinan masih
menghadapi kendala dan belum
terdata dengan baik dan terarah.
Masalah air bersih pada PDAM
belum dinikmati masyarakat.

“Dahulu pernah dikerjakan me-

lalui program PNPM, namun ang-
garannya tidak mencukupi untuk
menyalurkan air bersih tersebut,
maka sekarang menjadi monumen
kembali,” kata Walinagari. Untuk
pembuatan bak penampungan dan
pipa penyaluran air bersih tersebut
dibutuhkan anggaran lebih kurang
Rp 85 juta untuk 80 rumah. Namun
hal ini tidak akan mungkin ter-
laksana, kecuali PDAM dan Pem-
kab Padang Pariaman dapat mem-
bantu kekurangan air bersih ini.
Pada saat sekarang saja masyarakat
masih membeli air bersih dengan
harga 1 dirigen Rp 5.000.

Selain itu,Bupati dulu pernah
berjanji menyediakan wadah untuk
Klinik Bina Tani,namun samapi
sekarang lokasi yang disediakan
belum juga dibangun,sehingga
sekarang hanya menumpang di
Kantor Wali Korong setempat.

(Fakhri)

Lulusan SMK
Toga Diminati

Trans, Padang Pariaman:
Tidak sia-sia H Jamaris, tokoh ma-
syarakat Toboh Gadang, menyum-
bangkan sebidang tanah untuk
pembangunan Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) yang berlokasi di
Kenegarian Toboh Gadang, Keca-
matan Toga, Padang Pariaman.
Sebab, SMK Toga itu kini termasuk
salah satu sekolah favorit di Padang
Pariaman.

SMK Toga yang dibangun pa-
da masa Drs H Nurlah Jamal MM
sebagai Kepala Dinas Pendidikan,
kini sudah memiliki banyak siswa.
Kelas 1 terdiri dari 6 lokal dan se-
tiap lokal menampung 32 siswa;
kelas 2 sebanyak 5 lokal dan setiap
lokal menampung 32 siswa; dan
kelas 3 terdiri dari 3 lokal dan setiap
lokal menampung 32 siswa. Selain
itu, SMK Toga memiliki jurusan
jasa bogatik, komputer, parawisata
dan perhotelan.

Tata Usaha SMK Toga, Asman-
mewakili kepala sekolah,  menga-
takan bahwa siswa SMK Toga dari
jurusan parawisata dan perhotelan
sudah diminta bekerja di beberapa
hotel. “Kebetulan siswa kami ma-
gang di hotel tersebut, seperti di
Hotel Pusako dan hotel-hotel lain-
nya di Sumatera Barat,” katanya.

Menurut Asman, hal itu terjadi
karena kegiatan belajar dan me-
ngajar di SMK Toga selama ini me-
nerapkan disiplin tinggi dan pela-
jaran yang diberikan majelis guru

selalu mengutamakan mutu pen-
didikan.

“Sekarang kami memang masih
kekurangan guru guru computer.
Kalau guru-guru untuk mata
pelajaran lainnya, ya cukuplah.
SMK merupakan sekolah yang
mendidik siswa untuk siap pakai.
Kalau melamar pekerjaan sesuai
dengan keahliannya, berarti siap
bekerja,” ujar Asman.

Untuk menyiapkan siswa yang
siap bekerja setelah lulus, menurut
Asman, sudah dilaksanakan sejak
saat penerimaan siswa baru. Maka
tidak heran, masa orientasi siswa
(MOS) di SMK Toga juga dilak-
sanakan bekerja sama dengan
Kodim. “Itu dilakukan  untuk men-
ciptakan kedisiplinan sekaligus
menyiapkan siswa menghadapi
tantangan. Jadi, kegiatan MOS di
sini sudah menunjukan bahwa se-
tiap siswa baru sudah dibentuk
mental dan karakternya dengan
baik, termasuk untuk menghadapi
mata pelajaran saat belajar,”
katanya.

Karena itu, kata Asman mem-
berikan jaminan, semua kegiatan
MOS sangat bermanfaat bagi siswa
untuk diterapkan sehari-hari,  baik
dalam pergaulan maupun di se-
kolah. “Betul-betul sangat baik un-
tuk membentuk karakter setiap sis-
wa, sehingga dapat dipergunakan
kelak setelah lulus,” pungkasnya.

(Bas)

Pemkab Agam Memperebutkan
Penghargaan Citra Abdi Negara

Trans, Agam : Kabupaten
Agam telah banyak menuai prestasi
dengan beberapa penghargaan
ditingkat nasional dalam membe-
rikan pelayanan publik. Agam
kembali mendapat predikat dari
Kementrian Pemberdayaan Apa-
ratur Negara sebagai tindak lanjut
dari penilaian Provinsi,Selasa (11/
8) yang lalu.

Tim penilai ini disambut Bu-
pati Agam H Aristo Munandar
bersama Ketua DPRD Agam dan
Muspida serta Kepala SKPD
dengan kesenian tambua tasa dan
siriah dicarano.Dalam kesempatan
tersebut Ketua Tim penilai Adi
Suryanto mengatakan, ada lima
Kabupaten yang menjadi penilaian
dalam Citra Abdi Negara,dimana
salah satunya kabupaten Agam
sebagai ajang penilaian dalam
mendapatkan penghargaan Citra
Abdi Negara. Tim ini akan menilai
bagaimana pemerintah memberikan
pelayanan publik,apakah berjalan
dengan baik atau hanya sekedar
memberikan pelayanan publik
semata,tampa menurut aturan yang
telah ditetapkan,sehingga akan
mempersulit pengurusan surat-
surat bagi masyarakat yang mem-
butuhkan.

Tim ini akan turun kela-
pangan dan memonitor setiap ke-
giatan SKPD yang ada dan
memberikan laporan kegiatan

yang telah dilaksanakan dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Terutama tim ini
akan memeriksa pada Kantor
Pelayanan Terpadu (KPT),
puskesmas dan tempat strategis
lainnya di Lubuk Basung.

Sementara Bupati Agam H
Aristo Munandar mengatakan,
Agam terus melakukan pembe-
nahan, perbaikan dan peningkatan
pelayanan kepada masyarakat,
namun hal ini tidak hanya pada segi
insfrastruktur,akan tetapi juga
menanamkan komitmen kepada
masyarakat secara bersama-sama
memberikan pelayanan terbaik
kepada masyarakat, agar masya-
rakat masyarakat terlayani dengan
baik tampa berbelit-belit dalam
pengurusan yang dibutuhkan
masyarakat.

Bupati menambahkan, kalau
agenda RPJM Agam adalah perwu-
judan tatanan pemerintahan yang
baik dan bersih, sehingga akan dapat
meningkatkan pertumbuhan eko-
nomi masyarakat dan pemerataan
pembangunan disegala bidang. Hal
ini akan terus dibenahi untuk
mewujudkan pembangunan secara
berkelanjutan dan pembangunan
kawasan perkotaan serta mening-
katkan SDM dalam pemahaman
norma agama dan adat istiadat,demi
kemajuan Kabupaten Agam ke-
depannya. (Fakhri)

Kelanjutan Pembangunan Kantor Bupati
Padang Pariman Dari APBN-P TA 2009
Trans, Padang Pariaman:

Bupati Padang Pariaman Drs H
Muslim Kasim AK MM Datuk
Sinaro Basa mengatakan tahap awal
pembangunan kantor bupati ini
dengan 3 lantai sudah mencapai 40
persen. Untuk kelanjutannya, da-
nanya diusulkan dalam anggaran
perubahan (APBN-P) 2009 se-
besar Rp 30 Miliyar.

