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Pungli di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Merajalela

Kegiatan pelayanan di Kantor Imigrasi Jakarta,
dengan membeludaknya warganegara Indone-
sia dan warganegara Asing, mengurus Paspor
dan Kitas, peluang melakukan praktik pungli ter-
buka lebar oleh oknum imigigrasi. foto : doc Tans
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Kebenaran meski lambat, namun lambat
laun, pasti akan muncul juga? Do’a or
ang yang teraniaya serta dizolimi, Insya

Allah Tuhan tunjukkan kebenarannya. Keyaki-
nan  pasrah dan iman itulah yang membuat rasa
tegar Bibit dan Chandra dan terbebas dari keme-
lut yang menimpah dirinya. Kemudian berdasar-
kan Kepres No.121, Bibit dan Chandra kembali
beraktifitas di KPK.

Sebagai rakyat kecil yang awam soal politik,
karena setiap hari nonton TV, Bang Trans, pikiran-
nya jadi terusik juga. “Syukur alhamdullillah….hati
gue jadi puas Dulloh!”, serta merta tanpa juntrun-

SELSELAMAAMAT BEKERJE !T BEKERJE !
Pak Bibit dan Pak Chandra,

Jakarta, Trans: Ketika Kan-
tor Imigrasi Jakarta Pusat dipimp-
in oleh Bambang Soepadiyono, SH,
MH (dulu-red),beberapa terobosan
agar masyarakat punya rasa per-
caya diri untuk mengurus Paspor
sendiri tanpa melalui perantara pi-
hak lain,dengan sistem mengede-
pankan tranparansi,alur yang jelas
dan kepastian waktu sehingga per-
mohonan Paspor RI menjadi se-
makin mudah.

Sehingga,tercermin dalam vo-
lume kerja dalam pemberian pela-
yanan terhadap warga negara In-
donesia maupun terhadap warga
negara asing.Grafik pemberian
SPRI dalam tiga tahun terakhir,

menunjukan rata-rata pemberian
berkisar antara 50.000-60.000
paspor pertahunnya. Dan, pelak-
sanaan peberian izin tinggal sekali-
gus perpanjangannya terhadap o-
rang asing juga menunjukan volume
cukup signifikan.

Kerja keras Bambang Su-
pandiyono SH,MH,dalam mem-
berikan pelayanan ke imigrasian
kepada warganegara Indonesia dan
warganegara Asing mendapatkan
penilaian khusus dari atasan. Bam-
bang Supandiyono SH,MH,
sekarang menjadi Kepala Kantor
Imigrasi Kelas Satu Khusus Sumat-

Terkait Pelaksanaan BKT di Jaktim

Perumnas ‘Caplok’ Tanah Warga
& Minta Bayaran Kepada P2T

Trans, Jakarta: Perencanaan
proyek Banjir Kanal Timur (BKT)
tergolong sangat lama, namun hingg-
ga belum juga selesai dan terus me-
nuai masalah. Bahkan, dengan adanya
proyek BKT itu, kini terjadi sengke-
ta tanah antara Perum Perumnas de-
ngan salah seorang warga bernama
Agustine Wijaya alias Sim Sian Hwa.

Persengkataan tanah itu terjadi di
Kelurahan Malaka jaya, Kecamatan
Duren Sawit, Jakarta Timur, tepatnya
sengketa tanah dengan nomor sertifikat
3304, yang ditetapkan oleh Badan
Pertahan Nasional, Kantor Pertanah-

an Kotamadya Jakarta Timur.
Ketika proyek BKT dikerjakan

dan tanah bernomor sertifikat 3304
terkena proyek, maka pihak Perum
Perumnas meminta ganti rugi sebe-
sar Rp 21.915.721.800,- (Dua pu-
luh satu miliar sembilan ratus lima
belas juta tujuh ratus dua puluh satu
ribu delapan ratus rupiah) kepada
Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

Bukan Tanah Perum Perumnas
Agustine Wijaya ternyata mera-

Trans, Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Patria-
lis Akbar meminta pemerintah daerah ikut andil dalam
membangun Balai Pemasyarakatan untuk mengatasi
kelebihan (overkapasitas) daya tampung lembaga pe-
masyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (Rutan).

“Kami sudah mengirim surat kepada Gubernur,
Bupati dan Walikota seluruh Indonesia agar konsen di
dalam penegakan HAM, untuk membangun sendiri
Lembaga Pemasyarakatan yang ada di wilayahnya,”
katanya di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Menurutnya, prinsip penghuni LP tersebut adalah
warga mereka juga, sehingga harus ada perhatian dari
pemerintah daerah. Kelebihan daya  tampung ini nanti-
nya bisa dialihkan ke Lapas dan Rutan yang dibangun
oleh pemda.

Selain itu, kata dia, pemerintah pusat juga berenca-
na memperluas lapas dan rutan yang ada agar bisa lebih
banyak menampung warga binaan atau narapidana ser-
ta membangun lapas di Tangerang dan panti rehabilitasi
Narkoba di Lido atas inisiatif BNN.

Menkumham menambahkan sampai saat ini jumlah
narapidana dan tahanan di seluruh Indonesia mencapai
140 ribu orang, sementara petugas pemasyarakatan han-

Trans, Jakarta: Petanyataan-pertanyaan yang
diajukan Pansus
Hak Angket kasus
Bank Century ke-
pada Ketua Pusat
Pelaporan dan
Analisis Transaksi
K e u a n g a n
(PPATK) Yunus
Husein, tidak
mendapatkan jawa-
ban yang memuas-
kan, bahkan sempat
membuat emosi
anggota pansus dari
Partai Hanura, Ak-
bar Faisal.

Pada saat PPATK dipanggil pansus untuk mem-
berikan penjelasalan aliran dana bailout sebesar
Rp6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) kepada Bank Century, Ahmad Faisal mem-
pertanyakan keberadaan rekening Menteri Keua-
ngan sebesar AS$24 juta di Bank Century pada
periode 2002-2003. Ia mengatakan, rekening terse-
but sebelumnya berada di Bank CIC yang kemudi-

Setelah lama rehat Marshanda kini kembali ke panggung
hiburan. Chacha sedang sibuk dengan promo single-nya,
selain itu dia juga akan bermain dalam sebuah sinetron

baru. Kembali berhadapan dengan kamera, bintang muda ini
mengaku sempat merasa kagok.

“Sekarang saya sedang promo single ‘Bernafas Dengan
Cintamu’. Banyak event nyanyi, sebentar lagi sudah mau syuting
sinetroin lagi,”  terang Chaca—yang sukses dalam Sukses
dengan Bidadari I dan Bidadari 2, saat ditemui di acara
DAHSYAT.

Kembali berhadapan dengan kamera, Chacha mengaku
merasa senang. Walau dia juga mengaku sempat merasa kagok.
“Senenglah (main sinetron lagi), karena udah lama banget.
Udah hampir setahun saya gak syuting sinetron,” katanya.

Chaca menambahkan, cerita yang diperankannya dalam
sinetron itu sangat menarik. Sempat kepikiran kagok. Aku
ngobrol sama sutradara dia bilang aku sudah biasa lah,”
ujar Chacha yang mengaku juga sedang mempersiapkan
album baru untuk tahun depan. (Nay)

Marshanda
     KAGOK DI DEPAN KAMERA

Trans, Padang: PT. Semen Padang  tak memi-
liki rasa kepedulian lagi
terhadap masyarakat
Minangkabau. In-
dikasinya terlihat
dalam pendistribu-
sian  khusus di
Sumatera  Barat
(Sumbar). BUMN
yang berada di Sumbar
ini malah membuat har-
ga semen jauh lebih
mahal  dibanding
daerah lain.

Hal itu terung-
kap ketika  Syam-
sulrijal dari Dinas
PU  Provinsi
Bengkulu mendapat amanat untuk menyalurkan
sumbangan untuk Gempa Bumi  30 Oktober 2009
lalu ke Kanagarian Balah Air VII Kota,  Kabupaten
Padang Pariaman,   akhir November lalu. Ternyata,
setelah

Hampir seluruh toko semen yang ada di Kota
Pariaman didatang, ternyata tak satu pun toko yang
bisa  memberikan harga  semen sama dengan harga di
Bengkulu. Di Bengkulu harga Semen Padang type 1
hanya Rp 49.000,- dan  type PPC Rp 48.000,-.
Sedangkan di Padang, harga semen  type  1 menca-
pai Rp 55. 000.

Padahal, Padang adalah  daerah  tempat mem-
produksi  semen itu. “Logikanya  harga semen di
daerah produsen akan lebih murah  dibanding de-
ngan daerah lain, tetapi kenyataan tidak seperti itu
malah lebih mahal,” kata Syamsurizal.

Dibandingkan Daerah Lain

Trans, Jakarta: Menyalahi
prosedur. Itulah yang dilakukan
Dirman selaku Kepala Kantor Imi-
grasi Batam (dulu-rd) terhadap seo-
rang investor,  Kim Hyun Chul, asal
Korea Selatan, beberapa waktu lalu.
Ironisnya, Dirman sekarang malah
naik pangkat menjadi Kadiv Imigrasi
di Provinsi Riau.

Pendeportasian Kim Hyun Chul,
pengusaha biji besi berusia 55 tahun
itu, dikatakan menyalahi prosedur,

karena Dirman langsung melaku-
kannya melalui Bandara Soekar-
no-Hatta, Cengkareng, Jakarta
Barat. Pendeportasian itu juga
terasa janggal mengingat Peme-
rintah Indonesia saat ini sangat
membutuhkan kehadiran inves-
tor untuk mempercepat pertum-
buhan ekonomi.

Di sisi lain, Kim Hyun Chul

Trans, Cirebon: Beberapa pejabat—
termasuk menteri—telah banyak yang
berganti di Departemen Hukum dan Hak
Azasi manusia (Depkumham). Namun,
sengketa lahan LP Khusus Narkotika
Cirebon, antara warga pemilik asal dengan
Depkumhan dan PT SMI, hingga kini masih
terus berlanjut.Program 100 hari KIB, Bisa!!

Dua nama mantan Menkumham te
lah terseret dalam kasus ini, Yus
ril Ihza Mahendra dan Andi

Matalatta. Bebeparapa pejabat Depkum-
ham juga demikian, seperti Sekjen Dep-
kumham Hasanuddin yang sudah bebera-
pa tahun pensiun. Namun, sengketa la-
han LP Khusus Narkotika Cirebon yang
juga berbau mar-up 20 miliar itu, masih
tertahan di Pengadilan Negeri Pengadilan
Negeri Sumber, Cirebon.

Patrialis Akbar SH selaku Menkum-

ham saat ini yang getol melakukan tero-
bosan di departemen yang dipimpinnya
dan sudah mengetahui kasus LP Khusus
Narkotika Cirebon ini, diharapkan dapat
melakukan gebrakan agar kasus tersebut
dapat segera diselesaikan.

Intinya, Depkumham dan PT PT Si-
nar Mutiara Indah (SMI) selaku perusa-
haan yang ‘membebaskan’ lahan sekali-
gus membangun LP Khusus Narkotika
Cirebon, harus membayar hak warga pe-
milik asal tanah seluas 63.910 meter per-

segi, yang terletak di Blok Kampeng dan
Blok Geneng, Persil No.13 dan Persil
No.14, Desa Gintung Tengah, Kecama-
tan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.

Terkait kasus ini, PT SMI beberapa
pejabat Depkumham diduga kuat telah
meraup uang negara sekitar Rp 20 miliar,
melalui mark up pembangunan LP Khusus
Narkotika Cirebon. Namun, mereka tetap
aman dari jeratan hukum dan terkesan

Tembok bata merah, lokasi  tanah milik Agustine Wijaya,
sertifikat M 3304 yang terkena proyek BKT di Kelurahan Malaka
jaya, Kecamatan Duren Sawit. foto:yudi trans
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Wanita Cantik Dituntut 2 Tahun Penjara

Tertangkap Memiliki Daun Ganja
Buruh Bangunan  Dituntut 2,6 Tahun Penjara

Trans, Jakarta: Ada hikmah
yang seharusnya diambil dari
perkara yang menimpa Iman
Wahyudi. Akibat salah bergaul, ia
terlibat dengan bisnis narkotika jenis
ganja. Kini lelaki berstatus buruh
bangunan itu harus menerima
tuntunan pidana 2 tahun 6 bulan
penjara di Pengadilan Negeri Jakarta
Utara, karena tertangkap memiliki
sebanyak 12 ampel (bungkus) ganja.

Tertangkapnya Iman Wahyudi
bermula, saat buruh bangunan itu
pulang kerja. Tidak lama kemudian,
Iqbal teman yang baru dikenalnya
selama 3 bulan datang dan menga-
jaknya ke tempat pemakaman umum
(TPU) Budi Dharma yang berlokasi
di daerah Cilincing, Jakarta Utara.

Mereka rupanya mau mengantar-
kan kiriman yang berupa 12
ampel (bungkus) daun ganja siap
pakai kepada seorang yang sudah
menanti di lokasi tersebut.

Sesampainya di tempat
tujuan, yang dinanti ternyata tak
kunjung datang. Merasa letih
Iman Wahyudi pun membuang
daun ganja siap pakai tersebut,
sambil meninggalkan temannya,
Iqbal. Melihat ganja tersebut
dibuang, Iqbal menghampirinya
dan berkata, “Iman, kok
barangnya dibuang? Sayang…!”

Melihat Iman Wahyudi kesal,
Iqbal akhirnya mengajaknya
untuk minum anggur di warung
jamu yang tidak jauh dari lokasi

terdakwa tinggal. Setelah itu,
Iman Wahyudi diajak pindah ke
depan Islamic Center, Koja,
sambil akan menyerahkan 12
ampel (bungkus) daun ganja siap
pakai kepada seseorang yang
bernama Iful.

Saat melintas di depan
Islamic Center, Koja, dua anggota
polisi dari Polsek Koja, yakni
Suswandi dan Chairul,  merasa
curiga melihat Iman Wahyudi
yang sedang asyik berdiri sambil
memegang bungkusan (plastik).
Polisi itu pun memeriksanya,
ternyata dari tangan Iman
Wahyudi ditemukan 12 ampel
(bungkus) daun ganja siap pakai.

Semua kejadian itu dijelaskan

Suswandi (anggota polisi) sebagai
saksi di Pengadilan Negeri Jakarta
Utara. Setelah mendengarkan
keterangan itu, terdakwa Iman
Wahyudi mengakui semua
kesalahannya. Bahkan, di
hadapan majelis hakim terdakwa
Iman Wahyudi mengatakan
bahwa daun ganja tersebut dibeli
dari seseorang yang bernama
Nadil seharga Rp150.000,- dan
rencananya akan dipakai sendiri.

Mendengar pengkuan dari
terdakwa Iman Wahyudi, majelis
hakim yang terdiri dari Torowa
Daeli SH MH (ketua), yang
didampingi hakim anggota
Sartono SH MH dan Osmar
Simanjuntak SH, tersenyum

sambil menggeleng-gelengkan
kepala.

Jaksa Penuntut Umum
(JPU) Oman Setiawan SH,
pada  Kamis (10 Desember
2009) pukul 15.00 Wib,
mengatakan bahwa perbuatan
terdakwa Iman Wahyudi telah
melanggar pasal 82 ayat (1)
huruf a UURI No. 22 tahun
1997 tentang Narkotika.
Terdakwa pun dituntut
hukuman pidana selama 2
tahun 6 bulan penjara
dikurangi masa tahanan serta
membayar denda sebesar Rp 3
juta subsidair 3 bulan
kurungan.

(Aston)

Tikam Rekan Karena Utang,
Sales Marketing Diadili

Sayangnya, saat utangnya itu
ditagih, Heriyanto malah menikam tu-
buh rekan sekerjanya itu dengan pisau.
Akibat perbuatan seperti itu, ia kini
duduk di kursi panas Pengadilan Negeri
Jakarta Utara sebagai pesakitan.

Penikaman itu terjadi pada Rabu
(16 September 2009) pukul 15.00
Wib. Nanang Budiman (korban) yang
bekerja di PT Trinatu sebagai Bagian
Sales Marketing, sebenarnya hendak
mencari alamat di daerah Sunter

Podomoro, Jakarta Utara, dengan
menggunakan mobil Toyota Coro-
na warna putih bernomor polisi B
2468 MF. Baru mau berangkat,
Heriyanto langsung naik ke dalam
mobil dan meminta agar diantar ke
daerah Tebet, Jakarta Selatan.

Di tengah perjalanan, Nanang
Budiman (korban) menanyakan
seputar uangnya yang dipinjam
sebesar Rp 35 juta itu kepada ter-
dakwa. Kemudian terdakwa Heri-

yanto menjawab ia sudah men-
transfer uang sebesar Rp.20 juta
melalui rekeningnya dan sisanya
akan dibayar di dalam mobil.

Setelah berputar-putar dan ala-
mat yang dicari itu tidak berhasil
ditemukan, Nanang Budiman ber-
sama terdakwa Heriyanto, akhirn-
ya berhenti sambil beristirahat. Di
saat Nanang Budiman lengah, Heri-
yanto langsung menusukkan pisau
ke arah dada Nanang Budiman (kor-
ban). Merasa kesakitan, Nanang
Budiman (korban) langsung turun
dari dalam mobil sambil berteriak
minta tolong.

Mendengar ada teriakan minta
tolong, warga yang berada di seki-
tar lokasi datang. Karena panik,
Heriyanto berusaha melarikan diri
dengan menggunakan mobil milik
Nanang Budiman. Namun, usaha

yang dilakukannya ternyata sia-sia
belaka. Saat itu juga,  Heriyanto
dibawa ke kantor polisi. Sedang-
kan Nanang Budiman dibawa ke
rumah sakit untuk mendapatkan
perawatan.

Hasil Visum et Repertum, Ru-
mah Sakit Satya Negara nomor.03/
Ver/IX/2009/RSSN tanggal 06 Ok-
tober 2009, menyimpulkan bahwa
pada bagian tubuh laki-laki yang
berusia (32) itu ditemukan luka
tusuk pada bagian dahi, dada dan
ulu hati akibat senjata tajam (sajam).

Pada persidangan, Kamis (10
Desember 2009) pukul 15.00 Wib,
Nanang Budiman mengatakan pada
saat mencari alamat di daerah Sunter
Podomoro, terdakwa Heriyanto
langsung masuk kedalam mobilnya
dan meminta agar terdakwa diantar
ke daerah Tebet, Jakarta Selatan

Trans, Jakarta: Heriyanto, pria kelahiran
Jakarta, 30 tahun lalu, yang bertempat tinggal di
Jalan Menteng Atas, Rt.003/002 No. 32, Kelurahan
Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta
Selatan, seharusnya bersyukur. Sebab, ia masih
dipercayai mengutang oleh rekan sekerjanya di PT
Trinatu.

untuk melihat bisnis meubel yang
dikelola oleh terdakwa.

“Saat beristirahat dia (terdak-
wa Heriyanto) langsung menusuk-
kan pisau ke bagian tubuh saya,”
tuturnya kepada majelis hakim,
yang dipimpin oleh Pangeran Na-
pitupulu SH MH yang didampingi
hakim anggota Daliun Sailan SH
MH dan Hartadi SH itu.

Mendengarkan keterangan dari
Nanang Budiman, terdakwa Heri-
yanto malah membantah. “Tidak
benar, Pak Hakim,” ucapnya.

Sedangkan Jaksa Penuntut
Umum (JPU) Shofia Marrisa SH
mengatakan bahwa perbuatan ter-
dakwa Heriyanto melanggar Pasal
338 KUHP jo.Pasal 53 ayat (1)
KUHP tentang kejahatan, yang di-
ancam dengan hukuman pidana se-
lama 15 tahun penjara. (Aston)

Menerima Uang Titipan Rp 800 Juta

Trans, Jakarta: “Uang apa ini,
dan darimana, Dek?” Begitulah pert-
anyaan Muryati alias Eva (30), kare-
na kaget melihat banyaknya uang ay-
ang dibawa adik iparnya, Azwan Efendi
Nasution, ke rumahnya di Komplek
Pertamina Jalan Permata 1 Rt. 01/03
Kelurahan  Tugu Selatan, Kecamatan
Koja, Jakarta Utara.

Hari itu, Selasa (14 Juli 2009)
pukul 07.00 Wib, Azwan Efendi me-
mang membawa dan menyerahkan 2
buah tas ransel yang berisikan uang
sebnyak Rp800 juta kepada Muryati.
Karena ditanya seperti itu, Azwar
Efendi menjawab, “Sudah, simpan
saja, kamu ngga perlu tahu.”

Takut ada yang melihat, terdakwa
Muryati bersama adiknya Muliyana
langsung memindahkan dan memasuk-
kan uang senilai Rp800 juta itu ke
dalam koper milik Muryati. Kemudi-
an uang itu dimasukkan ke rekening
yang terdiri dari Bank Mandiri No.
120.00.0652538.5 sebesar Rp70 juta
dan Bank BRI No.
0186.01.049634.50.9 sebesar Rp100
juta serta Bank BCA No: 0414 003 T
05/02/2009 sebsar Rp95 juta.

Sisanya digunakan oleh terdakwa
Muryati untuk membeli perhiasan
emas berupa 1 buah rantai kalung emas
seberat 10 gram, 1 buah cincin rantai
seberat 10 gram, 3 buah gelang emas

seberat 30 gram, dan 6 buah gelang
emas seberat 30 gram.

Sebelum pergi, Azwar Efendi
memberikan uang sebesar Rp13
juta kepada terdakwa Muryati, su-
paya dibelikan sepeda motor merek
scorpion. Setelah dibelinya,
Muryati langsung memberikan
sepeda motor itu kepada Azwar
Efendi. Namun, tidak lama kemu-
dian,  Rosa, Suhendra dan Huntal
Mulatua Sibarani, yang merupakan
anggota reserse dari Polda Metro
Jaya (PMJ) datang ke rumah
Muryati.

Pada saat itu juga ketiga anggo-
ta polisi itu mengatakan bahwa adik
iparnya (Azwar Efendi) terlibat
dalam kasus perampokan. Setelah
tahu Azwar Effendi terlibat dalam
perampokan, Muryati bersama tiga
anggota reserse dari Polda Metro
Jaya polisi (PMJ) berangkat ke
Lampung, Minggu, 19 juli 2009
pukul 11.00 Wib, untuk mencari
Azwan Efendi.

Seharian dicari, hasilnya nihil.
Muryati bersama 3 anggota reserse
tersebut kembali ke Jakarta. Namun,
tiga hari kemudian, Kamis (23 Juli
2009) pukul 23.00 Wib ketiga ang-
gota polisi itu berhasil menangkap
Azwan Efendi Nasution.

 Singkat cerita, kasus itu pun

disidangkan di Pengadilan Negeri
Jakarta Utara. Pada sidang yang
digelar Selasa (17 November 2009)
pukul 14.30 Wib, saksi Ade Johan
yang mengaku sebagai karyawan di
PT Certis Cisco yang bergerak di
bidang pengangkutan uang, menga-
takan bahwa pada Senin (13 Juli
2009), di tol Latumenten Jakarta
Barat, mobil Izuzu Panther milik
PT Certis Cisco yang membawa
uang senilai Rp15 milyar ke BNI
46 Pusat dirampok oleh Muham-
mad Abdul Malik Cs.

Saksi Edi Purnawan yang
merupakan anggota polisi yang
mengaku ditugaskan PT Certis
Cisco untuk mengawal uang yang
akan dibawa, juga membenarkan
perampokan tersebut.

Sedangkan Azwan Efendi yang
juga merupakan  terdakwa (berkas
terpisah), mengakui bahwa
Muryati adalah kakak iparnya.
Saat melakukan perampokan terse-
but, ia dibantu oleh Suhandi, Ade
Johan, Ipan, Usup dan Muahmad
Abdul Mubalik. Setelah berhasil,
uang tersebut dititipkan kepada
terdakwa Muryati.

Sementara,  Muliyana pada
persidangan yang digelar Selasa (24
November 2009) pukul 15.00 Wib,
juga mengakui bahwa Muryati ad-

alah kakak kadungnya dan terdak-
wa Azwan Efendi sebagai suamin-
ya. Dia mengatakan, suaminya
mendatangi kakaknya dan menitip-
kan 2 buah tas ransel yang berisi-
kan uang sebanyak Rp 1,1 milyar
yang terdiri dari uang Rp100.000
dan uang Rp50.000,- dan sebesar
Rp300 juta sudah dimasukkan ke
rekening milik kakaknya.

Saksi Rosa, Suhendra dan Hunt-
al Mulia Tua Sibarani yang meru-
pakan anggota reserse dari Polda
Metro Jaya (PMJ) itu mengatakan
Azwan Efendi berhasil ditangkap
berdasarkan hasil pengembangan
dan peyelidikan serta informasi
masyarakat. Kemudian dari rumah
yang ditempati oleh terdakwa
Muryati ditemukan uang sebany-
ak Rp800 juta beserta perhiasan
emas.

Selanjutnya, pada persidangan
yang digelar hari Selasa (8 Desem-
ber 2009) pukul 14.00 Wib, Jaksa
Penuntut Umum (JPU) Endang
Rahmawati SH mengatakan bahwa
perbuatan terdakwa Muryati me-
langgar pasal 480 ke I KUHP ten-
tang penadahan. Dia dituntut di-
jatuhi hukuman pidana selama 2
tahun penjara dikurangi masa taha-
nan serta membayar ongkos perka-
ra sebesar Rp2.000,-.

Namun, Vera Samosir SH se-
laku penasehat hukum terdakwa,
saat membacakan surat pembelaan
(Pledoi), Selasa (15 Desember
2009) pukul 14.00 Wib, menyata-
kan tidak sependapat dengan tun-
tutan JPU, karena tidak ada berita
acara penetapan barang bukti dan
uang Rp800 juta di dalam berkas
perkara tidak pernah dibuktikan
saat persidangan.

Bahkan, kata Vera Samosir SH,
uang yang terdiri dari 3 amplop,
yakni amplop I berisi sebesar Rp.
99,95 juta; amplop II berisi sebe-
sar Rp. 95 juta; dan amplop III
berisi sebesar Rp. 69 juta, juga tidak
pernah ditunjukkan kepada maje-
lis hakim. Bukan itu saja, berita
acara penetapan barang bukti dari
peyidik Polda Metrojaya (PMJ)
yang berupa uang, malah diganti
menjadi buku tabungan.

Begitu Vera Samosir SH selesai
membacakan Pembelaan (pledoi),
JPU Endang Rahmawati SH mem-
inta waktu selama 1 minggu untuk
membuat jawaban (Replik),  namun
ditolak oleh majelis hakim ber-
hubung masa tahanan terdakwa mau
habis. Oleh karena itu, majelis hakim
yang diketuai oleh Hasby Jumaidi
Tholib SH MH cuma memberikan
waktu selama 2 hari. (Aston)

Tiga Pengedar Uang
Palsu Dituntut 4
Tahun Penjara

Trans, Jakarta: Untuk
mengarungi hidup memang dibu-
tuhkan perjuangan yang keras.
Hal itu dibuktikan oleh Samsu-
din bin Salim alias Fery (34) yang
tinggal di Jalan Kampung Setia
Jaya,  Rt. 003/002 Setia Darma,
Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi.

Sayangnya, dengan cara
mengedarkan uang palsu, ia ber-
harap hidupnya akan bisa
berubah menjadi lebih baik.
Dalam melakukan aktivitas itu,
Samsudin dibantu oleh Mahfud
bin Akhwan dan Ahmad Pranoto
alias Pak De. Namun, seperti kata
pepatah bahwa sepandai-pan-
dainya tupai melompat akan
jatuh juga. Begitulah Samsudin
bersama rekannya, aksi mereka
dihentikan polisi dan kini diadili
di Pengadilan Negeri Jakarta Ut-
ara.

Terbongkarnya kasus mere-
ka berawal pada Sabtu (8 Agus-
tus 2009), pukul 15.00 Wib. Ke-
tika itu tiga anggota polisi dari
Polsek Kelapa Gading, masing-
masing Aiptu Sukardi, Bripka
Harjono Basin dan Bripka Wil-
son, sedang  melakukan observa-
si di kawasan Pegangsaan 2,  Ke-
lapa Gading. Ketiganya menda-
patkan informasi dari masyarakat
bahwa di ‘Warung Jengkol’ sering
dijadikan tempat bertransaksi
jual/beli uang palsu.

Begitu mendapatkan infor-
masi, ketiga anggota polisi itupun
menyamar sebagai
pembeli.Merasa ada peminat,
Samsudin, Mahfud dan Ahmad
Pranoto, sepakat untuk bertemu
di lokasi yang sudah ditentukan.
Nah, saat melihat terdakwa Sam-
sudin datang bersama Mahfud
dengan menggunakan sepeda
motor Yamaha Mio—dengan no-
mor polisi B 6410 FKP, ketiga
anggota polisi itu langung
menangkapnya.

Begitu digeledah, dari balik
pakaian Samsudin memang dite-

mukan 11 ikat uang palsu,
yang terdiri dari uang pecah-
an senilai Rp.100.000 dan
uang pecahan senilai
Rp.50.000 dengan nomor seri
CCB 60.

Di persidangan Rabu (2
Desember 2009) pukul 15.00
Wib,  saksi Sukardi, Harjono
Basin dan Wilson (ketiganya
anggota polisi), kembali men-
jelaskan peristiawa penangka-
pan itu. Mereka mengatakan
bahwa benar terdakwa Sam-
sudin, Mahfud dan Ahmad
Pranoto ditangkap, karena
mengedarkan uang palsu di
Warung Jengkol, Pegangsaan
2 Kelapa Gading.

Saksi-saksi itu juga men-
gatakan saat digeledah, dari
balik pakaian terdakwa Sam-
sudin ditemukan 11 ikat uang
palsu yang terdiri dari uang
Rp.100.000 dan uang pecah-
an Rp.50.000,- Dan, terdak-
wa Samsudin mengakui ket-
erangan dari saksi tersebut.

Selanjutnya, Jaksa Penun-
tut Umum (JPU) Sudi Hard-
iansyah SH, pada Rabu (9
Desember 2009) pukul 15.10
Wib,  mengatakan bahwa per-
buatan terdakwa Samsudin,
Mahfud dan Ahmad Pranoto,
telah terbukti bersalah dan
melanggar Pasal 245 KUHP
jo.Pasal 55 ayat (1)ke-1
KUHP tentang Pengedaran
Uang Palsu. Ketiga terdakwa
dituntut agar dijatuhi huku-
man pidana selama 4 tahun
penjara.

Bagimana lanjutan per-
sidangan ini? Majelis hakim
yang diketuai oleh Sartono SH
MH yang didampingi hakim
anggota Torowa Daeli SH
MH dan Osmar Simanjuntak
SH mengatakan,  untuk pem-
bacaan putusan,sidang akan
dilanjutkan kembali pada
Rabu 23 Desember 2009 men-
datang. (Aston)

Trio Pemeras
Tak Berkutik

Trans, Jakarta: Trio pem-
eras, masing-masing Nanang
Maulana, Anwar dan Tuty Mu-
lyana, di Pengadilan Negeri Jakar-
ta Utara, saat dihadirkan seorang
polisi yang menangkap mereka
sebagai saksi. Ketiga orang yang
kini berstatus terdakwa itu, se-
belumnya berhasil memeras
Gunawan.

Saksi polisi itu adalah Hot-
ma Napitupulu yang merupakan
anggota polisi dari Polda Metro
Jaya (PMJ). Kamis (3 Desem-
ber 2009) pukul 15.10 Wib,  dia
mengatakan bahwa awalnya di-
rinya mendapat laporan dari
Gunawan (korban) yang men-
gaku telah diperas oleh ke-3 ter-
dakwa sebanyak Rp 50 juta. Na-
mun, yang bisa diberikan hanya
sebesar Rp 2,5 juta saja. Dalam
modus pemerasan tersebut keti-
ga terdakwa itu dibantu oleh An-
dre, Deny Abdulah alias Budi dan
Boy (DPO).

Saksi Hotma Napitupulu
juga mengatakan bahwa terdak-
wa Tuty Mulyana yang pertama
kali ditangkap di rumahnya di
Jalan Jambe, Tambora Jakarta
Barat. Begitu terdakwa di-
tangkap, Hotma Napitupulu
mengaku sempat menghubungi
Andre, Deny Abdulah alias Budi
dan Boy (DPO). Namun, mere-
ka tidak mau datang.