“Kalau sudah turun anggaran
perubahan ini baru akan dilanjut-
kan kembali  pembangunan kantor
bupati ini dan direncanakan bisa
ditempati pada tahun 2010. Berarti
kegiatan Pemerintah Kabupaten
Padang Pariaman dan sekaligus
pelayanan masyarakat bertempat
di kantor bupati yag baru ini pada
tahun 2010,” ujar Muslim Kasim
pada saat melaksanakan gerak jalan
bersama seluruh pegawai Peme-
rintah Kabupaten Padang Paria-
man, belum lama ini, di Parit Malin-
tang, lokasi pembangunan kantor
bupati.

Muslim Kasim memperkira-
kan, pembangunan kantor bupati
ini menghabiskan anggran sekitar
Rp 32 Miliyar, belum lagi pem-
bangunan kantor dan instansi lain-
nya yang akan dilanjutkan sesuai
dengan dana yang ada.

Sedangkan jalan menuju ke
kantor bupati yang baru dari jalan
Padang-Bukittinggi  menuju kantor
bupati yang baru sekitar 1,5 Km
akan dibangun dalam waktu dekat
ini.

“Yang jelas  baru rumah sakit
yang sudah selesai dan telah
digunakan, lengkap dengan dokter
dan tenaga medisnya. Untuk jangka
pendek baru melayani masyarakat
dalam rawat jalan. Untuk seterus-
nya nantinya akan diteruskan
dengan rawat inap,” ujar Muslim
Kaslim.

Muslim Kasim juga mengung-
kapkan, pembangunan sekolah
bertaraf internasional seperti se-
kolah aliyah dapat bantuan dari
Departemen Agama sebesar Rp 54
Miliyar. Tanahnya sudah dipersi-
apkan seluas 10 Hektar. “Insya-
allah dalam waktu dekat ini pelak-
sanaan pembanguannya akan di-
mulai juga masih di area alokasi
perkantoran bupati ini,” katanya.

Sedangkan TK/SD di Lempato
sudah mulai penerimaan siswa baru
pada tahun ajaaran 2009 ini dan
guru-guru yang telah direkrut
adalah guru-guru teladan dan guru-
guru berprestasi, bahkan alat
transportasi sudah disiapkan.

“Anak-anak yang sekolah di
TK/SD itu akan diberi keistime-
waan antar jemput dari rumahnya
masing-masing. Kita akan terus
mengembangkannya, baik itu dalam
metode pembelajaran selalu dite-
rapkan dengan matang. Mulai dari
usia dini diterapkan kedisiplinan
yang sangat tinggi, kejujuran, dan
etika yang baik dan karakter yang
lebih sempurna,” ujar Muslim
Kasim. (Bas)

Trans, Agam: Kasus penya-
lahgunaan dana DAK SD Kayu
Pasak yang pernah menghebohkan
masyarakat, saat menjadi bahan
gunjingan beberapa kalangan
pemuka masyarakat di Kayu Pasak,
Kanagarian Silareh Air, Kecamatan
Palembayan, KabupatenAgam.

Semenjak kasus ini dibidik oleh
Kejaksaan Lubuk Basung  dan telah
diadakan cek lapangan,  sampai saat
ini biasa-biasa saja. Sepertinya
gelombang lautan telah menjadi
tenang, seolah tidak pernah terjadi
apa-apa di sana. Di warung-warung
atau di Pasar Kayu Pasak, saat ini
masyarakat asyik bergunjing dan
memberi vonis bahwa percuma
mereka menyampaikan kepada

Trans, Agam: Kepala Dinas
Pertanian Kabupaten Agam, me-
ngatakan, dalam beberapa waktu
lagi cuaca yang tidak mengun-
tungkan sangat berpengaruh kepada
petani di daerah, seperti di daerah
Kamang Magek,  Kecamatan Ka-
mang Magek dan Cacang Keca-
matan Tanjung Mutiara.

Di saat itu petani sawah sangat
bingung menghadapi keadaan curah
hujan yang sangat minim, sehingga
padi sawah menjadi tidak bagus
pertumbuhannya. Untuk itu, para
petani harus jeli memilih bibit yang
bisa hidup di areal kurang hujan.
Di antaranya,   mereka sangat diha-

Cuaca Bakal Tidak Menguntungkan
Petani Harus Pandai Memilih Bibit

rapkan menghubungi PPL yang
bertugas di daerah mereka. “Petani
harus memilih  bibit yang akan
mereka tanam,  sehingga hasil pa-
nen mereka nantinya tidak berku-
rang,” katanya.

Kalau bisa mengganti jenis ta-
naman  di areal mereka, seperti me-
nanam jagung,  yang pasarannya
juga menjanjikan.

Menurut Ir. Eldizen menentu-
kan pilihan dan menyesuaikan
dengan keadaan yang ada  adalah
ilmu dan perbuatan yang sangat
bagus  dan positif menunjang akan
keberhasilan  petani.

(Fachri Sani).

Kasus DAK SD 026 Mentok
Pemuka Masyarakat Dikecewakan

pihak yang berwajib. Seperti pepa-
tah lama, bak mengantar bambu ke
rumah raja. Jadi, tidak ada ujung
pangkalnya.

Menurut mereka, penyelidikan
ini gampang. Kalau sudah dicek dan
dianalisa tinggal angkat perkara dan
disidangkan. Di sini mereka makin
heran, karena sampai saat ini belum
terarah ke situ. Kalau benar pe-
ngusutan ini berjalan,  kenapa
seperti jalan keong (bekicot)?

 Perjalanan ini terus atau
diberhentikan  atau membelok ke
arah lain. Menurut sebahagian dari
mereka ini, proses perkara masih
berjalan tetapi kenapa sepertinya
tidak ada  gerakan sama sekali.

(Fachri Sani)

Trans, Padang : Sejumlah
daerah di yang terletak di Sumatera
Barat bagian tengah seperti Dhar-
masraya, Sawahlunto, Sijunjung
dan sebagian Limapuluhkota ber-
potensi mengalami kekeringan se-
bagai pengaruh El Nino yang terjadi
di Indonesia mulai Agustus hingga
pertengahan 2010.

Kepala Bidang Kesiagaan
Kesbanglinmas Provinsi Sumatera
Barat Ade Edwar mengatakan,
meskipun Sumbar tidak termasuk
daerah yang akan terkena El Nino
karena berada di garis katulistiwa,
namun dampaknya tetap akan
terasa terutama di daerah yang
terletak di bagian tengah Sumbar.
“Kalau daerah pesisir masih aman
terutama yang dikelilingi perbuki-
tan, potensi hujan masih akan ada,”
kata Ade, Rabu (12/8) di Padang

Sejumlah dampak yang akan
terjadi akibat El Nino di sejumlah
wilayah tadi menurut Ade adalah
kekeringan pada sumur warga dan
kelangkaan air bersih. Terbatasnya
pasokan air irigasi yang bisa
menyebabkan gagal panen dan me-
nurunnya kualitas panen sehingga
mengurangi stok pangan.

Potensi lainnya, kebakaran hu-
tan yang rentan terjadi, berkem-
bangnya penyakit pernapasan akut

Empat Daerah di Sumbar Berpotensi
Kekeringan Akibat Dampak El Nino

(ISPA) akibat penurunan kualitas
udara.