Ketiga DPO dikatakan Hot-
ma Napitupulu mengakui dirin-
ya sebagai anggota polisi dari Unit
III Kejahatan dan Kekerasan (Ja-
tanras) Polrres Jakarta Utara dan
Polres Jakarta Barat.

Setelah melakukan penye-
lidikan, nama ketiga DPO
tersebut ternyata tidak ter-
daftar sebagai anggota polisi.
Karena ketiga DPO itu tidak
berhasil ditemukan, saksi
Hotma Napitupulu akhirnya
menghubungi terdakwa An-
war dan Nanang Maulana,
dengan menggunakan HP mil-
ik terdakwa Tuty Mulyana.

Begitu kedua terdakwa
datang, saksi Hotma Napitu-
pulu langsung menangkapnya.
Bahkan, saksi Hotma Napi-
tupulu juga mengatakan bah-
wa ketida terdakwa memang
merupakan kelompok pem-
eras. Sebab, berdasarkan infor-
masi dari masyarakat setem-
pat, para terdakwa itu sudah
sering melakukan pemerasan.

Begitu mendengarkan ket-
erangan saksi, ketiga terdak-
wa hanya bisa mengangguk-
anggukkan kepala. Sayangnya,
pada Kamis (10 Desember
2009) pukul 14.15 Wib, sak-
si-saksi lainnya yang hendak
dihadirkan oleh Jaksa Penun-
tut Umum (JPU) Oman Set-
iawan SH, ternyata tidak bisa
hadir.

Majelis hakim yang diket-
uai oleh Hasby Junaidi Tholib
SH MH yang didampingi
hakim anggota Harsono SH
MH dan Arifin SH MM men-
gatakan bahwa untuk pemer-
iksaan saksi-saksi yang lain-
nya, sidang akan dilanjutkan
kembali pada Kamis (17
Desember 2009. (Aston)
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 Trans, Padang Pariaman:
Penyalahgunaan bantuan gempa di
Padang Pariaman kembali terjadi
oleh oknum tak bertanggung jawab.
Kali ini terjadi di Korong Koto Hi-
lalang Barat, Nagari Sikucur Keca-
matan V Koto Kampung Dalam,
Padang Pariaman.

Oknum tersebut adalah Budi-
nar yang sehari-harinya bertugas
sebagai Wali Korong Koto Hilalang
Barat, Nagari Sikucur, Kecamatan
V Koto Kampung Dalam, Padang
Pariaman. Wali Korong ini bersa-
ma keponakanya Derliwati serta
kakaknya Yusmanidar, kemudian
dilaporkan ke Polresta Pariaman
oleh oleh organisasi independen
Oxfam International, Wahana Ling-
kungan Hidup Indonesia (WALHI)
Sumbar, Pengurus Posko Lumbung
Derma dan Direktur LSM Limbu-
bu,  yang diwakili oleh Nurhayati
Kahar.

Menurut Nurhayati Kahar, ke-
tiga orang tersebut diduga melaku-
kan pelanggaran hukum, yakni den-
gan melakukan penipuan, pengge-
lapan, pemerasan dan pencemaran
nama baik.

Kasus ini berawal dari bantuan
organisasi independen Oxfam Inter-
national untuk masyarakat korban
gempa di Kabupaten Padang Paria-
man dan Kota Pariaman termasuk
Korong Koto Hilalang Barat.

Pada Kamis (3/12) pihak Ox-
fam International yang diwakili

Dilaporkan Salahgunakan Bantuan Gempa

Wali Korong & Ponakan Berstatus Tersangka
oleh Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI) Sumbar, Pe-
ngurus Posko Lumbung Derma dan
LSM Limbubu,  menyalurkan ban-
tuan pada masyarakat Korong
Koto Hilalang Barat berupa per-
lengkapan harian dan sembako
seperti sabun, shampoo, minyak
goreng dll.

“Namun karena pihak kami
tidak mengenal warga Koto Hila-
lang Barat, maka kami serahkan
pembagian bantuan tersebut pada
Budinar sebagai wali korong se-
tempat, Derliwati dan Yosmanidar,
dengan syarat tidak boleh memun-
gut sumbangan berbentuk apapun
dari masyarakat,” jelas Nurhayati
Kahar.

Namun, sewaktu pembagian
berlangsung, lanjut Nurhayati Ka-
har, ketiga orang tersebut meminta
uang pada masyarakat senilai Rp.10
ribu rupiah perorang. Alasan mere-
ka untuk biaya transportasi bantu-
an dan untuk uang lelah kami. “Pada-
hal, pihak kami berniat dengan ikhlas
untuk membantu masyarakat yang
terkena musibah gempa bukan un-
tuk jualan” tegasnya.

Berdasarkan pantauan yang
didapatkan pihaknya ada sekitar
200 orang lebih yang dimintai uang
oleh ketiga oknum tersebut. “Mere-
ka mengancam kalau tidak mau
membayar maka untuk bantuan
yang akan datang tidak akan dikasih
lagi dan akan dikucilkan ditengah

masyarakat maka dengan terpaksa
warga mau membayarnya” jelas
wanita gemuk tersebut.

“Dalam rangka memperingati
Hari Anti Korupsi hari ini, kita san-
gat berharap pada Polresta Paria-
man untuk menuntaskan kasus ini
secepatnya dan melakukan tinda-
kan penahanan pada ketiga orang
tersebut” tuturnya.

Salah seorang pengurus Per-
satuan Keluarga Daerah Pariaman
(PKDP) Provinsi Banten melalui
ponselnya pada Koran Transaksi
berharap agar masalah tersebut di-
tuntaskan melalui jalur hukum su-
paya jangan terjadi lagi di masa yang
akan datang.

“Orang lain datang dan peduli
pada kita yang tertimpa bencana,
eh malah orang kampung kita sendi-
ri memeras dan manakut-nakuti
masyarakat,” kata salah seorang
pengurus PKDP Serang yang eng-
gan ditulis namanya.

Di tempat terpisah salah seor-
ang ulama Padang Pariaman, Drs.
Tuangku Amiruddin menyebutkan,
seharusnya musibah gempa bumi
yang terjadi dua bulan lalu menjadi
pelajaran bagi kita semua agar lebih
dekat pada Allah SWT bukan me-
nambah melakukan perbuatan dosa
apalagi terhadap sesama kita
masyarakat, terangnya.

Diusut Tuntas
Wakapolresta Pariaman, Ko-

mpol. Rosmawi Tanjung, SH keti-
ka ditemui Koran Transaksi, men-
gatakan, pihaknya akan mengusut
tuntas kasus yang telah merugikan
masyarakat tersebut, sesuai Lapo-
ran Nurhayati cs, yang diterima
tanggal 7 Desember 2009.

Dalam laporan tersebut telah
terjadi dugaan pelanggaran hukum
yang dilakukan oleh Budinar Cs
(Budinar, Derliwati dan Yusmani-
dar) berupa melakukan pemungu-
tan liar (pungli) terhadap masya-
rakat Korong Koto Hilalang Barat,
melakukan penipuan karena dalam
melakukan pungli telah mengatas-
namakan Oxfam, WALHI Sumbar,
Posko Lumbung Derma dan LSM
Limbubu.

Sedangkan untuk unsur peng-
gelapan mereka telah menyimpan
barang bantuan tersebut yang bu-
kan miliknya. Selanjutnya mereka
juga sudah melakukan pemerasan
terhadap masyarakat dengan men-
gancam kalau ada warga yang tidak
mau membayarkan uang Rp10 ribu
perorang mereka tidak akan mem-
beri bantuan lagi untuk tahap se-
lanjutnya lagi dan akan dikucilkan
ditengah masyarakat.

Sedangkan untuk pencemaran
nama baik, pihak Nurhayati Kahar
Cs merasa telah dicemarkan nama
baik karena dikatakan pungutan
tersebut untuk biaya transportasi
barang bantuan dan tim distribusi
dari Oxfam yang bekerjasama den-

gan Walhi Sumbar, Posko Lumbung
Derma dan LSM Limbubu, jelas
Kompol. Rosmawi Tanjung, SH.

Merasa Terancam
Karena merasa terancam, De-

nai (41),  warga Korong Koto Hila-
lang Barat, Nagari Sikucur Keca-
matan V Koto Kampung Dalam
Padang Pariaman, Suku Panyalai,
juga melapor ke Mapolresta Paria-
man, Senin (7/12) sekitar pukul
11.00 WIB. Menurut dia, dirinya
diancam akan dibunuh oleh pihak
Budinar Cs karena Denai, karena
dituding telah melaporkan kasus
tentang dugaan penipuan, pengge-
lapan, pemerasan dan pencemaran
nama baik terhadap warga Korong
Koto Hilalang Barat dan Nurhayati
Cs pada Polresta Pariaman.

 “Karena merasa keamanan
saya terancam, makanya saya me-
lapor pada polisi untuk minta
perlindungan” terangnya. Laporan
tersebut diterima oleh AIPDA
Mardjohan selaku penyidik pem-
bantu di Mapolresta Pariaman de-
ngan nomor laporan polisi No.Pol
: STPLP/440/XII/2009/Resta .

Kapolresta Pariaman, AKBP.
Drs. Heri Maryadi mengatakan,
kalau ada bukti lengkap yang men-
garah pada pelanggaran hukum oleh
Budinar Cs, pihak kepolisian akan
mengusut tuntas kasus tersebut.

“Pihak kepolisian berjanji akan
mengusut tuntas kasus oknum Wali

Korong Koto Hilalang Barat, Na-
gari Sikucur dan rekan-rekanya.
Masyarakat harus bersabar karena
dalam mengusut kasus ini kita me-
merlukan proses, seandainya ter-
bukti ketiga orang tersebut akan
ditahan dan dituntut berdasarkan
hukum yang berlaku” jelasnya.

Jadi Tersangka
Akhirnya Budinar, Yusmanidar

dan Derliwati (Budinar Cs) diteta-
pkan sebagai tersangka. Ketiganya
diancam pasal 335 KUHP tentang
perbuatan tidak menyenangkan dan
UU nomor 24 tahun 2007 tentang
penaggulangan bencana alam den-
gan hukuman minimal empat tahun
dan denda paling sedikit Rp6 mil-
yar.

“Kita sudah mengamankan
barang bukti berupa dua paket ban-
tuan yang diberikan oleh Oxfam
International dan uang hasil dari
pungutan liar dari masyarakat se-
nilai Rp200 ribu” terang Kapolres-
ta Pariaman, AKBP. Drs. Heri
Maryadi yang didampingi oleh
Kasatreskrim Polresta Pariaman,
AKP. Hendri Yahya SE pada Ko-
ran Transaksi Selasa (15/12).

Menurut Heri Maryadi, kedua
tersangka yakni Yusmanidar dan
Budinar saat ini belum ditahan oleh
pihak Polresta Pariaman karena sel
untuk wanita tidak ada. Sedangkan
Budinar tidak ditahan karena tidak
mungkin untuk menghilangkan

barang bukti dan melarikan diri.
Derliwati saat ini tidak berada

di wilayah hukum Polresta Paria-
man. Menurut keterangan bebera-
pa orang warga di Koto Hilalang
Barat, Derliwati pergi ke Jakarta
untuk merayakan pesta salah seo-
rang iparnya.

Hal tersebut juga diakui oleh
Kasatreskrim Polresta Pariaman,
AKP. Hendri Yahya, SE bahwa
Derliwati saat ini berada di Jakarta
ada kepentingan keluarga. “Namun
dia (Derliwati_red) sudah kita teta-
pkan sebagai tersangka baik atas
laporan dari Nurhayati Kahar mau-
pun laporan dari Denai dengan no-
mor laporan polisi No.Pol :
STPLP/440/XII/2009/Resta” jelas
Hendri Yahya.

Di tempat terpisah, Nurhayati
Kahar (pihak pelapor) pada
padangmedia,com mengatakan, ka-
lau Yusmanidar dan Budinar bisa
bebas karena ada jaminan dari Wali
Nagari Sikucur, Masril.

Namun, ketika dikonfirmasi-
kan pada Wali Nagari Sikucur,
Masril mengatakan, bahwa secara
pribadi dan instansi tidak pernah
menjamin kedua warganya yang
sudah ditetapkan sebagai tersang-
ka oleh pihak kepolisian. “Mu-
ngkin wali korongnya (Budi-
nar_red) yang menjamin. Kita ber-
harap agar kedua belah pihak bisa
diselesaikan secara kekeluargaan”
jelasnya. (Mudawar)

Trans, Bekasi: Tiga terdakwa masing-masing bernama Adit
Cahyadi, Rohilah dan Abdul Somad divonis selama tujuh tahun penjara
dan denda sebesar Rp.3 juta subsidair tiga bulan kurungan oleh Majelis
Hakim Muchtadi Rivae,SH dengan anggotanya Hendro Bawono,SH
dan Henry Harianja,SH di Pengadilan Negeri Bekasi, minggu lalu.

Putusan yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan
Jaksa Penuntut Umum, Budi Raharto,SH selama 10 tahun penjara dan
denda sebesar Rp.3 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Dalam amar putusannya disebutkan bahwa ketiga terdakwa ini
terbukti secara syah dan menyakinkan bersama-sama mengedarkan
ganja kering sebanyak 625 gram, sebagaimana pasal 82 Undang-Undang
RI No.22 Tahun 1997 tentang psikotopika.

Sebelumnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Budi
Raharto,SH bahwa ketiga terdakwa ini ditangkap oleh petugas
kepolisian di Wilayah Pondok Gede Bekasi. Awalnya terdakwa Adit
dan Rohilah membeli ganja kering kepada temannya terdakwa Abdul
Somad.

Kemudian ganja kering seberat 625 gram tersebut akan dibayarkan
seharga Rp.300 ribu kepada terdakwa Abdul Somad setelah laku terjual
kepada orang lain. Namun sebelum barang haram tersebut laku dijual
oleh terdakwa Adit dan Rohilah, keburu ditangkap oleh polisi.

Menurut Jaksanya bahwa putusan terhadap ketiga terdakwa ini
termasuk ringan bilamana dikaitkan dengan Undang-Undang yang baru
yakni Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan
jumlah barang bukti sebanyak itu bisa aja dijatuhi hukuman 20 tahun
penjara dan denda rp.800 juta, kata Budi.

Usai pembacaan putusan tersebut terlihat terdakwa Adit dan
Rohilah berpelukan dan menangis mencucurkan air mata, kedua insan
itu ternyata sudah menjalin hubungan kasih sebelum masuk penjara,
tentu mereka berdua harus menunggu tujuh tahun lamanya baru bisa
bertemu kembali.

Melihat kedua insan berlainan jenis itu berpelukan, nampaknya
menyentuh hati nurani hakim dan berkata ”udah ya Rohilah, sabar aja
di penjara”, kata Muchtadi selaku ketua majelis dalam perkara
tersebut. (Lora)

Pengedar Ganja di Vonis
Tujuh Tahun Penjara

Trans, Cilegon: Puluhan polisi pengunjung tempat hiburan
malam di Kota Cilegon mendadak ngacir, Sabtu dinihari (13/12).
Pasalnya, tim gabungan Kepolisian Daerah (Polda) Banten BNN
menggelar rajia pada malam itu. Targetnya adalah konsumsi nakorba
dan pengedarnya. Sayangnya, razia itu disinyilir sengaja dibocorkan.

Adapun tim gabungan yang terdiri dari Satuan Reskrim, Narkoba,
Propam dan BNN itu, mendatangi tiga tempat hiburan, Regent Live
Musik, Modern Language Live Musik, dan Dinasty X3.

Kedatangan pihak kepolisian itu membuat para pengunjung yang
sedang asik dugem dan mabuk panik, “ngedrop”. Kepanikan para
pengunjung terlihat saat lampu dinyalakan dan melihat puluhan polisi
berseragam.

Kali pertama, rajia dilakukan di Regent. Beberapa pengunjung yang
dicurigai menggunakan narkoba diamankan di room karaoke untuk
dilakukan tes urine, dan hasilnya negatif. Lalu, tiga pengunjung di Modern
Language (LM) juga diamankan untuk dites urine.

Sayangnya, petugas dari  BNN tidak melakukan pemeriksaan
secara intensif, tiga orang yang sempat diamankan itu tiba-tiba dilepas
begitu saja.

Direktur Narkoba Polda Banten, AKBP Adi Suseno disela-sela
rajia mengatakan, kegiatannya itu guna mencari para pengunjung yang
diduga kerap menggunakan narkoba. Selain itu, kegiatan gabungan itu
itu menangkap para anggota polri yang berada di tempat hiburan
malam.

“Untuk anggota polisi tidak kami temukan, begitupun dengan para
pengguna narkoba dan pengedarnya. Kami tidak menemukan hal itu.
Kendati demikian, kami akan terus melakukan rajia ini. Lantaran, kami
selalu mendapat laporan dari sejumlah masyarakat tentang keberadaan
anggota polri yang kerap nongkrong di tempat hiburan malam,”
terangnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan, sebelum tim gabungan Polda
Banten turun sejumlah tempat hiburan, beberapa anggota polri dari
Polres Cilegon dan Serang sudah keluar terlebih dulu dari lokasi
tersebut.

Pada saat itu, para anggota yang sedang menikmati hiburan malam
terlebih dulu mendapat informasi bahwa akan ada rajia.

Menanggapi soal banyaknya anggota polisi yang berada di tempat
hiburan malam, para pengunjung mengaku kecewa dengan tindakan
para penegak hukum itu.

Pasalnya, sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, seharusnya
polisi tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan kepolisian. (Yus)

Polda Banten & BNN
Gelar Razia

Kasus ‘Dispenda  Gate’  Provinsi
Bengkulu Mengendap di Kejagung

Dimyati Didakwa 20 Tahun Penjara

Agusrin M Nadjamuddin ST

Trans, Bengkulu: Setahun sudah Kejaksaan
Agung (Kejagung) menetapkan Gubernur Agusrin
M Najamudin sebagai tersangka dalam kasus
tindak  pidana korupsi di Dinas Pendapatan
Daerah (Dispenda), namun sampai sekarang
tidak jelas  tindak lanjutnya.

Kasus merugikan keuangan
daerah  Rp 21 M  ini hi
lang bagaikan ditelan bumi

ini disinyalir berbagai pihak sebagai
kepiawaian  orang pertama di

Provinsi  Bengkulu, sekalugus
menunjukkan sistem penegakan
hukum  tebang pilih yang dilaku-
kan oleh Kejaksaan Agung RI.

Mengendapnya berkas kasus
Dispenda Gate di Kejaksaan

Agung RI, sudah  menjadi ra-
hasia umum  di Bengkulu.
Agusrim M Najamudin bu-
kanlah  orang sembarang.
Selain menjadi orang per-
tama di Provinsi Bengku-
lu,  dia juga  juga sebagai
ketua  DPD partai  yang

berkuasa  dalam pemerintahan
sekarang (Partai Demokrat-red).
Gubernur Bengkulu  terkesan me-
miliki kekebalan hukum melebihi
petinggi Komisi Pemberantas Ko-

Kejati Bengkulu Diberi Kado Kotoran Anjing
Trans, Bengkulu: Gabungan

mahasiswa  se-Provinsi Bengkulu
yang melakukan  demontrasi  di
Jalan Soeparman, Kota Bengkulu,
tidak  mengadakan pertemuan den-
gan Kepala Kejaksaan Tinggi (Ka-
jati Bengkulu). Mereka hanya  bero-
rasi melewati kantor Kajati dan
berhenti sejenak  untuk menyerah-
kan kado  berupa kotoran anjing.

“Hal ini sebagai bentuk
ketidakpercayaan mahasiwa ter-
hadap Kejati Bengkulu,” ujar koor-
dinator aksi sembari menyerahkan
kado antik itu kepada M. Zola SH,
Kasupsi  Politik Kajati, Bengkulu.

Ketika menerima kado itu,  M
Zola menanyakan kepada  maha-
siswa untuk bertemu dengan Kajati,

namun mahasiswa menyatakan
tidak perlu bertemu. Para maha-
siswa mengatakan tidak lagi percaya
lagi dengan Kajati. Sebab, Kajati di-
nilai  tidak mampu mengusut kasus
tindak pidana korupsi.

Sebelum  penyerahan kotoran
anjing itu,  para demonstran  nyaris
bentrok dengan kalempok yang
menamakan diri  Ampera. Maha-
siswa menilai kelompok yang di
komandoi Syaiful Anwar  merupa-
kan kelompok penyusup. Tetapi
karena kesigapan  petugas polisi
dan Satpol PP yang telah bersiaga
sejak dari pagi , situasi berhasil
diamankan.

Ketika Koran Trans mengkon-
firmasikan soal kado kotoran an-

jing dari masiswa itu,  Kajati
Bengkulu BD Nainggolan SH. yang
didampingi Asisten Pidsus Sunar-
ta SH MH, Kasippenkum  Santosa
SH Asipidum, mengatakan  belum
tahu. “Silahkan dinilai  oleh war-
tawan,  apa itu sopan atau etis,”
ujarnya.

Menjawab pertanyaan soal
kasus ‘Dispenda Gate’ yang meli-
batkan Gubernur Bengkulu Agus-
rin M Najamudin ST,  Nainggolan
mengaku sudah mengembalikan
berkas  ke Kejagung, karena sejak
dari awal  kasus itu diselidik  dan
disidik oleh tim dari Kejagung.
“Kejati hanya sebagai pendamping,
kami tidak  berkompeten,” kilah
Kajati. (S. Dt. Rky. Endah)

rupsi (KPK).
Ketika Koran Trans menanya-

kan perjalanan kasus  Dispenda
Gate, Asisten Tindak Pidana

Khusu Sunarta.SH.MH, tidak  be-
rani  memberikan penjelasan. Ala-
sannya, hal itu ditangani Tim JPU
di Kejagung. “Kami siap untuk

melaksanakan  pelimpahan, bila
JPU yang diketuai  M. Hudi men-
girimkan  dakwaan,” ujarnya.

(S. Dt. Rky. Endah)

Trans, Pandeglang: Mantan
bupati Pandeglang Dimyati Na-
takusumah yang merupakan ang-
gota komisi III DPR RI, menjalani
sidang perdana di pengadilan Negeri
Pandeglang dalam kasus dugaan
suap pinjaman daerah pemkab Pan-
deglang sebesar Rp 200 miliar.

Jaksa penuntut umum sendiri
dalam dakwaanya, Dimyati dinya-
takan orang yang paling bertang-
gung jawab dalam kasus suap ke-
pada seluruh anggota DPRD Pan-
deglang  yang merugikan uang
negera Rp.1,5 milyar

Dimyati didakwa dengan pasal
berlapis oleh 5 jaksa penuntut
umum yang terdiri dari dakwaan

kesatu, berupa pasal dakwaan
primer, pasal 2 uu nomor 31 tahun
1999 tentang pemberantasan tin-
dak pidana korupsi, dan pasal dak-
waan subsidair pasal 3 uu yang
sama.

Dalam dakwaan kedua, yaitu
dakwaan primer pasal 5 uu nomor
31 tahun 1999, dan dakwaan subsid-
air pasal 13 uu nomor 31 tahun 1999.

Sedangkan ancaman hukuman
untuk pasal 2, minimal 4 tahun pen-
jara, pasal 3 minimal 1 tahun pen-
jara. Sementara untuk pasal 5 dan
pasal 13, tidak ada batas minimal-
nya. Sedangkan untuk ancaman hu-
kuman maksimalnya yaitu seumur
hidup.

Sidang yang dipimpin lima
hakim masing-masing, Ari Setio
Rancoko, Sunarti, Nasrullah, Safri

Dimyati Natakusumah.

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Rp 4,8 M Diteliti
Trans, Serang: Berkas perka-

ra dugaan korupsi dana penguatan
modal koperasi senilai Rp 4,8 mi-
liar telah dilimpahkan penyidik Pol-
da Banten. Tiga berkas yang diki-
rimkan ke Kejaksaan Tinggi (Ke-
jati) Banten itu atas nama 9 orang
tersangka.

“Berkas dilimpahkan pada Kamis
(10/12) kemarin. Kami belum tahu,
apakah sudah dinyatakan lengkap atau
tidak,” kata Komisaris Polisi Zuhardi,
Kepala Unit III Satuan Tindak Pidana
Korupsi Polda Banten.

Dia menjelaskan, perkara terse-
but bermula dari adanya kucuran
dana penguatan modal dari Kemen-
trian Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah (UKM) kepada Kop-
erasi Harapan Maju senilai Rp 4,8
miliar pada 2004 silam.

Belakangan diketahui bahwa
koperasi yang dialamatkan di Ka-
mpung Keboncau, Kecamatan Pa-
darincang, Kabupaten Serang, itu
fiktif. Begitu pula, program budi-
daya rumput laut Koperasi Hara-
pan Maju di Pulau Panjang.

Dalam penyidikan, Sat III Ti-
pikor Polda Banten telah menetap-
kan 10 tersangka, yakni, mantan Asis-
ten Deputi Ketenagalistrikan dan
Aneka Usaha (Asdep Lisau) pada
Kementerian Koperasi dan UKM Ir
Saputra, mantan Kabid Lisau yang
sekarang menjadi Asdep Kehutanan

dan Perkebunan pada Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil Menen-
gah (UKM) Ramal Sihombing, Ke-
pala Dinas Perindustrian, Perdagan-
gan, dan Koperasi (Disperindagkop)
Kabupaten Serang Edi Tahap, man-
tan Kadisperindagkop Kabupaten
Serang Endang Rahmat, mantan Kasi
Koperasi yang sekarang menjabat
Kabid Koperasi Disperindagkop
Dadang Maskun Basuki, Bendahara
Koperasi Harapan Maju Yadi Supri-
adi alias Hatami, Direktur PT Likot-
ama Sapudin alias M Dodi sebagai
rekanan Koperasi Harapan Maju
dalam budidaya rumput laut, Ijim
alias Jasmani sebagai ketua koperasi,
M Yusuf alias Sukriya sebagai sek-

retaris koperasi, dan aktor intelektu-
al dalam kasus tersebut bernama Su-
pendi.

Hanya saja, kata Zuhardi, tiga
bundel berkas yang dilimpahkan
penyidik itu baru atas nama 9 ter-
sangka. Semua dikenai Pasal 2 dan
Pasal 3 Undang Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Berkas pertama atas nama ter-
sangka Endang Rahmat, Edi Tahap,
dan Dadang Maskun Basuki. Ber-
kas kedua untuk tersangka Ijim
alias Jasmani, M Yusuf alias
Sukriya, Yadi Supriyadi alias Hata-
mi, dan Sapudin alias M Dodi.

Sementara, berkas ketiga atas

nama tersangka Ir Saputra dan Is
Ramal Sihombing. “Berkas untuk
Sembilan tersangka karena aktor
intelektualnya, Supandi, belum ter-
tangkap,” katanya.

Melalui telepon genggamnya,
Kasi Penyidikan pada Pidana
Khusus Kejati Banten Waluyo
menyatakan, tiga berkas perkara
dugaan korupsi dana penguatan
modal tersebt masih diteliti jaksa
penuntut umum (JPU).

“Belum diketahui apakah sudah
lengkap atau belum karena masih ditel-
iti JPU. Waktunya 14 hari setelah
penyerahan berkas. Kalau dikembali-
kan (P19), akan diberikan petunjuk
untuk dilengkapi,” terangnya. (Yus)

Dan Heris Bakti, akhirnya menun-
da sidang pekan depan dengan agen-
da pledoi pembelaan terdakwa.

Dimyati yang didampingi oleh
sejumlah kuasa hukumnya yang
dipimpin oleh sukatma, tampak
begitu tegar menghadapi sidang
perdananya, walaupun tampak ter-
lihat lelah dari raut muka dan mat-
anya yang tak bisa dipalingkan.

Batalkan Dakwaan
Sementara itu Kuasa hukum

minta majelis hakim membatalkan
dakwaan jaksa penuntut umum ter-
hadap kliennya, anggota Komisi III
DPR Achmad Dimyati Natakusu-
mah. Sebab, materi dakwaan jaksa

dinilai tidak cermat dan tidak jelas.
“Kami memiliki fakta yang

kuat bahwa surat dakwaan jaksa
sangat tidak cermat dan sangat tidak
jelas, sehingga majelis hakim se-
baiknya membatalkan dakwaan
yang cacat itu,” ujar Tubagus Sukat-
ma, kuasa hukum Dimyati, dalam
sidang yang kedua di Pengadilan
Negeri Pandeglang, Provinsi Ban-
ten, Kamis (10/12).

Dalam materi dakwaan yang
dibacakan pekan lalu, jaksa men-
gungkapkan keterlibatan Dimyati
sebagai pemberi suap Rp1,5 miliar
kepada anggota DRPD Pandeglang
periode 2004-2009 pada Novem-
ber 2006 lalu.  (Yus)
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Dengan optimis Sandiaga
mengatakan, ekspor
produk UKM 2010 juga

mengalami pertumbuhan pada kisa-
ran 15 persen, berkorelasi dengan
pertumbuhan investasi. “Ekspor
diperkirakan akan tumbuh positif

Trans, Jakarta: PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
mengincar imbal hasil seluruh investasinya pada 2010 sebesar Rp
8,3 triliun. Perusahaan berniat meningkatkan investasi menjadi Rp
91 triliun.

Direktur Utama Jamsostek Hotbonar Sinaga mengatakan,
pihaknya akan mengalokasikan 20 persen dari total investasinya
atau sekitar Rp 18,2 triliun pada instrumen saham.

“Kami cukup prudent (berhati-hati), meski kondisi pasar
modal pada 2009 meningkat,” kata Hotbonar di sela pencatatan
perdana (listing) saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN)
di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, belum lama ini.

Hotbonar menambahkan, Jamsostek akan mengalokasikan 30
persen investasinya pada instrumen deposito, dan sekitar 50
persen pada obligasi. Selain itu, reksa dana tiga persen dan
investasi langsung satu persen.

Investasi perseroan pada 2010 diperkirakan meningkat 11-12
persen menjadi Rp 91 triliun dibanding 2009 senilai Rp 80 triliun.

Sebelumnya, Jamsostek berniat mengakuisisi perusahaan di
sektor perbankan syariah senilai Rp 800 miliar. Dana akuisisi
berasal dari alokasi investasi langsung Jamsostek. Akuisisi
diharapkan terealisasi pada 2010. (Gaus Kaisuku)

Trans, Jakarta: Ketua
Umum Nasional Asosiasi
Pengusaha Indonesia
(Apindo) Sofyan Wanandi
mendesak Menteri
Koordinator Perekonomian
Hatta Rajasa bersama dengan
dunia usaha dan departemen,
untuk mencari solusi
menghadapi kawasan
perdagangan bebas atau free
trade area ASEAN-China
(FTA ASEAN-China).

“Menteri-menteri jangan
saling menyalahkan soal
ketidaksiapan sektor, karena
ini memang kenyataan.

Apakah sudah siap kita menghadapi ini, makanya kita harus
duduk sama-sama,” tegas Sofyan Wanandi, saat konferensi pers,
di Plaza Great River Indonesia, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Sofyan berpendapat, ketidaksiapan dunia usaha dipicu
lambannya pemerintah mengerjakan tugas rumah dalam
menghadapi pasar bebas tersebut, padahal perjanjian tersebut
ditandatangani sejak lima tahun lalu.

“Pekerjaan rumah utama yang tidak cepat dituntaskan antara
lain reformasi birokrasi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
pada industri,” katanya.

Dia mencontohkan, seperti banyaknya pungli di lapangan,
pungutan retribusi, infrastruktur distribusi yang tidak memadai,
hingga suku bunga perbankan yang masih tinggi. “Kita tidak perlu
proteksi yang berlebihan, tetapi pemerintah seharusnya sudah
lebih tahu tugasnya mendukung industri,” tegasnya.

Imbasnya, kata Sofyan, untuk di dalam negeri sendiri, produk
Indonesia tidak bisa bersaing karena produk China lebih efisien.
Sebagai informasi, sektor-sektor yang keberatan dibuka untuk
pasar bebas ASEAN-China tersebut antara lain tekstil, baja, ban,
mebel, pengolahan kakao, industri alat kesehatan, kosmetik,
aluminium, elektronika, petrokimia hulu, kaca lembaran, sepatu,
mesin perkakas, dan kendaraan bermotor.