Hal lain yang juga perlu dian-
tisipasi adalah pasokan listrik yang
akan terganggu karena kekeringan
bisa menyebabkan debit air yang
menggerakkan turbin tiga PLTA di
Sumbar berkurang. “Akibatnya
ancaman pemadaman bergilir aklan
terus menghantui kita, harus ada
cadangan energi alternatif untuk
antisipasi dampak El Nino,” kata
Ade.

Sejumlah langkah antisipasi
harus dilakukan pemerintah daerah
untuk mengurangi dampak keke-
ringan. Hal tersebut menurut Ade
dibahas dalam forum konsultasi
kantor Kesbanglinmas se-Sumbar
dalam dua hari ini. “Yang dibicara-
kan semua masalah yang akan diha-
dapi ke depan baik politik, sosial,
ekonomi termasuk soal teroris dan
dampak El Nino,” katanya.

Untuk mengantisipasi kelang-
kaan air bersih, Pemda diminta
menyiapkan pasokan air bersih,
sementara mengantisipasi air irigasi
pertanian, rencananya akan digiat-
kan pembuatan embung-embung di
daerah.

Sementara Kasi Observasi dan
Informasi Badan Meteorologi,
Klimatologi dan Geofisika, Stasiun

Tabing Padang Amarizal, El Nino
tidak terlalu berdampak signifikan
di Sumbar. “Daerah yang akan
terkena adalah sebagian Sumatera
ke arah selatan, Jawa dan Indonesia
Timur, namun demikian, dampak-
nya tentu juga akan ada misalnya
berkurangnya rata-rata curah hujan
bulanan,” katanya. (Red)

Trans, Padang : Eksekusi
tanah oleh juru sita Pengadilan
Negeri Padang di Jalan Gajah
Mada, Kelurahan Gunung Pangi-
lun, Kota Padang, Kamis (13/08)
berlangsung ricuh.

Juru sita PN Padang terpaksa
meminta bantuan hampir 100 per-
sonil polisi dari Poltabes Padang
untuk mengamankan proses ekse-
kusi sekitar lima bangunan yang
terdiri dari dua ruko yang salah
satunya dijadikan bengkel mobil,
dua rumah dan satu rumah petak.
Bahkan tiga personil Brimob ikut
naik ke atas eskavator saat ba-
ngunan dirobohkan.

Objek tanah yang disengketa-
kan di PN Padang seluas 13.000
meter persegi, terjadi antara Abdul

Eksekusi Tanah Ricuh di Padang
Karim dengan Herman yang
merupakan kemenakannya. Sebe-
lumnya Abdul Karim selalu menang
dalam tiga kali sengketa tanah saat
berhadapan dengan kelompok M.
Nasyir, Hasan Basri dan Zaenal.

Dalam sengketa dengan Her-
man yang menggugat hak sepertiga
dari luas tanah itu, Herman dime-
nangkan oleh pengadilan. Ternyata
tanah yang gugatannya dimenang-
kan Herman tersebut merupakan
tanah yang sudah dikuasai keluarga
Zaenal secara turun temurun, meski
secara hukum Zaenal kalah dalam
sengketa dengan Abdul Karim.

Karena itu dalam eksekusi tadi
siang, keluarga Zaenal yang
menguasai tanah tersebut berusaha
menghalang-halangi juru sita PN.
“Zaenal tidak masuk dalam perkara
ini bahkan tidak pernah dipanggil
ke pengadilan, yang berpekara
adalah antara Abdul Karim dan
Herman karena itu Zaenal mem-
protes eksekusi ini,” jelas pengacara
Zaenal, M. Juni kepada wartawan
saat proses eksekusi berlangsung.

Menurut Juni, Zaenal bahkan
telah mengirimkan bantahan atas

kasus sengketa ini ke pengadilan,
namun tiba-tiba eksekusi dilakukan.

Namun alasan Zaenal tidak
diterima juru sita PN Padang karena
beralasan Zaenal Cs telah kalah
sebelumnya dalam sengketa dengan
Abdul Karim karena itu tanah
Zaenal masuk dalam obyek yang
disengketakan.

Akhirnya, penghuni lima
bangunan di lahan yang dieksekusi
tersebut tidak bisa berbuat apa-apa
menghadapi banyaknya polisi.
Urni, 47 tahun, salah seorang ibu
yang rumahnya ikut dirobohkan
berulangkali pingsan.

“Kami tidak tahu masalah ini,
kami tidak memiliki kaitan dengan
sengketa ini karena kami telah
tinggal disini secara turun temurun,
kami hanya jadi korban,” kata Urni
sambil menangis dan mengemasi
barangnya.

Seorang pemilik bengkel mobil
yang enggan menyebutkan nama-
nya juga kecewa karena telah
mengontrak tempat itu selama lima
tahun dan kini baru berjalan
setahun.

(Bas/Red)
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Provinsi Riau : Syahdan Yudi Harahap  (Kep Perwakilan) Jln Pinang No. 48

   Kec Marpoyan  Dumai Pekan Baru HP 08371170931.
Joko Santoso, Munarlis, OC Yoseph.

Provinsi Kepri (Batam) :  Ferry Simamora, Jl. Tiban Kampung Batam HP. 081277565986
   Parlindungan Simamora, Marihot Napitupulu SE,
   Reinhard Simangungsong.

Penyelenggaraan MTQ Ke-33
Di Pasaman Berjalan Sukses

Bupati Pasaman H.Yusuf Lubis,bersama Gubernur Sumbar H. Gemawan Fauzi pada Pembukaan MTQ ke-33. foto : ismet badun

Prosesi MTQ di
Lubuk Sikaping nyaris
sempurna dan layak
dijadikan perenungan
bagi semua pihak.

Trans, Lubuk Sikaping:
Pelaksanaan Musabaqah
Tilawatil Qur’an (MTQ)
Sumatera Barat ke-33 yang
digelar di Gelora Tuanku Imam
Bonjol Lubuk Sikaping,
Kabupaten Pasaman, mulai
dari pembukaan,  Rabu (5/8),
hingga penutupan, Selasa (11/
8),  berjalan sukses dan lancar.

Pada pembukaan MTQ,
Jalan Protokol Lubuk
Sikaping, penuh sesak oleh
warga yang menyaksikan
Pawai Taaruf, yang diikuti
oleh kafilah dari 19
Kabupaten/Kota itu, dan
benar-benar berlangsung
meriah.

Di tengah gerimis
‘hentakkan’ musik tradisional
dari Kabupaten Dharmasraya,
bagaikan menghipnotis warga,
dan di saat gerimis semakin
lebat  warga malah makin
mendekat: ingin melihat dan
mendengar lebih jelas.

Acara itu dimulai sekitar
pukul 10.00 WIB, Rabu (5/8),
sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan panitia pelaksana
MTQ. Kegiatan dimulai dari
Pasar Lama Lubuk Sikaping, di
mana pada lokasi tersebut,
berdiri panggung kehormatan
yang ditempati oleh Bupati

Pasaman Yusuf Lubis, Wakil
Ketua DPRD Pasaman Edi
Naswany, Muspida serta
undangan lainnya.

Sebagai rombongan
pembuka, terlihat Piala Bergilir
Juara Umum MTQ Sumbar,
diikuti sebuah Al Quran Besar.
Dibelakangnya, menyusul
Marching Band dari beberapa
sekolah di Lubuk Sikaping
serta kafilah. Kafilah dari Kota
Padang yang berkekuatan 106
orang, berada pada urutan
terdepan, dan pada barisan
paling belakang tuan rumah

Kabupaten Pasaman.
Kegiatan tersebut

berlangsung meriah. Di
penghujung kegiatan,
memang gerimis mengguyur
Kota Lubuk Sikaping,
sehingga beberapa kafilah
terpaksa berjalan ditengah
gerimis. Namun, hal itu
nampaknya tak menyurutkan
semangat Tamu Allah
tersebut.

Kemudian dilanjutkan
dengan malam taaruf sesudah
shalat Isya nanti. Acaranya
adalah hablatul quran, dengan

menampilkan enam orang qori
dan qoriah internasional.
Mereka terlibat sebagai dewan
juri pada kegiatan MTQ
tersebut.
Nyaris Sempurna

Begitu juga pada
penutupan MTQ, Selasa (11/8),
oleh Sekdaprov Sumbar
Firdaus K mewakili Gubernur,
semuanya berjalan lancar. Ya,
penyelenggaraan MTQ ke-33
kali ini, diraih oleh Kota
Padang, sementara Kabupaten
Dharmasraya berada di posisi
nomor enam, padahal pada
MTQ ke-32 yang diadakan di
Payakumbuh dua tahun yang
lalu, Kabupaten Dharmasraya
berada pada posisi yang
menyedihkan, yakni juru kunci
dari 19 Kabupaten/Kota.

Sementara Kabupaten
Mentawai yang selama ini
minim prestsi pada ajang
serupa, pada MTQ kali ini
sangat menakjubkan banyak
orang, di mana daerah yang
berada pada pesisir pantai
barat Sumatera ini, berhasil
masuk sepuluh besar, karena
terdapat dua nilai yang sama,
yakni Kabupaten Limapuluh
Kota dan Dharmasraya yang
sama-sama berada pada posisi
enam. Maka, Kabupaten yang
kaya dengan sagu itu berada
pada posisi sembilan.

Sementara itu, Kabupaten
Pasaman sendiri selaku tuan
rumah membuktikan diri, tidak
hanya bisa sukses dalam
pelaksanaan MTQ saja,
namun juga sukses dalam
prestasi yang telah lama
dicanangkan dapat dibuktikan
dalam berbagai penghargaan
dari Presiden RI. Kabupaten
paling utara itu naik dua
peringkat setelah Kota
Padang dan Kabupaten Tanah
datar. Pasaman bertengger di

urutan ketiga dengan total
nilai 42.

Tidak mau ketinggalan dari
saudaranya, Pasaman Barat
turut melaju ke papan atas.
Kabupaten yang dipimpin
duet Syahiran dan
Risnawanto itu menempati
rangking kelima. Posisi itu
merupakan “stand” Pasaman
dulu yang saat ini diwariskan
ke saudaranya.

Bersamaan dengan
kegembiraan atas peningkatan
prestasi sejumlah derah, ada
juga daerah yang harus
tetunduk lesu, karena tidak
mendapatkan peringkat. Kota
Payakumbuh yang dulunya
menempati posisi ketiga,saat
ini harus puas dan ikhlas
dengan peringkat ke sebelas.
Untuk posisi juru kunci adalah
Kota Sawahlunto. Khafilah
daerah penghasil berlian hitam
itu, terkapar dibabak
penyisihan.

Dari podium kehormatan
LPTQ Sumatera Barat yang
disampaikan Drs Darwas
mengatakan, prosesi MTQ ke-
33 di Lubuk Sikaping memang
nyaris sempurna. Untuk itu,
perlu kiranya jadi perenungan
bagi kita semua.

MTQ kali ini harus dijadikan
rujukan untuk iven serupa di
Sumatera Barat. Terkait suksesi
penyelenggaraan MTQ ke-33,
Bupati Pasaman Yusuf Lubis
menyampaikan ucapan terima
kasih atas apresiasi yang telah
diberikan berbagai semua pihak
dalam membantu kegiatan ini.

“Tanpa partisipasi semua
pihak,maka penyelenggaraan
MTQ ke-33 ini tidak akan
berjalan dengan sukses dan
lancar. Mudah-mudahan
dengan motto Saiyo Sakato
tidak hanya sukses dalam
penyelenggaraan saja,akan

tetapi prestasi dan partisipasi
sangatlah membantu
mengharumkan nama
Kabupaten Pasaman. Kita
berharap suksesi implementasi
turut mengiringi terlaksananya
kegiatan ini dengan lancar dan
baik,”ujarnya.

Ketua Panitia MTQ Drs
Syamsurizal pada apel
gabungan PNS di halaman
Kantor Bupati Pasaman,
menyebutkan bahwa
keberhasilan putra putri
terbaik Pasaman pada
kegiatan MTQ itu merupakan
kerja keras mereka dan
keikhlasannya dalam
bertanding.

“Oleh karena itu, pagi ini
mari kita ramaikan tempat
tempat pelaksanaan final,
sebagai bukti keseriusan kita
bersama dalam mendukung
mereka,”kata Syamsurizal.

Lebih lanjut Syamsurizal
berharap agar Kabupaten
Pasaman dapat meraih
prestasi yang baik pada MTQ
ini, dengan izin Allah, jelas
Syamsurizal.

Sementara Kepala Bagian
Kesra Setda Pasaman Barat
mengatakan, Pasaman Barat
sangat bersyukur bisa meraih
peringkat kelima pada MTQ
ke-33 di Pasaman ini. Hal ini
merupakan prestasi yang luar
biasa yang kita toreh pada
MTQ tahun ini. Bahkan, target
yang direncanakan Pemkab
Pasaman Barat hanya
peringkat keenam dan hal ini
mampu kita lewati,
dibandingkan tahun
sebelumnya, prestasi Pasaman
Barat naik secara drastis,
karena 2008 yang lalu
Pasaman Barat hanya
peringkat 18.

Prestasi yang ditorehkan
kontingen kafilah Pasaman
Barat merupakan suatu
kebanggaan tersendiri bagi
Pasbar yang mampu
menyisihkan 14 daerah
lainnya di Sumatera Barat.
Dengan persiapan yang
matang dan mendatangkan
pelatih handal yang sudah
berpengalaman, Ali Azwar
menilai prestasi yang
ditorehkan sangatlah pantas.
Apalagi,semua kontingen
merupakan warga asli Pasbar.

“Terima kasih kepada
semua masyarakat serta
pemerintah daerah atas
dorongan dan bantuan
kepada kafilah untuk
berpretasi. Mudah-
mudahan,dengan prestasi ini
akan mampu menjadi motivasi
melahirkan generasi-generasi
muda yang agamais yang
menjadikan Al-Qur’an sebagai
pedoman dalam kehidupan
sehari-hari,” ujar Ali Azwar.
(Ismet Badun)

Cabang
Tafsir Lebih
Disenangi

Kawula
Muda

Trans, Lubuk Sikaping:
Pelaksanaan lomba cabang
tafsir pada Musabaqah
Tilawatil Quran (MTQ)
XXXIII tingkat Sumbar di
Pasaman selalu dipadati
oleh pengunjung terutama
kalangan pelajar. Kawula
muda tampaknya lebih
menyenangi cabang tafsir.

Beberapa siswa SMAN I
Lubuksikaping
menyebutkan, mereka
memang sangat tertarik
dengan lomba cabang tafsir.
Apalagi cabang tafsir yang
dilombakan itu dalam tiga
bahasa, yakni bahasa
Indonesia, bahasa Inggris,
dan bahasa Arab.