“Saya bertemu dengan sejumlah asosiasi, dan mereka betul-
betul menyatakan kesulitan,” katanya. (C Herry SL)

Industri Kecil Menengah
Tumbuh Sebesar 25%

Trans, Jakarta: Wakil Ketua Umum Kadin
Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM Sandiaga
Salahuddin Uno mengatakan, industri kecil dan
menengah nasional diperkirakan akan
mengalami pertumbuhan stagnan pada 2010,
yakni sebesar 25 persen.

tahun depan setelah tahun ini
melorot hampir 18 persen. UKM
tumbuh stagnan karena masih ada
masalah klasik (akses permodalan)
dan listrik,” ujarnya.

Produk unggulan ekspor dari
UKM di antaranya produk sektor

pengolahan, baik pangan maupun
sumber daya alam.

Ekspor produk UKM pada
medio Desember 2009 mengalami
penurunan sebanyak 17,7 persen
dibandingkan Desember 2008. Se-
dangkan pada periode Januari-
Desember 2009 dibandingkan pe-
riode yang sama tahun sebelumnya,
turun sebanyak 36 persen.

Melorotnya ekspor tahun ini
juga terlihat dari ekspor produk
UKM ke Jepang yang hanya men-
capai US$ 700 juta, padahal tahun-
tahun sebelumnya bisa melebihi
US$ 1 miliar. (Gaus Kaisuku)

Jamsostek Incar Imbal
Hasil Rp 8,3 Triliun

Solusi Soal FTA ASEAN-
China Harus Dicari

Trans, Jakarta: Untuk
mendorong percepatan pem-
bangunan tol Trans Jawa,
PT.Jasa Marga Tbk men-
gusulkan untuk membentuk
perusahaan induk (holding
company), yang akan mem-
permudah upaya memperce-
pat penyelesaian pemba-
ngunan tol tersebut.

Menurut Direktur Utama
PT. Jasa Marga Tbk, Frans S.
Sunito, kesiapan menjadi pe-
megang mayoritas atau leader
dalam holding tersebut meng-
ingat sudah ada 160 kilometer
yang dimiliki Jasa Marga di
dalam proyek Trans Jawa.

“Data Departemen Pe-
kerjaan Umum terdapat 20
ruas tol yang sudah diikat
dalam Perjanjian Pengusahaan
Jalan Tol, tetapi sedang dilaku-
kan evaluasi kelanjutannya
karena tidak jalan,” katanya.

Sebanyak 3 ruas jalan tol
sepanjang 152,47 kilometer

Percepat Tol Trans Jawa Jasa
Marga Usulkan Holding

yang masih dalam proses pengada-
an tanah dan pelaksanaan konstruk-
si. Sebanyak 8 ruas masih dalam
pengadaan tanah sepanjang 324,71
kilometer dan 9 ruas sepanjang
259,44 kilometer yang belum
melakukan pengadaan tanah.

Sementara Departemen PU
mengusulkan dana APBN hingga
Rp8 triliun untuk proyek jalan tol
Trans Jawa agar bisa terealisasi
hingga 2014.

Dana tersebut bisa digunakan
untuk mendorong kelayakan
proyek di mana pembebasan lahan
dan konstruksi ditanggung peme-
rintah. “Bisa dimulai 2010, dana-
nya bisa bertahap setiap tahun hing-
ga 2014,” kata Kepala Badan Pe-
ngatur Jalan Tol (BPJT) Nurdin
Manurung.

Dalam proyek tol Trans Jawa,
setidaknya terdapat 10 ruas tol
yang saling terhubung dari Cikam-
pek hingga Surabaya sepanjang 808
Km. Sebanyak 155 Km sudah ter-
bangun, yang menyisakan ruas
yang belum terbangun membutuh-
kan dana Rp36 triliun sebanyak 6
ruas. “Harus ada APBN sebesar
Rp8 triliun untuk menarik uang
swasta yang mencapai Rp28 tri-
liun,” katanya.

Namun, menurut Nurdin, dana
sebesar itu tidak akan ada artinya
untuk menargetkan penyelesaian tol
trans Jawa pada 2014, jika belum
ada pembenahan aturan terutama
soal UU Pembebasan Lahan.

Ia mengharapkan UU tersebut
bisa selesai 2010 sehingga dana
APBN bisa dimanfaatkan efektif
untuk mendukung kelayakan
proyek Trans Jawa. (SN)

Februari Uang Logam
Rp 1.000 Baru Meluncur

Trans, Jakarta: Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) akan “melabrak” dua menteri
Kabinet Indonesia Bersatu II terkait kerugian yang harus diderita
industri nasional akibat perjanjian perdagangan bebas (FTA)
Asean-China.

Sekembalinya dari lawatan ke luar negeri dalam rangka KTT
Perubahan Iklim di Kopenhagen, Menteri Perdagangan Mari Elka
Pangestu akan langsung disambut dengan jajaran pengurus Apindo
yang hendak meminta pertanggung jawaban pemerintah atas
persoalan ini.

“FTA Asean-China masih menyisakan persoalan, kami harap
bisa bertemu pemerintah. Minggu depan, setelah bertemu dengan
pemerintah, kami akan menentukan sikap,” kata Ketua Apindo
Sofyan Wanandi di Jakarta, Kamis, 17 Desember 2009.

Dalam pertemuan dengan Mendag, sekaligus dengan Menko
Perekonomian Hatta Rajasa, pengusaha akan mempertanyakan
kejelasan sikap pemerintah apakah akan menunda implementasi
FTA tersebut.

Sofyan mengaku, pihaknya telah mempunyai rumusan dan
solusi secara teknis yang akan disarankan pada pemerintah.
“Solusinya secara umum ada empat, pertama soal penundaan dan
penggeseran skedul, kedua, memperkuat lembaga antidumping,
ketiga, melalui hambatan non tarif semisal safeguard, atau keempat
melalui percepatan SNI,” ujarnya.

Namun, Sofyan menilai, yang paling penting untuk dilakukan
adalah memperkuat institusi pemerintah, semisal BPOM, Bea
Cukai, dan Direktorat Pajak. (Syaki Cevalier)

Pekan Depan, Pengusaha
‘Labrak’ Mendag

Trans, Jakarta: Realisa-
si penerimaan cukai hingga 13
Desember 2009 mencapai
Rp51,97 triliun atau 95,27
persen dari target penerimaan
cukai APBNP 2009.

“Penerimaan Bea Masuk
(BM) sudah terlampaui, cu-
kai tinggal sedikit, bea keluar
(BK) short, tapi total keselu-
ruhan sudah lebih,” kata
Dirjen Bea dan Cukai Dep-
keu, Anwar Suprijadi di Ge-
dung Djuanda Depkeu.

APBNP 2009 menetap-
kan target penerimaan BM
sebesar Rp16,12 triliun, cukai
Rp54,55 triliun, dan BK sebe-
sar Rp1,40 triliun. Target pen-
erimaan BM itu tidak terma-
suk fasilitas bea masuk ditang-
gung pemerintah (BMDTP).

Realisasi penerimaan
BM hingga 13 Desember
2009 mencapai Rp16,92 tri-
liun atau 104,96 persen dari
target APBNP 2009.

Sedangkan realisasi pen-
erimaan BK baru mencapai
Rp557,16 miliar atau 39,81
persen dari target APBNP.

Anwar menyebutkan,
jika dijumlahkan, realisasi
penerimaan cukai, BM, dan

Realisasi Penerimaan
Cukai Rp51,97 Triliun

BK hingga 13 Desember 2009 men-
capai 96,36 persen dari target APB-
NP 2009.

“Realisasi penerimaan dari 3
jenis penerimaan mencapai
Rp69,45 triliun dari target Rp72,07
triliun,” kata Anwar.

Ia juga mengungkapkan,
realisasi penerimaan yang dihim-
pun dari pajak dalam rangka impor
(PDRI) mencapai Rp78,27 triliun.

Jumlah itu terdiri dari PPN im-
por Rp57,97 triliun, PPnBM im-
por Rp2,59 triliun, dan PPh pasal
22 impor Rp17,72 triliun. (SN)

Hatta Rajasa

Menteri Koordinator Perekonomian

Frans S. Sunito
Direktur Utama
PT. Jasa Marga Tbk

Anwar Suprijadi
Dirjen Bea dan Cukai

Industri kerajinan rotan salah produk unggulan ekspor dari UKM dari sektor sumber daya
alam. foto: ist

Trans, Jakarta: Deputi
Direktur Peredaran Uang BI, Yopie
Alimudin, mengatakan bahwa bank
sentral akan mencetak 800 juta
keping uang logam baru Rp 1.000
dengan total nilai Rp 800 miliar. Se-
belumnya BI telah menerbitkan
uang baru Rp 2.000 sebanyak 720
juta lembar atau setara Rp 1,4 tri-
liun.

Rencananya, dua sisi uang lo-
gam baru itu akan menampilkan
gambar ikon yang menjadi ciri khas
Provinsi Jawa Barat, yakni alat
musik angklung dan Gedung Sate.
“Dua ikon itu sangat kuat mewa-
kili kebudayaan Jawa Barat yang
menjadi bagian dari kebudayaan na-
sional. Berdasarkan Rapat Dewan
Gubernur BI, rencana peluncuran
bulan Februari 2010,” kata Yopie.

Adapun material dan ukuran-
nya tidak berbeda dengan uang lo-
gam Rp 1.000 yang beredar saat

ini. Yopie menambahkan, uang lo-
gam baru yang akan diterbitkan BI
itu akan menambah jumlah uang
yang diedarkan (UYD) di

pasar.
BI mencatat, per November

2009 lalu, nilai uang yang beredar
mencapai Rp 257,46 triliun. Men-
jelang akhir tahun nanti, BI mem-
perkirakan jumlah UYD bertambah
menjadi Rp 285,5 triliun. Peningka-
tan uang beredar itu mengikuti ke-
butuhan uang tunai menjelang Na-
tal dan Tahun Baru.

Pertumbuhan Ritel Di Atas 30 Persen

Bupati Majalengka Geram Soal Bagi Hasil Migas
Trans, Majalengka: “Saya

tidak akan ijinkan melakukan ek-
plorasi migas di Majalengka apabi-
la apa yang kita dapat tidak seim-
bang dengan apa yang akan kita ter-
ima.”

Itulah pernyataan keras dan
tegas dari Bupati Majalengka H.
Sutrisno SE Msi, menjawab pern-
yataan Koran Tran di Jakarta, soal
masih banyaknya wilayah di Kabu-
paten Majalengka yang memiliki
kandungan migas yang cukup po-
tensial, belum lama ini.

Pernytaaan bupati tersebut
memang tidak berlebihan. Sejak dite-
mukan minyak pertama kali di
kabupaten ini, wilayah tersebut
tidak mendapatkan manfaat yang

cukup signifikan dari sumber daya
alam tersebut.

Majalengka adalah salah satu
tempat, dimana minyak pertama
ditemukan di Indonesia selain dite-
mukan juga di Telaga Said Kabupat-
en Langkat. “Saya tidak ijinkan kare-
na infrastruktur saya rusak terus,
tapi tidak mendapat apa-apa. Su-
paya seiring dengan upaya pemer-
intah untuk meningkatkan produk-
si migas, ya mestinya dikonsolidasi-
kan dan dibarengi rasa keadilan bagi
daerah penghasil,” kata Sutrisno.

Mengapa Bupati Majalengka
sampai mengeluarkan pernyataan
seperti itu? “Kami adalah sebagai
daerah penghasil migas, tapi bagi
hasil yang kita terima tidak berbe-

da dengan Kabupaten Kuningan,
yang sama sekali tidak memiliki
sumur migas. Padahal dampak yang
kami terima sangat terasa, infras-
truktur rusak akibat mobilitas ken-
daraan berat yang mondar mandir
di sana,” kata bupati.

Tahun 2009 ini, kata bupati, dia
harus berpikir keras untuk memper-
baiki jalan yang menhabiskan dana
sebesar Rp. 10 miliar. “Itu pun be-
lum semuanya, baru daerah Kerta-
jati. Tapi angka rupiah yang kami
terima dari bagi hasil migas cuma 3
miliar,” tandas Sutrisno di sela-sela
pertemuannya dengan Forum Kon-
sultasi Daerah Penghasil Migas
(FKDPM) di Hotel Aston, Jakarta.

Selain itu akibat eksplorasi yang

kekurangan air. “ Ini yang membuat
saya geram. Padahal semestinya
apapun keberadaan perusahaan
harus bisa memberikan nilai man-
faat, kepada daerah dan masyarakat
sekitarnya. Jangan sampai Pertami-
na eksplorasi di sini, tapi yang meni-
kmati orang luar Majalengka karena
ketidak terbukaan,” katanya.

Transparansi
Transparansi dalam bagi hasil

sangat diperlukan, terutama dalam
hal lifting dan produksi migas. Bera-
pa sebenarnya hasil dari eksplorasi
yang dilakukan di Majalengka.

“Sekarang ini di Majalengka ada
3 pengeboran baru, sehingga saya
meminta transparansi berapa lifting

dan produksi yang sebenarnya, ini
penting agar kami dapat mengetahui
berapa dana bagi hasil yang akan kita
terima.” lanjut Sutrisno.

Dijelaskan pula bahwa saat ini
pihaknya sedang giat-giatnya
melaksanakan program pengen-
tasan kemiskinan. “Saya sekarang
sedang menggebu-gebu, lima tahun
kedepan Pemerintah Kabupaten
Majalengka harus mampu mense-
jahterakan masyarakat. Saya kata-
kan masyarakat Majalengka tidak
akan sejahtera manakala rakyat
miskin dibiarkan,” lanjut Sutrisno
yang baru menjabat satu tahun ini.

Prioritas program tersebut san-
gat disadari mengingat hingga kini
jumlah penduduk miskin di wilayah

ini masih cukup tinggi. Untuk mewu-
judkannya Bupati memiliki program
bedah rumah tidak layak huni den-
gan mengembangkan ekonomi
produktif. “Artinya bagaimana
masyarakat yang tidak punya rumah
layak huni tapi memiliki produktifi-
tas untuk ingin maju itu yang saya
prioritaskan,” papar Bupati sambil
menyampaikan jumlah orang miskin
di Majalengka berdasarkan data
statistik ada 382,500 orang.

“Inilah yang menjadi fokus
saya di Majalengka bagaimana men-
gatasi kemiskinan, dan kehadiran
perusahaan migas disini mudah-
mudahan dapat membantu dan tera-
sa kehadirannya bagi upaya itu,”
tutup Sutrisno. (Bang Yos)

sudah cukup lama, juga mengakibat-
kan tanah menjadi tandus hingga
masyarakat di sekitar lokasi

Per akhir November 2009, per-
sediaan uang BI sebesar Rp 136
triliun. Itu adalah total nilai uang
yang telah dicetak BI, yang terdiri
dari uang pecahan senilai Rp
100.000, Rp 50.000, Rp 20.000,
Rp 10.000, dan Rp 5.000. Sisanya,
uang kertas Rp 2.000 dan uang log-
am Rp 1.000.

Perinciannya, 411 juta lembar
nominal Rp 100.000 senilai Rp
41,1 triliun dan 1.554 juta lembar
nominal Rp 50.000 senilai Rp 77,7
triliun. Lalu pecahan Rp 20.000 dan
Rp 10.000 masing-masing 460 juta
dan 340 juta lembar senilai Rp 9,2
triliun dan Rp 3,4 triliun.

Sisanya, uang nominal Rp 5.000
sebanyak 480 juta lembar senilai Rp
2,4 triliun, dan uang nominal Rp
2.000 sebanyak 720 juta lembar se-
nilai Rp 1,4 triliun. Sisanya uang
logam Rp 1.000 dan Rp 500 senilai
Rp 0,2 triliun. (Akram)

Trans, Serang: Pertumbuhan
ritel modern di Indonesia, teruta-
ma di Banten cukup tinggi. Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Provinsi Banten
mencatat, pertumbuhan ritel mo-
dern di Banten berada pada angka
di atas 30 persen.

Jika tidak di kendalikan, tentu
saja hal itu akan membangkrutkan
pasar tradisional yang ada di Banten.

“Pertumbuhan ritel nasional
mencapai 30 persen, kalau Banten
bisa di atas itu, Dan memang per-

tumbuhannya sangat cepat sekali,”
kata Kepala Disperindag Provinsi
Banten Hudaya.

Ia mengungkapkan, sampai saat
ini, ada sekitar 340 pasar ritel mo-
dern di Banten. “Pertumbuhan ri-
tel modern dengan pasar tradisio-
nal tak seimbang. Ritel mencapai
340-an, sementara pasar tradisio-
nal hanya mencapai 120-an. Itu
pun termasuk dengan pasar tradi-
sional yang hanya buka sepekan
atau sebulan sekali. Kalau di saring
lagi, akan lebih kecil, tak sampai

mencapai 90 pasar,” tutur Hudaya.
Dalam kesempatan itu, Hu-

daya meminta pemerintah kabupa-
ten atau kota untuk tidak sem-
barangan mengeluarkan izin ritel.

“Ritel harus dibatasi dan pe-
merintah kabupaten atau kota tidak
boleh terlalu jor-joran, sementara
pembinaan pasar tradisional diabai-
kan,” kata Hudaya.

Hudaya menjelaskan, Disper-
indag Provinsi tidak memiliki we-
wenang dalam mengeluarkan izin
ritel seperti mini market.

“Yang berwenang adalah pe-
merintah kabupaten atau kota.
Oleh karena itu, mereka yang bisa
mengendalikan pertumbuhan ritel
tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, sebelumnya,
pengamat ekonomi Untirta Dahnil
Anzar mengatakan, menjamurnya
ritel merupakan dampak dari pasar
bebas yang berlaku.

“Pemerintah pusat tidak akan
bisa mengendalikan hal ini karena
terikat perjanjian internasional.
Justru yang bisa berperan adalah

pemerintah daerah dengan ya itu,
membatasi izin ritel di daerahnya
masing-masing,” kata Dahnil.

Alasan peningkatan pendapa-
tan daerah lanjut Dahnil adalah ala-
san klasik dari pemerintah untuk
mengeluarkan izin ritel.

Jika terus dibiarkan, pasar tradi-
sional kata Dahnil bisa mati. Itu kare-
na konsumsi masyarakat terpola dan
di arahkan untuk berbelanja di mini-
market dimana secara pelayanan
memang lebih baik dibandingkan den-
gan pasar tradisional. (Yus)

H. Sutrisno SE Msi
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Trans, Jakarta : Wilayah
Jakarta Selatan selama ini dianggap
berhasil menjaga stabilitas pemba-
ngunan dan pemeliharaan jalan-
jalan yang sudah dibangun melalui
dana APBD setiap tahun cukup
sukses. Namun, pada tahun angga-
ran 2009, di musim penghujan ini,
warga Komplek PLN Duren III
Jakarta Selatan, tepatnya di sepa-
njang Jalan Sigura-gura—sekitar
200 meter, belum menikmati pem-
bangunan.

Jalan Komplek PLN Duren III Jaksel Rusak Parah
Warga: PLN Segera Serahkan Jalan Pada Pemkot Jaksel

Menurut pantauan Koran
Trans, jalan tersebut harus diper-
baiki pihak Pemkot Administrasi
Jakarta Selatan, karena sering men-
galami kebanjiran dan jalan sudah
rusak parah.  “Mengapa jalan di
wilayah kami tidak diperbaiki,
padahal pihak PU Jalan Jakarta
Selatan selalu melakukan perbaikan
jalan, kecuali jalan di lokasi peru-
mahan kami,” ujarnya.

Dari hasil konfirmasi yang di-
lakukan oleh Koran Trans kepada

Unit Kerja PU Jalan Jakarta Sela-
tan, Bagian Pengawasan dan Bagi-
an Pemeliharaan, bahwa tidak
diperbaikinya jalan tersebut kare-
na statusnya masih milik PLN.
“Jadi, jika belum ada peyerahan-
nya pada Pemkot Administrasi
Jakarta Selatan sebagai fasilitas
umum (Fasum), PU Jalan tidak
mengajukan anggaran untuk pem-
bangunan jalan tersebut,” ujarnya
salah seorang staf PU Jalan.

Dia menerangkan, seharusnya

pihak PLN segera membuat surat
pengajuan kepada Pemkot Jakarta
Selatan,  dalam hal ini PU Jalan/PU
Tata air Jakarta Selatan. “Pengajuan
itu dimaksudkan agar pemba-
ngunan jalan dan sistem drainase/
pengairan segera dilakukan melalui
APBD 2010. Apalagi penataan
sistem drainasenya tidak stabil,
karena saluran-saluran yang ada
tidak berfungsi alias mampet,” ka-
tanya.

(Ramly)

Inilah kenyataan yang terjadi ke
tika diadakan proyek pematan
gan lahan TPU Semper dan

TPU Bulak Turi, Jakarta Utara
sebesar Rp. 7.609.168.318,60.
“Kalau melihat cara kerja pembo-
rong dan pejabat terkait dalam
proyek itu, jelas proyek kuburan
itu dipermainkan,” ujar salah seo-
rang warga yang bertempat tinggal
di sekitar TPU Semper.

 Pada awalnya pejabat terkait
dari Dinas Pemakaman dan Perta-
manan memang terlihat profession-
al untuk melaksanakan proyek itu.
Misalnya, pada saat pengumuman
lelang No. 144/PPB-J/PU/1.759.22
tanggal 06 Agustus 2009. Apalagi
sebelum pengumuman dibuat per-
syaratan-persyatan yang sangat
ketat, sehingga terkesan pemborong
yang memenangkan tender itu tidak
sembarangan.

Namun, menurut Walman S,
Ketua LSM Permata, lelang tender
pematangan lahan TPU Semper dan
TPU Bulak Turi sebesar Rp.
7.609.168.318,60 adalah benar-be-
nar direkayasa. Sebab, panitia tidak
memberikan peluang sekecil apa-
pun terhadap rekanan lainnya un-
tuk dapat bersaing secara sehat.

Pasalnya, menurut Walman S,
panitia lelang tersebut telah mem-

‘Proyek Kuburan’ Dikerjakan Asal-Asalan
Akibatnya TPU Semper Belum Bisa Terpakai

buat satu kebijakan yang sangat
memberatkan para rekanan. Yakni,
Sub. Bidang 22.014 yang diter-
bitkan oleh lembaga pengembangan
jasa kontruksi No. 11 tahun 2008.
Sementara yang lazim dipakai ada-
lah Sub Bidang 22.102 dan 22.103
yang juga dikeluarkan oleh LPJK
Provinsi DKI Jakarta yaitu pengu-
rugan dan perataan tanah.

Dari hasil pengamatan Koran
Transaksi, ada 10 perusahaan yang
mendaftar, namun hanya dua pe-
rusahaan yang lolos. Yaitu PT Sar-
tonia Agung dan PT Lesindo Uta-
ma Sakti. Beberapa rekanan me-
ngatakan bahwa pemenang tender
tersebut juga tidak memiliki Sub
Bidang No. 22.014.

Di samping itu, pesyaratan lain-
nya yaitu perusahaan harus mem-
miliki SIPD Gol C (Surat Ijin Pe-
nambangan Daerah), sementara
SIPD Gol C sudah tidak diterbitkan
dan tidak berlaku oleh Dinas Per-
tambangan Provinsi DKI Jakarta.
Hal ini telah menimbulkan ke-
curigaan para rekanan terhadap
panitia lelang atas menangnya PT
Sartonia Agung. Bahwa perusahaan
PT Sartonia Agung tidak memiliki
SIPD Gol C.

Atas kejadian ini LSM Perma-
ta telah melayangkan surat pada

Dinas Pertamanan dan Pemakaman
agar pengumuman pemenang di-
batalkan. Karena sudah cacat hu-
kum, dan nantinya LSM Peramata
juga akan melaporkan penyimpa-
ngan ini pada aparat terkait KPK
dan Kejagung. Namun hingga saat
ini jawaban surat LSM Permata be-
lum dijawab.

Hanya Rekayasa
Semua persyaratan-persyara-

tan yang dibuat dan pemenangnya
adalah PT Sartonia Agung hanya
akal-akalan saja. Terbukti, sejak
dilaksanakannya proyek itu hing-
ga selesai sekarang ini, persyara-
tan-persyaratan itu sama sekali
tidak dulaksanakan oleh PT Sarto-
nia Agung. Celakanya, pejabat yang
terkait dengan proyek kuburan
tersebut tidak memberikan sanksi
apapun terhadap pemborong terse-

but.
Dari beberapa kali investigasi

dan informasi yang didapatkan
Koran Trans, ternyata ketika pe-
matangan lahan dilaksanakan den-
gan cara mengurug, pemborong
tidak melakukan pemadatan tera-
khir. Bahkan, persyaratan bahwa
setiap 50 cm yang diurug harus di-
padatkan, namun sama sekali tidak
dilaksanakan pihak PT Sartonia
Agung.

Pelanggaran yang dilakukan PT
Sartonia Agung tidak itu saja. Dalam
persyaratan juga disebut bahwa
sebelum pengurugan dilaksanakan
Lumpur-lumpur yang ada di atas
lahan yang akan dimatang, terlebih
dahulu dibersihkan. Ternyata hal
itu tidak dilakukan pemborong,
bahkan pohon-pohon bakau yang
adapun ikut diurug.

Meskipun pelanggaran dilaku-
kan PT Sartonia Agung secara
beruntun dan mencolok, ternyata
pekerjaan pematangan lahan TPU
Semper baik-baik saja di mata pe-
jabat terkait. Buktinya, PT Sarto-
nia Agung tetap dibayar 100 pers-
en, tidak kurang satu sen pun se-
cara administrasi.

Akibatnya sangat fatal,
meskipun bagi pemborong dan
pejabat dianggap sebagai hal bi-
asa yang mengarungi hidup ini se-
bagai bekal setelah mati dan
dikubur nanti. Namun, dengan
tegas tukang gali kubur di TPU
Semper menyatakan bahwa TPU
Semper tidak bisa dipakai saat ini.
“Mungkin satu setengah tahun
lagi baru saya bisa menggali kubur
di situ,” ujarnya.

       (Ramli)

Trans, Jakarta: Bagi masyarakat Indonesia
pada umumnya yang beragama—apapun itu
agamanya, semua yang hidup akan mati dan
dikubur. Akan tetapi, pemborong dan pejabat-
pejabat terkait di Dinas Pertamanan dan
Pemakaman DKI Jakarta masih saja bermain-
main dengan masalah kuburan itu, seolah
mereka sudah lebih hebat dari pada Tuhan Yang
Maha Kuasa.

Trans, Jakarta: Hukum
sepertinya sudah hampir
tidak dipercaya masyarakat
lagi, karena hukum dinilai
telah mencederai rasa
keadilan yang hidup di tengah
masyarakat. Karena itu,
keterlibatan anggota DPR RI
untuk menuntaskan kasus
korupsi Bank Century,
didesak bisa memberikan
nuansa baru untuk penegakan
hukum yang lebih baik di
negeri ini.

Aliansi Muda Untuk
Perubahan (AMPUH)
bahkan mendesak melalui

unjuk rasa kepada Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Century,
untuk mengusut tuntas kasus korupsi Bank Century secara
professional, netral dan tidak melakukan politik dagang sapi.

“Kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk
berani melawan segala bentuk korupsi,” ungkap Dimas
Hermadiyansyah, Koordinator Lapangan Aksi AMPUH, pada
Hari Anti Korupsi se-Dunia, beberapa waktu lalu.

Lebih jauh, Dimas Hermadiyansyah saat berorasi, menyatakan
bahwa pihaknya menuntut tiga hal. Pertama, bebaskan negeri ini
dari segala bentuk korupsi; Kedua, usut tuntas kasus Bank
Century tanpa pandang bulu; dan Ketiga, turunkan Sri Mulyani
dan Budiono dari jabatannya, karena terlibat kasus Bank Century.

“Kami mendesak agar Sri Mulyani dan Budiono mundur dari
jabatannya karena diduga terlibat dalam kasus Bank Century. Oleh
karena itu, Sri Mulyani dan Budiono harus bertanggung jawab
terhadap kasus Korupsi Bank Century, serta ditangkap dan adili,”
ujarnya. (Abu Darin)

Pansus Hak Angket Century
Dituntut Professional

Dinas Hermadiyansyah,
Korlap Aksi Demo

Jalan Sigura-gira Komplek PLN Duren III Jakarta Selatan. foto ramly

Proyek pematangan lahan TPU Semper yang diurug pakai tanah boncos BKT, namun konsultan
pengawas dan pimro dapat saja menerima. foto: ramly

Trans, Jakarta : Berbagai
desakan dan tuntutan agar Surat
Keputusan Gubernur No 36
tahun 2001 tentang Pedoman
Rukun Tetangga (RT) dan Rukun
Warga (RW) di Provinsi DKI
Jakarta, agar segera direvisi
semakin kencang disuarakan.

Dalam berbagai pertemuan
yang dihadiri tokoh masyarakat,
pejabat pemerintah dan anggota
DPRD DKI, selalu meminta
kepada Gubernur DKI agar SK
Gubernur No. 36/2001 segera
direvisi. “Saatnya Gubernur DKI
merevisi SK 36 ini,” ujar Haris A
Hamid, Ketua RW 08, Kelurahan Johar Baru, saat dilog interaktif
di kantor Walikota Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Menurut Haris substansi yang terkandung dalam pasal SK 36
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini. Satu
contoh, dalam pasal 1 dalam alinea q, disebutkan bahwa dalam
kartu keluarga sebagai data identitas anggota keluarga, maka
setelah dicatat harus ditanda tangani oleh ketua RT, RW dan lurah.

“Tetapi dalam KK komputer yang baru sekarang ini tidak
disediakan tanda tangan ketua RW, hanya tanda tangan RT dan
lurah. Padahal untuk kontrol dan pegawasan penduduk perlu
adanya sistem kerja yang sama yang baik antara pengurus RT, RW
dan lurah setempat,” ujarnya.

Jadi, kata Haris, dalam pengisian KK itu perlu tanda tangan pegurus
RW. “Maksudnya adalah selain sebagai kontrol da pengawasan jumlah
penduduk juga bermasa RT dan RW dapat bersama-sama dalam ikut
mengatasi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, katanya, mengingat dalam SK Gubernur No. 36/
2001 masa bakti pengurus RT/RW hanya tiga tahun maka perlu
direvisi yaitu menjadi lima tahun sama dengan masa bakti gubernur
dan anggota DPRD yang masa baktinya lima tahun.

Tingginya permasalahan yang dihadapi Kota Jakarta harus ada
tekad bersama, satu kesatuan visi misi untuk mengatasi
permasalahan itu bersama. “Karena tanpa adanya dukungan dan
peran serta masyarakat khususnya RT/RW mustahil Pemd DKI
dpat mengatasi permasalahan itu,” katanya.

Dikatakannya, di masa mendatang permasalahan yang dihadapi
Kota Jakarta semakin berat dan kompleks. Karena itu dibutuhkan
seorang figur ketua RW yang tegas dan berani serta mampu mencari
solusi di dalam menghadapi tantangan dan permasalahan. “Masalah
sosial dan kepadatan penduduk akan menjadi masalah serius yang
akan dihadapi oleh Kota Jakarta karnanyapengurus lingkungan
harus dapat mengantsipasi masalah ini,” tegasnya.

Khusus mengenai RW 08 menurut haris, pihaknya bersama
dengan pengurus RW yang lain saat ini tengah membuat konsep
dan mencari solusi dalam mengatasi maslah-masalah sosial seperti
pengangguran, narkotika, tawuran warga, gaji buruh dan masalah
sosial lainnya. “Tugas pengurus RW tidak hanya menanda tangani
surat pengantar saja, tetapi juga harus dapat mengatasi dan mencari
solusi dlam memecahkan maslah sosial tersebut,” ujarnya.