“Sehingga kita
mendapat tambahan ilmu,
apalagi yang tampil orang
orang pintar dan cerdas,”
kata mereka.

Sementara itu sekitar 46
orang kafilah kabupaten/
kota se- Sumatera Barat
tampil pada cabang tafsir
yang digelar di Masjid Pauh
Durian Tinggi, Nagari
Durian Tinggi, Kecamatan
Lubuksikaping.

Cabang tafsir yang
dilombakan itu dan peserta
yang mengikuti lomba,
dibagi ke dalam tiga bahasa,
yakni bahasa Indonesia,
jumlah peserta 15 orang,
bahasa Inggris, 16 orang
dan bahasa Arab 15 orang.
Cabang tafsir bahasa Arab
digelar di Masjid Ath
Thaharah, Belakang Kodim
Lubuksikaping.

Untuk cabang tafsir
bahasa Indonesia diikuti
oleh kafilah dari Kabupaten
Pasaman, Kabupaten Lima
puluh Kota, Kota Payakum-
buh, Kota Padang Panjang,
Kabupaten Padang
Pariaman, Kabupaten Solok,
Kabupaten Solok Selatan,
Kota Padang, Kabupaten
Sawahlunto Sijunjung,
Kabupaten Dhamasraya,
kabupaten Pasaman Barat,
dan Kabupaten Agam,” kata
Kepala Seksi Cabang Tafsir,
Palatua.

Cabang tafsir yang
berbahasa inggris diikuti
oleh kafilah seluruh
kabupaten/kota, kecuali
kabupaten Agam. Sementara
cabang tafsir dalam bahasa
Arab diikuti oleh seluruh
kontingen kafilah dari
kabupaten/kota, kata
Palatua.

(Ismet Badun)

Sukses MTQ Diharapkan Mampu
Mewarnai Kinerja DPRD Pasaman
Trans, Lubuk Sikaping:

Dengan suksesnya
pelaksanaan Musabaqah
Tilawatil Quran (MTQ)
XXXIII tingkat Sumbar, di
Lubuk Sikaping, Kabupaten
Pasaman, diharapkan dapat
mewarnai kinerja 30 anggota
DPRD Pasaman periode
2009-2014, yang dilantik
pada hari Rabu (12/8).

“Kita sama-sama
mengetahui, usai pelaksanaan
MTQ di Pasaman (11/8),
sehari kemudian (12/8)
langsung dilantik 30 anggota
DPRD Kabupaten Pasaman.
Wajarlah kita berharap sukses
dalam pelaksanaan MTQ itu—
apalagi Pasaman juga berhasil
menorehkan prestasi yang
membanggakan, dapat

mewarnai kinerja para anggota
dewan yang dilantik, yakni
benar-benar memperjuangkan
aspirasi masyarakat
Pasaman,” ujar Achmad Rauf
M, putra Pasaman, yang kini
tinggal di Jakarta.

Prosesi pelantikan para
anggota dewan itu sendiri,
dilaksanakan dalam Sidang
Paripurna Istimewa di ruangan

sidang utama DPRD di Lubuk
Sikaping.

Sekwan DPRD Pasaman
Hassan Efendi SE didampingi
Kabag Humas Tafdhil
membenarkan, pelantikan
anggota DPRD Pasaman
periode 2009-2014 sebanyak
30 orang dari hasil pemilu 9
April yang lalu dilantik oleh
Ketua Pengadilan Negeri
Lubuk Sikaping.

Pelantikan tersebut
dihadiri Bupati Pasaman Yusuf
Lubis, Wakil Bupati Hamdy
Burhan, Mupida, Bupati dan
Walikota se- Sumbar, mantan
gubernur dan Bupati.
Kegiatan tersebut juga diikuti
anggota DPRD Pasaman
periode 2004-2009 yang
dilantik pada 11 Agustus lima
tahun lalu.

Kader Golkar memperoleh
enam kursi dan ada lima partai
dengan perolehan tiga kursi,
yakni Partai Demokrat, PAN,
PKPB, PKB dan PPP. Untuk
sisanya didapatkan Partai
Hanura, PKS masing-masing
dua kursi dan satu kursi untuk
partai PKPI, partai RepublikaN
dan PBR.

(Ismet Badun)

Peserta MTQ Sumbar registrasi. foto : ismet badun

Kafilah Pasaman pada pawai Taaruf. foto : ismet badun
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Siswa Asal Beltim Terpilih Jadi Anggota Paskibraka Nasional
Trans, Manggar: Bupati

Belitung Timur (Beltim) H Khairul
Effendi SE memberikan pengarahan
atau pembekalan kepada calon-
calon Pasukan Pengibaran Sang
Saka Merah Putih (Paskibraka)
pada Peringatan Hari Kemerdekaan
RI Ke-64 Tahun 2009, di SD Negeri
04 Manggar.

Pada pembekalan itu, Bupati
didampingi oleh Sekda Beltim Drs
H Erwandi A Rani , Asisten I Setda
Beltim Drs Umar Hassan dan Asis-
ten II Setda Beltim, Helmi Anwar,
Sip  dan kepala-kepala SKPD di
lingkungan Pemkab Beltim.

Sebelumnya telah dilakukan
penyeleksian terhadap calon Pas-
kibraka oleh Tim Paskibaraka Kab
Beltim, sejak  15 Juli 2009 lalu,
melalui Dinas Pendidikan Kabu-
paten Beltim Bidang Pemuda &
Olahraga Dinas,  yang diketuai oleh
Asmiryatin beserta wakilnya
Mulyono. Selain itu ikut serta 10
orang pelatih Paskibraka yang
berasal dari  Polres Beltim/Polsek
Manggar, Dandim 414 Belitung di
Pabung Kodim Beltim dan Dan-
ramil Manggar Kapten Inf Syafrin
Husien mewakili Pabung Kapten
Inf Eddi S, serta Purna Paskibaraka
Indonesia/ PPI) Kab Beltim dan
Kesbang Pol Kab Beltim.

Seleksi tanggal 15 April  2009
dilakukan terhadap calon Paski-
braka baik untuk tingkat Kab/Kota,
Propinsi Kepulauan Babel, dan
untuk tingkat nasional. Tim men-
jaring 100 orang anggota Paskibraka

dari siswa/i SMA/SMK Negeri dan
Swasta yang ada di daerah Kab/
Kota Beltim Babel Tahun 2009.

Dari 100 orang anggota-anggota
Paskibraka yang diseleksi satu
orang  yang  diikutkan ke Paski-
braka Kab/Kota Beltim diketahui
mengalami sakit, yakni Hadi—
warga Dusun Numpangempat,
Desa Mekar Jaya, Kec Manggar.
Akhirnya, hanya 28 orang yang
menjadi anggota Paskibraka pada
Upacara Detik- Detik Proklamasi
Kemerdekaan Ke-64 tersebut.
Sedangkan masa pelatihannya sejak
pada 31 Juli hingga menjelang Hari
Kemerdekaan RI Ke 64.