Menyinggung dana Infensif/operasional yang selama ini
diberikan Pemda DKI, Haris mengatakan cukup membantu dlam
menunjang kegiatan di lingkungan, namun mengingat banyaknya
kegiatan seperti kegiatan PKK, Karang Taruna, Yaklim Bulanan,
Piket setiap malam, posyandu dan kegiatan lainnya. “Maka saya
mohon kepada pak gubrnur untuk dana intensif/operasional RW
kiranya diberikan penambahan yang proporsional, mengingat
tingginya angka kegiatan di tingkat RW,” ujarnya. (Doddy SP)

SK Gubernur No 36/2001
Harus Direvisi

Ketua Rw 08 Haris A Hamid:

Ketua RW. 08 Kel. Johar Baru
Haris A Hamid

Trans, Jakarta: Gara-gara
tidak mengindahkan peringatan
petugas agar tidak beroperasi, em-
pat rumah mewah yang beralih
fungsi di Kawasan Perumahan Puri
Indah, Kembangan, Jakarta Barat
yang pekan lalu disegel akhirnya
ditutup paksa.

Empat rumah mewah tersebut
yaitu, rumah yang dijadikan rumah
makan Gerobak Betawi di Jl Puri
Indah Raya Blok A3 nomor 3B, di
Blok A3 Nomor 2 yang digunakan
sebagai tempat kursus Inlingua.
Kemudian di Blok A3 nomor 3 di-
jadikan Restoran Pane Cook, dan
di Blok L1 nomor 27 dijadikan
Apotek Yasti.

Penutupan paksa keempat ru-
mah mewah tersebut berjalan alot,
karena pemilik meminta tenggang
waktu dua hari untuk memindah-
kan barang-barang yang ada di dalam
bangunan. Tapi, petugas Suku Di-
nas Pengawasan dan Penertiban
Bangunan (P2B) Jakbar tetap ber-
sikeras dengan memasang segel tam-
bahan dan mengikat pintu masuk
rumah dengan rantai yang digembok.

“Kami hanya menjalankan tu-
gas, urusan meminta tenggang wak-
tu silakan ke pimpinan kami,” un-
gkap Derajat, Staf Seksi Penertiban
Sudin P2B Jakbar saat merantai
Apotek Yasti, Rabu (16/12). Sete-
lah disegel pekan lalu, kata Dera-
jat, pemilik rumah telah diperingat-
kan agar segera berhenti beropera-
si. Tapi hingga hari ini mereka masih
beraktivitas.

Tindakan tegas petugas menut-
up paksa Restoran Pane Cook mem-
buat bingung sejumlah tamu di resto-

Rumah Beralih Fungsi di Puri Indah Ditutup Paksa
ran tersebut. “Kita terima saja kalau
memang peraturannya seperti itu.
Tapi beri kami waktu untuk bersiap-
siap jangan dadakan seperti ini. Apalagi
tamu yang datang lagi banyak,” kata
pemilik Restoran Pane Cook yang
enggan disebutkan namanya.

Dia sangat menyesalkan upaya
penutupan paksa yang dilakukan
petugas. Sebab, sejak dilakukan
penyegelan, dirinya telah berupaya
meminta keringanan batas waktu
hingga akhir tahun. Tapi baru satu
minggu disegel, tempat usahanya
sudah harus ditutup. “Saat disegel
saja tamu yang datang menurun
drastis dan kita mengalami kerugian
cukup besar. Apalagi ditutup,
bagaimana kelanjutan nasib pe-
gawai restoran. Kami sangat ber-
harap pemerintah bukan hanya
menindak, tapi juga memberikan
solusi,” keluhnya.

Kasudin P2B Jakbar, Indrajit,
menegaskan, penyegelan enam ru-
mah mewah dan satu bangunan
sekolah di kawasan Perumahan Puri
Indah merupakan keputusan final

dan tidak dapat diganggu gugat.
Karena dari awal kawasan yang ter-
dapat rumah dijadikan tempat usa-
ha tersebut adalah kawasan Peru-
mahaan sesuai dengan tata ruang
wilayah Jakarta Barat. “Tidak ada
lagi kompromi, kita sudah perin-
gatkan jauh-jauh hari agar menut-
up usahanya dan mengembalikan
fungsi bangunan sebagai rumah
tinggal,” tegas Indrajit.

Penutupan paksa dengan mer-
antai pintu rumah harus dilakukan
hari ini juga. Sehingga permintaan
pemilik tempat usaha meminta kel-
onggaran dua hari ke depan tidak
dikabulkan. Karena sebelumnya
telah diberikan waktu selama satu
minggu sejak penyegelan.

“Kita sudah beri waktu satu
minggu. Ternyata mereka malah
tetap beroperasi. Artinya, peringa-
tan kita tidak digubris dan mungkin
dianggap angin kosong,” ucap In-
drajit seraya menegaskan penert-
iban rumah beralih fungsi di ka-
wasan Puri Indah akan diselesai-
kan tahun ini juga. (Abu Darin)

Trans, Jakarta: Memasu-
ki musim penghujan, Pemerin-
tah Kota (Pemkot) Administra-
si Jakarta Pusat terus me-
ningkatkan pemberantasan sa-
rang nyamuk (PSN) untuk
mencegah peredaran nyamuk
demam berdarah.

Kegiatan PSN dilakukan di
daerah pemukiman padat pen-
duduk di RW 07, Joharbaru,
Kamis (17/12). PSN kali ini di-
lakukan bersama Tjandra Yoga
Aditama, Dirjen Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan (Dirjen P3L ) De-
partemen Kesehatan RI.

Walikota Jakarta Pusat,
Sylviana Murni, mengajak se-
luruh warganya untuk menggen-
carkan PSN di lingkungannya
masing-masing. Sebab kegiatan
tersebut merupakan cara paling
efektif untuk mencegah timbul-
nya penyakit demam berdarah
dengue (DBD).

“Warga diharapkan mem-
perhatikan lingkungan masing-
masing agar nyamuk-nyamuk
tidak bersarang di sekitar ru-
mah,” ujar Sylvi di sela-sela keg-
iatan PSN di RW 07 Joharbaru,
Kamis (17/12). Bagaimanapun
kasus penyakit DBD masih
menjadi ancaman bagi warga
Jakarta Pusat.

Sylvi menyebutkan, sejauh
ini upaya memberantas nya-
muk aedes aegypti masih di-
lakukan dengan pengasapan atau
fogging. Padahal cara seperti ini
hanya membunuh nyamuk de-
wasa, sedangkan jentik-jentik
akan berkembang menjadi nya-
muk dewasa dan menyebarkan
virus DBD. Karenanya ia terus
mengimbau warga agar berper-
an serta untuk melakukan PSN.

Dalam kegiatan PSN di RW
07 Johar Baru, Sylvi membagi-
kan tanaman zodiak kepada
warga. Jenis tanaman ini diya-

3.138 Kasus Demam
Berdarah di Jakpus

kini ampuh sebagai pengusir
nyamuk. Selain itu, warga juga
diajak beramai-ramai mengubur
kaleng-kaleng bekas dan ember
serta menaburkan bubuk abate
di sejumlah bak kamar mandi
milik warga. Bahkan Sylvi juga
membagikan kain selendang bagi
100 orang lanjut usia (Lansia).

Sementara berdasarkan data
Sudin Kesehatan Jakarta Pusat,
sejak Januari hingga Desember
ini, tercatat ada 3.138 kasus
DBD dengan angka kematian 5
kasus. Sedangkan pada tahun
2008, kasus DBD di wilayah
tersebut hanya 3.425 kasus, 2
diantaranya meninggal dunia.
“Walau mengalami penurunan
namun kami mengimbau warga
tetap waspada terhadap anca-
man penyakit DBD,” kata
Hakim Siregar, Kasudin Kese-
hatan Jakarta Pusat.

Selanjutnya ia menyebut-
kan sepanjang bulan Desember
2009 ini, jumlah warga yang ter-
jangkit DBD hanya sebanyak 15
orang. Dibandingkan Desember
tahun 2008, jelas mengalami
penurunan yang signifikan kare-
na saat itu angkanya mencapai
224 kasus.

Secara umum penurunan
kasus DBD mulai terlihat sejak
Agustus 2009, yang hanya men-
capai 148 orang. Kemudian
pada September menjadi 70 or-
ang dan November turun men-
jadi 44 orang. Penurunan kasus
DBD ini antara lain disebabkan
gencarnya PSN yang dilakukan
jajaran Pemkot Jakarta Pusat
bersama masyarakat.

“Musim penghujan itu ban-
yak genangan. Jika warga  len-
gah dan mengabaikan PSN, nya-
muk aedes aegypti akan
berkembang biak dan kasus
DBD bisa melonjak,” tandas
Hakim Siregar.

(Dody)

Salah satu rumah mewah di Kawasan Perumahan Puri Indah,
Kembangan, Jakarta Barat yang ditutup paksa. foto: ist
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Trans, Jakarta: Kondisi pemberantasan korupsi di negeri ini
sungguh memilukan. Janji tinggal janji, korupsi jalan terus seolah
tak bisa dihentikan lagi seperti yang dijanjikan para kandidat
Presiden RI pada kampanye Pemilihan Umum Presiden/Wakil
Presiden, beberapa waktu lalu.

Selebaran-selebaran yang bertebaran di jalanan dan menuding
pihak berkuasa saat ini, kini mengirimkan pesan yang semakin
mengerikan. Misalnya, disebutkan bahwa: “64 tahun Indonesia
merdeka, 64 tahuh pula Indonesia di bawah bayang-bayang
kehancuran. Rakyat menjerit, rakyat menagis, rakyat meronta,
meratapi nasib di negerinya sendiri.”

Musibah datang silih berganti, hampir di setiap provinsi.
Pertikaian terjadi sesama anak negeri sendiri. Aparat selalu arogan
dan bertangan besi. Keadilan sudah tidak bisa dijadikan sandaran
yang hakiki di negeri ini, hukum pun bisa dibeli.

Korupsi sudah menjadi budaya dan tradisi negeri ini, koruptor
semakin menjadi dan selalu dilindungi oknum pejabat bermuka
besi.

 Wahai pemimpin yang duduk disanggasana kekuasaan buka
matamu, buka telingamu, lihatlah rakyatmu menagih janjimu.
Untuk memberantas korupsi yang menjadi prioritas 100 hari
kerjamu. Jangan sampai rakyat murka, karena janji manismu,
setelah menduduki kursi rebutan, karena rakyatmu. (Abu Darin)

Trans, Jakarta: Berbagai up-
aya tidak henti-hentinya dilakukan
Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Provinsi
DK1 Jakarta. Untuk pencegahan
dan penanggulangan kebakaran di
wilayah pemukiman tetah diluncur-
kan Program Sistem Ketahanan
Lingkungan Kebakaran (SKLK).

Surahman SE Kasi Pencegahan
dan Partisipasi Masyarakat men-
gatakan, Sudin Pemadam Kebaka-
ran Kota Administrasi Jakpus,  di
Aula Kantor RW. 08 Kel Johar
Baru, (17/11), mengatakan bahwa
untuk melibatkan partisipasi
masyarakat perlu dilakukan pem-
binaan. Pembinaan yang dilakukan
itu meliputi pencegahan maupun
penanggulangan.

“Sebagai upaya untuk itu, maka
dilakukan penyuluhan tentang ba-
haya kebakaran sekaligus simulasi
penanggulangan kebakaran, yang
saat ini kita lakukan di wilayah Rw.
08 Kel. Johar Baru,” ujarnya.

Sudin Pemadam Kebakaran Adakan Pelatihan di RW 08 Kel Johar Baru
Dasar hukum konsep SKLK

dan Balakar adalah berdasarkan Per-
da DKI Jakarta No. 28 Th 2008 ten-
tang Pencegahan dan Penanggulan-
gan Bahaya Kebakaran Bab VIII
Peran Serta Masyarakat,  yang isin-
ya: masyarakat berperan aktif
dalam pencegahan dan penanggulan-
gan kebakaran dini di lingkungannya;
membantu   melakukan   penga-
wasan,  menjaga/memelihara  sarana
dan prasarana kebakaran; melapor-
kan kejadian  kebakaran dan kegia-
tan yang menimbulkan ancaman ba-
haya kebakaran; dan dibentuk SKLK
tingkat RW dan Kelurahan.

Menurut Surahman SE, alat
pemadam kebakaran yang di
gunakan adalah Apar (Alat Pemad-
am Api Ringan ) jenis air, Apar jenis
tabung kimia,  Apar jenis busa, dan
Apar jenis CO2. “Penggunaan Apar
adalah alat pemadam kebakaran
yang dapat dijinjing/dibawa di op-
erasikan oleh satu orang dan berdiri
sendiri,” ujar Suherman menjawab

pernyataan Koran Transaksi.
Pada kesempatan itu, Haris A

Hamid, Ketua RW 08 Kel Johar
Baru menyatakan berterima kasih
kepada Kasudin Pemadam Kebaka-
ran JP, yang telah memberikan
penyuluhan dan simulasi tentang

bahaya kebakaran di Rw 08.
“Mudah-mudahan kami mampu
melaksanakan pencegahan dan
penanggulangan bahaya dengan cara
yang baik dan benar sebelum petu-
gas pemadam kebakaran datang
membantu,” ujarnya. (Doddy SP)

Foto bersama saat simulasi tentang pencegahan dan
penanggulangan bahaya kebakaran. foto : Doddy SP

Pelaporan Pemadaman Kebaran. sumber Dinas Pemadaman Kebakaran DKI Jakarta

Trans, Jakarta: Proyek Pen-
gadaan Apar di Sudin Pemadam
Kabakaran Kota Administrasi
Jakarta Timur Tahun Anggaran
2008 dipertanyakan. Pasalnya, be-
redar infomasi bahwa pada saat
proses lelang proyek ada rekayasa
dari pihak panitia. Akibat rekayasa
tersebut, beberapa rekanan yang
mengikuti lelang merasa kecewa,
bahkan sampai terjadi perdebatan
antara sesama rekanan.

Berdasarkan data dan informa-
si yang diperoleh Koran Trans,

Pengadaan Apar Di Sudin Damkar
Jakarta Timur DipertanyakanTrans, Jakarta: Salah satu program gubernur DKI Jakarta

melalui Dinas Pertamanan dan Pemakaman, yaitu menghijaukan
tahan-lahan TPU dengan penanaman pohon pelindung. Pada
tahap pertama sebanyak 600 pohon, dengan berbagai jenis seperti
glodogan tiang, mahoni, flamboyan bintoro dan pohon tanjung.

Pohon itu ditanam di lahan TPU TK 1+, TK II, Menteng I+II
Kp Kandang Jeruk Purut. Selain untuk mempermudah TPU, juga
dapat memberikan kenyamanan bagi ahli waris yang berkunjung
ziarah pada makam keluarganya.

Penanaman pohon dilaksanakan oleh Sudin Pemakaman
Jakarta Selatan, atas Walikota Jakarta Selatan H Syahrul Efendi.
Pada tahap berikutnya TPU Tanah Kusir Selatan, dia
mengharapkan penanaman pohon lebih banyak dari pohon yang
berkualitas,  agar tidak mudah roboh dan sampahnya tidak terlalu
banyak. Pelaksanaannya langsung dikontrol oleh Kepala Sudin
dan telah ditanam dengan baik.

Sementara itu pengelola TPU Tanah Kusir Selatan H Cardi
Wiharta, menjelaskan bahwa dalam meningkatkan pelayanan
selalu berkomitmen dalam melaksanakan tugas sesuai Perda No 03
Tahun 2007 tentang Pemakaman, Perda No l Tahun 2006 tentang
Restribusi Daerah, juga tidak terlepas dari petunjuk dan arahan
Kepala Sudin, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman serta
Walikota.