Mereka yang terpilih sebagai
anggota Paskibaraka Kab Beltim
adalah Chandra (Siswa SMANSA
Gantung),  Rosa Dewi Yolanda
(Siswi SMANSA Manggar), Herry
Ramanda (SMANSA Manggar) ,
Regina Dwi Nusanti (SMANSA
Manggar), Riki (SMA Pergib
Manggar),  EVON Fransiska
Lestari (SMANSA  Manggar),  Ari
Azhari (SMANSA  Manggar), Devi
Purmata Sari (SMKN I Manggar),
Ruspiansyah (SMKN I Manggar),
Irma Sari (SMANSA  Manggar),
Deddy Setiawan (STM  STANIA
MANGGAR), Dessy Ratnasari
(SMA Pergib Manggar), Januarsih
(SMA Pergib Manggar), Haryani
(SMK Handayani Manggar), Hio
Putra Dani (SMK Handayani
Manggar),  Anggun Septiani
(SMANSA Manggar), Indra Ro-
bani Akbar (STM STANIA

Manggar),  Sri Dahlia Oktaviani
(Siswi SMANSA Kelapa Kampit),
Azhari (SMKN I Manggar), Ayu
Atika Sari (SMANSA Kelapa
Kampit), Rusmana Septian (SMA
Nasional  Manggar),  Dery Perma-
na (SMANSA Manggar), Sukandi
(SMKN  I Manggar).

Kopda Inf Suparna selaku
Pelatih Paskibraka Kab Beltim
kepada wartawan mengatakan dari
28 anggota Paskibraka Kab/Kota
Beltim, ada 4 anggota Paskibraka
yang tergolong menonjol, yakni
Angga Putra (Siswa SMANSA
Gantung), Alfian Cunggiono
(Siswa SMANSA Gantung), Oriza
Iriani (Siswi SMANSA  Gantung)
dan Atin (Siswa SMANSA Gan-
tung Kab Beltim).

Keempat anggota Paskibraka itu
selanjutnya berangkat ke Pangkal
Pinang, Bangka, untuk mengikuti
Seleksi Paskibraka Tingkat Propinsi
Kepulauan Babel sejak  17 Juli
hingga  22 Juli. Mereka juga
mengikuti Diklat selama 18 hari dan
dikrantinakan/diasramakan di
losmen/penginapan Numpangem-
pat/Simpang Empat,  Desa Mekar
Jaya, Kec Manggar, Kab Beltim,
milik Noval SE. Noval setiap tahun-
nya mendapat job untuk penam-
pungan anggota Paskibraka Kab
Beltim yang dilatih selama 18 Hari.

Alfian Cunggiono (SMANSA
Gantung) akhirnya terpilih sebagai
anggota Paskibraka Tingkat Pro-
pinsi Kepulauan Babel, dan ber-
hasil mengikuti Diklat dan Pem-

bengkalan Paskibraka Tingkat
Nasional Tahun 2009. Alfian juga
mendapatkan penghargaan prestasi
terbaik dan terpilih sebagai anggota
Paskibraka Tingkat Nasional Tahun
2009, mewakili Propinsi Kepu-
lauan Babel  (asal Daerah Kab
Beltim).

Atas prestasi itu, Bupati Bel-
tim H Khairul Effendi SE, Sekda
Beltim Drs H Erwandi A Rani dan
jajaran SKPD di lingkungan
Pemkab Beltim Babel mengu-
capkan: Selamat dan sukses.

Dari empat orang anggota Pas-
kibraka yang dikirim oleh Tim
Paskibraka Kab Beltim Tahun 2009
ke Tingkat Propinsi Kepulauan
Babel, yaitu 2 orang putra dan dua
orang putri asal  Kelapa Kampit
dan  Kecamatan Gantung Kabupa-
ten Beltim.

“Anggota Paskibraka Kab/
Kota yang dikrantinakan dilatih
serta diberi pembengkalan oleh tim
panitia seperti baris-berbaris
sebagai persiapan dan  pemben-
tukan mental dan fisik di tengah-
tengah panas sinar mentari yangg
membuat satu di antara anggota
Paskibaraka Kab Beltim, menga-
lami beban fisik dan mental yang
lemah, yakni Hadi (Siswa SMKN
I Manggar), lalu digantikan oleh
Rusmana (Siswa SMKN I
Manggar),” jelas Mulyono.

Bupati Beltim H Khairul
Effendi SE dengan Sekda Beltim
yang baru dijabat Drs H Erwandi A
Rani dan didampingi oleh Dua
Asisten I dan IIa yang baru yaitu
Helmi Anwar SIp antara lainnya,
mengharapkan agar anggota Paski-
braka dapat menghemban tugas dan
melaksanakannya dengan ikhlas,
sukses dan lancer.

Jadi, angota Paskibraka dari
Kabupaten Beltim sebanyak 27
orang , terdiri dari 15 putra dan 12

putri, yang merupakan siswa/i
pilihan dari seluruhan SMA dan
SMK yang ada di daerah Kab
Beltim.

Sebagai Komandan Paskibra
adalah Fahri (Siswa SMANSA
Manggar), Lahir di Manggar 5
Desember 1993, putra kelima dari
lima bersaudara pasangan suami istri
Bahari Misba dengan Farida. Se-
bagai Pembawa Bendera Merah
Putih adalah Zilda Ariesta (Siswi
SMANSA Manggar), lahir di
Manggar  3 Juli 1994, putri kedua
dari pasangan Joko Rianto dan
Kusdiningsi.  Pengibar Bendera
adalah Ari Ashari (siswa SMA
PERGIB Manggar) lahir di Mang-
gar, Desa Sukamandi, 27 Januari
1992, putra pertama dari dua
bersaudara, dari pasangan Mulyadi
dengan Susanti. Rikky (Siswa SMA
Pergib Manggar), lahir di Manggar,
30 Mei 1992, putra pertama dari
tiga bersaudara dari pasangan suami
istri Kuna dengan Sulastri. Chandra
Afriyanto (Siswa SMANSA Gan-
tung), lahir di Gantung, 25 April
1994, putra tunggal dari pasangan
suami istri Husliandi dengan
Mariati.

Di sisi lain Kepala Dinas Pen-
didikan Kab Beltim Drs Ali Imron
membawa kabar gembira bagi  para
guru-guru SDN/MIN bahwa per-
siapan insentif bakal cair pada bulan
September 2009, berketepatan
dengan dekatnya Hari Raya Idul
Fitri dan Natal.

Insentif  itu selama 7 bulan
belakangan terlambat melalui
Pemerintah Propinsi Kepulauan
Babel dan Dinas Pendidikan Pro-
pinsi Kepulauan Babel, karena
masih ada pada Mendiknas RI
melalui Dirjend PPTMK Pusat dan
masih mengajukan ke  Badan Kas
Negara oleh Dijend  PPTMK
Mendiknas RI. (Rita)

“Pak Gubernur menaruh per-
hatian besar pada masalah krisis
listrik. Beliau berharap tidak terjadi
pemadaman bergilir selama Rama-
dhan, karena itu beliau mengirim
surat kepada PLN,” ujar Kepala
Biro Humas Setdaprov Riau Zul-
karnain Kadir kepada wartawan, di
ruang kerjanya, Jumat (14/8/09).

Dijelaskan Zulkarnain, dalam
surat tertanggal 14 Agustus 2009
dan dikirim kepada General
Meneger PT. PLN Persero Wilayah
Riau dan Kepri Robert A Aritonang
tersebut, guberur meminta agar
PLN mencarikan solusi supaya
selama Ramadhan tidak terjadi
pemadaman listrik secara bergilir.

Trans, Bengkalis : Kepoli-
sian Resort Bengkalis siap antisi-
pasi terror bom dan masuknya
teroris yang kemungkinan besar
terjadi pada momen peringatan
Hari Kemerdekaan Republik Indo-
nesia ke 64 tahun ini di Bengkalis.

Sejumlah fasilitas perusahaan
asing dan pelabuhan mendapat
pengamanan pihak kepolisian
Bengkalis dengan mempersiapkan
5 personil di masing-masing titik
seperti diperusahaan Cevron Duri.

Kapolres Bengkalis AKBP
Marudut Hutabarat didampingi
Wakapolres Bengkalis Kompol
Muhammad Anis PS menyatakan,
setiap jumlah titik yang ditentukan
dilakukan razia, khususnya pada
perusahaan asing dan jalur masuk
pelabuhan yang ada. Setiap titik 4
hingga 5 personil untuk melakukan
pengamanan dan mendeteksi ke-
mungkinan terroris masuk, meski-
pun sampai saat ini belum ada
laporan yang masuk

Trans, Pekanbaru : Sejauh ini
komitmen investor Malaysia di
Riau dan Indonesia pada umumnya
cukup besar. Apalagi, potensi yang
dimiliki Riau, sangat besar. Sehingga
berpotensi untuk menarik investor
lebih banyak lagi.

“Luas lahan perkebunan milik
investor Malaysia di Riau sekitar
178 ribu hektare. Ini menjadi bukti
bagaimana komitmen kita untuk
berinvestasi di Riau. Ke depan kita
akan garap bidang-bidang lain yang
mungkin bisa dilakukan,” kata
Konsul Malaysia untuk Pekanbaru,
Zamani Ismail, Jum’at (14/8) di
Pekanbaru.

Data Konsul Malaysia untuk
Pekanbaru menyebutkan bahwa di
Indragiri Hilir ada TH. Indo Plan-
tation yang memiliki kebun sawit

Trans, Pekanbaru : Sejumlah
warga datang ke Kantor Walikota
Pekanbaru, Kamis (13/8/09) untuk
menyampaikan protes atas buruk-
nya kinerja pelayanan di Kantor
Camat Sukajadi. Mereka sering
mendapati kantor tersebut masih
sepi, meskipun sudah jam 9 pagi.

Paling tidak ada lima warga
Sukajadi masuk datang ber-
samaan menyampaikan protes.
Mereka masuk ke ruang Humas
Pemko Pekanbaru dan meminta
informasi mengenai ruang tempat
menyampaikan pengaduan.”N
umpang tanya, dimana tempat
laporkan camat sukajadi, sampai
sekarang kantornya kosong,’’

Trans, Pekanbaru : Meski-
pun tak menyertakan massa dalam
jumlah memadai, namun lima aktifis
Serikat Tani Riau (STR) tak surut
menggelar demo di bundaran air
mancur depan Kantor Walikota
Pekanbaru, Kamis (13/8/09). Aksi
tersebut digelar sebagai upaya
menuntut pembebasan dua aktifis
STR di Polres Kampar.

Dalam askinya , sama sekali
tidak menyampaikan orasi. Mereka
menyamapaikan pesan tuntutan
lewan poster dan spanduk yang
dibentangkan. Selain itu, tuntutan
juga disampaikan dalam bentuk
pernyataan sikap yang dibagikan
kepada para pengguna jalan dan
wartawan.

Dalam pernyataan sikap ter-
tulis yang dibagikan, STR menuntut

Trans, Kerinci : Kejari
Pangkalan Kerinci melalui Kasi
Intel, Firdaus, mengakui adanya
pemanggilan terhadap seorang
pejabat di lingkungan Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa
(BPMD) Pelalawan. Pemanggilan
dilakukan sebatas untuk memintai
keterangan.

“Kita menjadwalkan
pemanggilan terhadap bendahara
instansi tersebut atas nama (BA)
Jumat kemarin, namun yang
bersangkutan tidak hadir dengan
alasan orang tua yang bersangkutan
sedang sakit. Namun kita kembali
menjadwal pemanggilan,” terang
Firdaus di Pangkalan Kerinci,
Kamis (13/08/09).

Sebelumnya, yang bersang-
kutan katanya, telah memberikan
dokumen-dokumen penting seperti
yang telah diminta oleh pihak
Kejari. Ia, menegaskan bahwa
pemanggilan ini merupakan dugaan
korupsi di instasi tersebut. Hanya
saja ia tidak menjelaskan secara
rinci besaran anggaran yang disalah
gunakan. (Rita/Red)

Gubernur Surati PT. PLN
Pemadaman Listrik Menyulitkan Masyarakat

Trans, Pekanbaru : Gubernur Riau M Rusli
Zainal meminta PT. Perusahaan Listrik Negara
(PLN) Persero Wilayah Riau dan Kepulauan Riau
(Kepri) untuk menanggulangi krisis litrik. Dalam
surat permohonan Nomor 670/PED-03/2009/442
itu disebutkan, pemadaman bergilir sampai 12
jam dinilai sangat menyulitkan masyarakat.

Menurut gubernur, pemadaman
listrik pada Ramadhan bisa meng-
ganggu pelaksanaan ibadah puasa.

Lebih lanjut, gubernur juga
mengingatkan kepada PT. PLN
Wilayah Riau dan Kepri untuk
segera menindaklanjuti arahan
Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Purnomo Yusgiantoro
yang meminta PT. Chevron Pacific
Indonesia membantu mengatasi
krisis listrik dengan menyewa
pembangkit listrik berdaya 30
megawatt (MW).

Selain mengintruksikan agar
PLN segera mencarikan solusi
krisis listrik dengan berkoordinasi
dengan PT. CPI, gubernur juga

meminta PLN secara berkala mem-
berika laporan tertulis mengenai
langkah-langkah atau solusi jangka
pendek dalam mengatasi krisis
listrik.

Sebagai data tambahan, surat
yang langsung ditanda tangani
gubernur tersebut ditembuskan

kepada Menteri ESDM, Dirut
PT. PLN (Persero) dan Dinas
Pertambangan dan Energi
Provinsi Riau. “Kita harapkan
PLN segera menindaklanjuti
surat gubernur tersebut dan
mencarikan solusi,” teranya.

(Rita/Red)

Antisipasi Teroris,
Polisi Amankan Instalasi Vital

“Kita sudah persiapkan 4-5
personil untuk antisipasi teror
bom di Bengkalis, lokasinya
setiap personil ditempat dijum-
lah titik yang dianggap vital”
ungkapnya di Kantornya (14/8).

Anis menyatakan, polisi
terus melakukan pendeteksian
terhadap kemungkinan terjadi
terror bom, secara lebih me-
ningkatkan kegiatan razia di
sejumlah titik yang dianggap
paling rawan, seperti pintu ma-
suk perusahaan asing dan pe-
labuhan.

“Setiap pintu masuk di pe-
rusahaan asing dan pelabuhan
Kepolisian persiapkan alat
pendeteksi sekaligus merazia
sebagai antisipasi kemungkinan
teroris masuk ke wilayah Beng-
kalis, namun peran masyarakat
juga sangat penting untuk
bekerjasama dalam antisipasi
teroris ini,” imbuhya.

(Rita/Red)

Besar, Komitmen
Investor Malaysia

Trans, Pakanbaru : Kepala
Cabang Bank BTN Pekanbaru,
Soebandi mengatakan, bahwa
terkait dengan belum turunnya
suku bunga bank kendati suku
bunga acuan (BI Rate) sudah turun
di angka 6,5 persen, perbankan di
Riau mayoritas menunggu instruksi
dari pusat. Tentunya kebijakan ter-
sebut demi keseragaman penetapan
bunga di seluruh cabang masing-
masing bank.

“Kami masih menunggu in-
struksi lebih lanjut dari manajemen
BTN pusat. Pasalnya, untuk me-
nentukan besaran suku bunga kre-

seluas 80.000 ha, Di Pelalawan
ada TH Indo Plantation yang
memiliki kebun sawit seluas 12
ribu hektar, Di Rohil ada Mi-
namas Plantation yang memi-
liki kebun sawit seluas 30 ribu
hektar.

Di Mandau Bengkalis ada
PT Adei Plantation Industri
yang memiliki 9000 hektar
kebun sawit dan 4000 hektar
kebun karet, Untuk di Pelala-
wan ada PT Adei Plantation
yang memiliki kebun sawit
seluas 12 ribu hektar. Di Kam-
par ada PT Adei Plantation
yang memiliki 6000 hektar
kebun sawit sawit. Dan di Inhil,
ada Minamas Plantation yang
memiliki 25 ribu hektar kebun
sawit. (Rita/Red)

Penurunan SBK Tunggu Instruksi Pusat
dit, merupakan wiyalah kewena-
ngan pusat. Kami di daerah ini
hanya mengikuti instruksi pusat.
Begitu instruksi pusat mengatakan
bunga kredit turun, maka kita akan
segera menurunkan suku bunga
kredit kami,” terangnya, Jum’at
(14/8/09) Di Pekanbaru.

Hal senada dikatakan Kepala
Cabang Bank Mayapada, Budi D
Meitria. Menurutnya, untuk me-
naikkan atau menurunkan suku
bunga kredit, itu adalah wewenang
pusat. Untuk pelaksana opera-
sionaldi daerah, cabang-cabang,
harus dan wajib mengikuti besaran

Jaksa Bidik
Dugaan

Korupsi BPMD
Pelalawan

KPK Geledah
Rumah Bupati Siak

Warga Keluhkan Pelayanan Masyarakat
ujar Darjoni warga jalan Pepaya,
Gang Muslimah yang mengaku
kesulitan urus KTP lantaran
petugas tidak ada.

Darjoni dan teman-temannya
sebenarnya ingin bertemu langsung
dengan Walikota Herman Abdullah,
namun jangankan bertemu Herman,
bertemu dengan pejabat atau
pegawai yang bisa menerima
keluhan mereka pun tidak dapat.

Setelah letih mencari akhirnya
5 perwakilan warga Sukajadi hanya
dapat menyampaikan kekesalanya
di ruang Humas Kota Pekanbaru
yang kebetulan bertemu wartawan
yang bertugas di sana. Wartawan
dan staf Humas sempat mengarah-

kan agar membuat surat keluhan
dan dimasukan kekotak saran yang
berada di KPT Pekanbaru, warga
serta merta menolak dengan alasan
pesimis tidak akan ditindak lanjuti.
“Sudah sering, tidak pernah digub-
ris, jadi buat apa,’’ tukas Darjoni.

Kepada wartawan Darjoni
mengeluhkan buruknya pelayanan
di kantor Camat Sukajadi, belasan
warga yang sudah sejak pagi
menunggu dikantor Camat untuk
mengurus berbagai Administrasi
kependudukan seperti KTP, KK
dan surat pengantar terpaksa
mengurut dada lantaran tak satupun
petugas yang berada dikantor, Ba-
gaimana kami mau mengurus KTP,

saya sudah dua kali ke sana,
petugasnya tidak ada’’ keluhnya
lagi.

Keluhan serupa juga
disampaikan Unan, warga jalan
Ahmad Dahlan yang ingin
mengurus kartu keluarga,
“Sebagai warga kami tentu ingin
pelayanan terbaik, salahkah
itu,’’ keluh Unan.

Ternyata tak hanya Darjoni
serta empat warga tersebut yang
mengeluhkan buruknya kinerja
pelayanan di Kantor Camat
Sukajadi, terbukti di kantor
walikota ada beberapa warga
lain datang untuk keperluan
serupa. (Rita/Red)

bunga kredit sesuai dengan
instruksi pusat.

“Coba anda bayangkan, jika
setiap daerah bisa menentukan
besaran suku bunga kredit, akan
terjadi variasi besaran suku bunga
kredit di masing-masing daerah.
Jika sudah begitu, bank yang
menentukan kebijakan bunga
sendiri memberlakukan suku bunga
kredit paling rendah, akan tinggi
pengucuran kreditnya. Abisa jadi
nasabah daerah lain akan ikut
mencairkan kredit ke cabang bank
dengan suku bunga kredit paling
rendah,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Kamar
Dagang dan Industri (Kadin)
Riau M Herwan. Dia menilai,
SBK perbankan yang berada di
kisaran 13 persen membuat
pengusaha terbebani. Idealnya,
kata dia, spread antara BI Rate
dengan SBK perbankan tidak
sebesar sekarang. “Harusnya
bedanya cukup tiga persen saja.
Kalau sangat besar bedanya
antara BI Rate dengan suku
bunga kredit perbankan justru
sangat merugikan pengusaha,”
ungkapnya.

(Rita/Red)

Aktivis STR Tuntut
Pembebasan Rekannya

agar Pengadilan Negeri (PN)
Bangkinang yang akan meng-
gelar sidang terhadap Ketua
STR Kampar Riduan dan
anggota STR Kampar Candra
Manurung, untuk membebas-
kan keduanya, karena adanya
pelanggaran prosedur pada
KUHP yang dilakukan Polsek
Tapung, Kampar.

Aksi kelima aktifis STR
tak berlangsung lama. Setelah
membagi-bagikan pernyataan
sikap tertulis, mereka lantas
membubarkan diri. Rencananya
besok, Jumat (14/8/09) STR
akan berdemo di PN Bangki-
nang untuk mendukung Riduan
dan Candra Manurung menja-
lani persidangan kasus tindak
kekerasan. (Rita/Red)

Trans, Pekanbaru : Tim
penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Kamis (13/8/09)
menggeledah rumah Bupati Siak
Arwin AS di Jalan Singgalang
No.16 Pekanbaru,

Riky Ariansyah, anak Arwin
AS memberi penjelasan resmi
kepada wartawan yang menuggu
di rumah tersebut. “Yang datang
tadi memang penyidik dari KPK,
tapi mereka sudah pulang,”
ujarnya kepada wartawan.

Dijelaskan Riky, penyidik
KPK datang sekitar pukul 9.00
WIB dan baru pulang pada pukul
12.00 WIB. Ketika mereka datang
di rumah sedang ada Yulia, anak
Arwin AS dan Fahmi, suaminya
serta dua pekerja. Sementara
Arwin sendiri masih berada di
Siak.“Petugas KPK menggeledah
kamar pribadi ayah,” jelasnya.

Dari kamar pribadi Arwin
tersebut, lanjut Riky, penyidik
menyita sejumlah dokumen, seperti
Surat Keputusan (SK) Menteri
Dalam Negeri tentang
memberhentian Arwin AS sebagai
bupati priode pertama dan SK
Mendagri tentang pengangkatan
Arwin AS sebagai Bupati Siak
priode kedua. “Selain itu, juga turut
di sita sejumlah surat-surat dari
Setneg,” paparnya. (Rita/Red)

Gubernur Riau M Rusli Zainal. foto : ist
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