TPU Tanah Kusir selama ini telah mengedepankan, Pelayanan
bagi keluarga miskin (GAKIN); Transparansi biaya seuai
prosedur yang berlaku; Meningkatkan kebersihan areal TPU;
Memberantas sarang nyamuk demam berdarah (BDB); Penataan
petak makam kearah yang Hijau Indah Tertib dan Teratur (HITT);
Menggiatkan olah raga seperti Senam Kesegaran Jasmani bersama
Darma Wanita, Bulu Tangkis, dan Bolla Volley; dan Menata para
pedagang yang liar yang berada di lokasi TPU. (Doddy SP)

beberapa kegiatan dalam proyek
pengadaan  Apar tersebut, sebagai
berikut: Pengadaan Duel Pressur
Automaticnode dan Pistol Gripad
Search Light sebesar Rp
1.650.000.000,-;  Pengadaan alat ban-
tu pernafasan Pulsel Rp 2 M; Pen-
gadaan Kompresor untuk alat bantu
pernafasan Rp 1 M; Pengadaan
APAR  Rp 1,5 M; Pengadaan Hope-
bridg Rp 1,5 M; dan Pengadaan alat
pencegahan kebakaran dini untuk RT/
RW Rp 720.000.000.-

Menurut sumber di lingkungan

Walikota Jakarta Timur bahwa se-
belumnya barang tersebut sudah
tersedia ( readystok) oleh oknum
Sudin Damkar, diiduga pemenang
lelang sudah diatur atau hanya se-
bagai formalitas. “Hanya sebagai
pelengkap untuk meloloskan pena-
gihan ke Kas Negara,” katanya.

Sumber menambahkan, dalam
pendistribusian Apar juga terindikasi
terjadi hal yang tidak benar. Sebab,
dalam pendistribusiannya ternyata
tidak sesuai dengan volume pekerjaan
dalam kontrak. (Nazaruddin Jamil)

Lahan TPU Dihijauakan

Rakyat Jangan Sampai Murka
Karena Korupsi Jalan Terus

Demo Hari Anti Korupsi Sedunia. foto: abu darin

Trans, Jakarta: Dalam rang-
ka mendekatkan pelayanan di
masyarakat (Siaga Bencana Berba-
sis Masyarakat) se-Jakarta Pu-
sat—yang saat ini di wilayah Ke-
camatan Johar Baru, Kecamatan
Kemayoran, dan Kecamatan Sawah
Besar, PMI melaksanakan pelati-
han Sibat yang dilaksanakan di
Hotel Indrajaya JI Raya Puncak
Cipayung Bogor Jawa Barat, be-
lum lama ini.

Pelatihan Sibat dibuka secara
resmi oleh Sekretaris PMI DKI
Jakarta Ir. Irwan Hidayat didam-
pingi Ketua PMI Jakarta Pusat Drs
H Soewardi Sulaeman. Program Si-
bat merupakan program unggulan
PMI Jakarta Pusat. “Setiap anggo-
ta yang sudah mendapatkan pe-
latihan Sibat harus tanggap dan beri-
nisiatif dalam mengambil tindakan
untuk meminimalkan dampak ben-
cana yang terjadi di lingkungannya,”
ujar Irwan Hidayat, saat membuka
pelatihan sibat.

H Soewardi Sulaeman menga-
takan seiring waktu dan melihat
tugas serta kewajiban PMI yang
semakin banyak mambantu
masyarakat yang tertimpa musibah,
maka sangat perlu untuk mengada-
kan pelatihan sibat ini agar PMI
Jakarta Pusat mempunyai SOM
setiap Ranting Kecamatan minimal
30 orang.

“Dengan adanya sibat ini, di-
harapkan SDM ini bisa diandalkan

PMI Jakarta Pusat Adakan
Pelatihan Sibat Di Hotel Indrajaya

untuk menanggulangi di saat terja-
dinya musibah kebakaran, kebanji-
ran atau musibah lainnya,” ujar H
Soewardi Sulaeman.

Dengan tema “ Membangun
Partisipasi Masyarakat dalam Ke-
siap Siagaan Bencana Melalui Pe-
latihan Sibat, menurut Asep Ojuan-
da Sunarya selaku Sekretaris/ Ke-
pala Markas OPC PMI Jakarta
Pusat, wajib disukseskan melalui
struktur-struktur yang dibangun di
tingkat kecamatan. “SDM yang
telah mendapatkan pelatihan Sibat
ini diharapkan dapat menggugah
kesadaran individu untuk terus be-
raksi dan berinteraksi dengan
masyarakat di tempat masing-ma-
sing,” ujarnya.

Bila terjadi musibah, PMI ber-
harap anggota sibat menjadi ujung
tombak dalam penanggulangan ben-
cana tersebut. “Jadi anggota sibat
memahami benar dan tahu bagaim-

ana bersikap bila terjadi musibah,”
ujar Asep Juanda.

Peserta pelatihan sibat dari RW
02 Kel Johar baru Endang Hamdan
menyatakan,  dengan mengikuti
pelatihan ini didapatkan penge-
tahuan tentang keberadaan PMI
dan peranannya di Indonesia, serta
manfaatnya untuk masyarakat. Se-
bagai Ketua RW.02 Endang Ham-
dan menyatakan, Sibat perlu dite-
rapkan dan dikembangkan anggo-
tanya dengan melibatkan Ketua
RT, Karang Taruna dan PKK di
wilayahnya dalam rangka menang-
gulangi bencana apabila terjadi.

Hadir dalam pelatihan sibat dari
Kec Johar Baru 24 orang, Kec.
Sawah Besar 30 orang, dan Kec.
Kemayoran 30 orang. Tolal jumla
peserta sebanyak 84 orang, ditam-
bah nara sumber dan pengurus PMI
Jakarta Pusat.

(Doddy SP)

Turut Berduka Cita Atas meninggalnya:

Abyar Darmaputra
Abang dari Doddy Suryadi Pura/Koran Transaksi

Pukul : Selasa, 15 Desember 2009, 02.00 Malam

Semoga Almarhum Bang Abyar Darmaputra
diterima di sisi Allah SWT, dan keluarga yang

di tinggalkan tabah dalam menghadapinya,
Amin Ya Robbal Alamin.

Innalillahi Waina Ilaihi Rojiun
Keluarga Besar

Foto bersama ketua PMI Jakarta Pusat beserta peserta sibat
dari kecamatan Jakarta Barat. foto:doddy sp

Trans, Jakarta: Ratusan
warga Jakarta Barat, Minggu
(15/11), memadati kawasan
Kota Tua. Mereka berbon-
dong-bondong datang dari ber-
bagai wilayah untuk menyak-
sikan atraksi budaya Betawi
sekaligus menikmati hari be-
bas kendaraan bermotor
(HBKB) di daerah tersebut.
Bahkan acara HBKB ini di-
warnai dengan aksi simpati
penempelan stiker pelarangan
merokok di tiap kendaraan
umum yang melintas.

“Kawasan Kota Tua me-
miliki nilai sejarah yang ting-
gi, tentunya harus dijaga kual-
itas lingkungannya agar selalu
asri,” ujar Aurora Tambunan,
Deputi Gubernur DKI Jakar-
ta Bidang Budaya dan Pariwi-
sata, saat membuka HBKB
dan atraksi budaya Betawi di
halaman Museum Sejarah
Jakarta (Fatahillah), Minggu
(15/11).

Aurora mengatakan,
HBKB dan pentas budaya
Betawi merupakan perpadu-
an kegiatan yang sangat tepat,
karena saat hari libur warga
dapat menyaksikan atraksi
budaya Betawi tanpa harus
takut menghirup udara yang
tercemar polusi. “Perpaduan
yang tepat, menikmati atraksi
budaya dan seni tanpa polu-
si,” ujar Aurora.

Pemprov DKI, melalui
Dinas Pariwisata dan Kebu-
dayaan (Disparbud), telah
berkomitmen dan konsisten
menyelenggarakan program
Enjoy Jakarta secara rutin.
Rencananya, pentas budaya

Trans, Jakarta: Bangunan
berubah fungsi di kawasan elite,
tidak hanya terjadi di Menteng,
Jakarta Pusat. Hal serupa juga ter-
jadi di kawasan Kebayoranbaru,
Jakarta Selatan. Tercatat ada 750
bangunan mewah yang beralih fung-
si menjadi tempat usaha. Hal ini
pun mengundang perhatian banyak
pihak.

Fitrial Akbar, Camat Kebayor-
anbaru, tak menampik maraknya
bangunan berubah fungsi di
wilayahnya yang terjadi sejak
tahun 2005 silam. Saat itu, jumlah-
nya hanya 400-an bangunan. Na-
mun lambat laun jumlahnya terus
bertambah hingga akhirnya menca-
pai 750 bangunan. Umumnya ba-
ngunan itu terdapat di Jl Pati Unus,
Jl Senopati, hingga Jl Antasari.

Menjamurnya bangunan be-
rubah fungsi ini diduga akibat
lemahnya pengawasan dan tinda-
kan penertiban yang dilakukan
petugas. Sehingga banyak rumah
mewah yang telah disulap menjadi
tempat usaha dibiarkan begitu saja.
Jelas bangunan ini melanggar pe-
runtukan dan harus mendapatkan
tindakan tegas dari aparat ber-
wenang.

Trans, Jakarta: Pemkot
Jakarta Selatan menargetkan,
pada tahun 2015 wilayahnya
akan terbebas dari peredaran
narkoba. Untuk mencapai tar-
get tersebut, berbagai upaya
kini terus dilakukan. Salah sa-
tunya adalah membentuk Sat-
gas Antinarkoba dengan per-
sonel mencapai 650 orang.
Genderang perang pun di-
tabuh untuk melawan pereda-
ran narkoba itu.

Ke-650 satgas ini berasal
dari 10 kecamatan di Jakarta
Selatan. Mereka merupakan
gabungan dari sejumlah elemen
masyarakat seperti, karang
taruna, PKK dan pengurus
RT/RW yang telah diberikan
pelatihan. Termasuk, pelati-
han mengidentifikasi adanya
pemakai maupun pengedar di
sekitar lingkungan masya-
rakat.

“Satgas dibentuk untuk
deteksi dini narkoba di pemuki-
man yang ada di Jakarta Sela-
tan. Ini sudah menjadi tekad
kita untuk memerangi narkoba,
dan harapan kita di tahun 2015

Pentas Budaya Betawi
Semarakkan HBKB di Kota Tua

dan seni Betawi ini akan digelar
hingga malam hari nanti. Acara akan
diramaikan dengan bazar, pentas
musik, hingga pesta kembang api.
“Selain memberikan hiburan kepa-
da masyarakat, diharapkan kegia-
tan ini juga menjadi kontribusi sig-
nifikan untuk industri kreatif yang
pusatnya berada di kawasan ini,”
katanya.

Wakil Walikota Jakarta Barat,
Sukarno, mengatakan, sejak dilak-
sanakan HBKB, kualitas udara di
kawasan Kota Tua semakin mem-
baik. Kadar CO yang biasanya
mencapai 2-3 ppm (parts per mil-
lion) turun menjadi 0,4 ppm. Ke-
mudian kadar NO dari 20 pbb tu-
run menjadi 2 ppb dan kadar debu
dari 140 mikrogram turun menjadi
120 mikrogram.

Selanjutnya, mengenai sosia-
lisasi pelarangan merokok dalam
bentuk aksi penempelan stiker
pada kendaraan umum, kata Sukar-
no, hal itu sebagai tindak lanjut dari
Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun
2005 tentang Pengendalian Pence-
maran Udara. “Diharapkan dengan
penempelan stiker, penumpang
akan berpikir ulang untuk merokok
sembarangan,” papar Sukarno.

Atraksi budaya dan seni Be-
tawi ini, kata Sukarno, sebenarnya
merupakan agenda rutin yang di-
laksanakan di kawasan Kota Tua.
Ini juga merupakan kelanjutan
dalam upaya revitalisasi Kota Tua
yang diproyeksikan menjadi desti-
nasi unggulan wisata budaya dan
seni. “Kegiatan ini bagian dari pro-
mosi agar warga Jakarta dan
masyarakat Indonesia mengetahui
kawasan Kota Tua yang menyim-
pan perjalanan sejarah Kota Jakar-
ta,” paparnya. (Dody)

2015, Jaksel Targetkan
Bebas Peredaran Narkoba

Jakarta Selatan bebas dari narkoba”
ujar Syahrul Effendi, Walikota Jakar-
ta Selatan, Jumat (11/12).

Syahrul berharap, kehadiran
Satgas Anti Narkoba bisa diman-
faatkan masyarakat. Misalnya
unuk bekerjasama dan bahu mem-
bahu melakukan pemberantasan
narkoba di lingkungan pemukiman
penduduk. “Sindikat narkoba inter-
nasional sangat rapi dalam peredar-
annya, tidak mudah untuk didetek-
si. Karenanya, pemerintah perlu
dukungan dari berbagai elemen
masyarakat,” tegasnya.

Kepala Badan Narkotika Kota
(BNK) Jakarta Selatan, Kompol
Sutrisno mengatakan, satgas yang
telah terbentuk diharapkan bisa
membaur dengan masyarakat, se-
bagai upaya mencari jaringan un-
tuk pemberantasan narkoba di
wilayahnya.

“Tiap kelurahan memiliki 10
orang satgas yang telah dilatih
melakukan deteksi dini . Satgas juga
akan melakukan tindakan preven-
tif dan represif jika mencium adan-
ya pemakai maupun pengguna
narkoba di sekitarnya,” tandasnya.

       (Ramly)

750 Bangunan di Kebayoran Baru Berubah Fungsi

“Tentu saja kalau terus dibiar-
kan, bangunan yang telah berubah
fungsi ini, menimbulkan pro dan
kontra di masyarakat. Karena ada
nilai keuntungan yang didapat dari
pemilik bangunan tersebut. Ter-
lebih, Kebayoranbaru khususnya
Blok-M menjadi tempat transit
yang paling strategis karena tempat-
nya yang mudah dijangkau dari
mana-mana,” ujarnya, Senin (23/11).

Ia berdalih, maraknya ban-
gunan berubah fungsi ini disebab-
kan para pemiliknya melakukan

perubahan secara diam-diam.
Mereka tidak berkoordinasi dengan
lurah dan camat. Bahkan, pihaknya
mengaku tidak pernah memberikan
izin domisili atas keberadaan tem-
pat tersebut. Karena itu, dalam
waktu dekat ini ia akan melakukan
tindakan penyegelan terhadap ba-
ngunan tersebut. “Kalau ada lurah
yang bermain silakan laporkan ke
saya. Karena ada juga pemilik ban-
gunan yang berusaha nego ke saya
tiap hari, tetapi tidak pernah saya
tanggapi,” tandasnya.      (Ramly)

SEGEL: Bangunan mewah yang beralih fungsi menjadi tempat
usaha, di kawasan Kebayoranbaru, Jakarta Selatan disegel.
foto: ist

Satgas Anti Narkoba yang disiapkan untuk melawan
peredaran narkoba. foto: ist
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kebal hukum.

Data dan keterangan mengenai
dugaan korupsi melalui mark-up
pembangunan LP Khusus Narko-
tika tersebut sangat jelas. Modus
operandi korupsi dan mark-up
tersebut bermula ketika Depkum-
ham akan meruislag LP Kelas I Cir-
ebon pada tahun 1996. Namun,
ruislag batal dilaksanakan sehingga
berdirilah LP Khusus Narkotika.
Nah, beberapa sumber mengatakan,
ternyata ada hubungan emosional
antara PT SMI sebagai pelaksana
pembangunan LP Khusus Narko-
tika dengan mantan Sekjen Dep-
kumham Hasanuddin, yang diduga
menjadi aktor dari rencana ruislag
tersebut.

Itu sebabnya pihak PT SMI
tidak pernah mempersoalkan di-
batalkannya ruislag. Ada udang diba-
lik rempeyek, setelah ruislag batal
dilaksanakan, PT SMI justru
mendapat bayaran dari pihak
Ditjen Pemasyarakatan Depkum-
ham sebesar Rp 27.822. 935.000,-
. Pembayaran ini diakui Drs Didin
Sudirman Bc.IP MSi selaku Sekre-
taris Ditjen Pemasyarakatan.

Pembayaran dilakukan dalam
tiga tahap agar LP Khusus Narko-
tika tersebut dapat operasikan.
Padahal, perhitungan awal (1996),
dana untuk pembangunan LP
Khusus Narkotika itu, hanya sebe-
sar Rp 9.663.416.000,- Perincian-
nya, harga tanah untuk 10 Ha sebe-
sar Rp 5.000.000.000,- dan Ban-
gunan Rp 4.663.416.000,-

Tahap I, PT SMI dibayar oleh
Ditjen Pemasyarakatan Rp.15 mil-
iar, dengan Surat Perjanjian Pem-
bayaran (SPP) Nomor E1.PL.
03.06-603 tanggal 29 Oktober
2001. Tahap II  Rp.10.322. 935.
000,- dengan SPP Nomor E1. PL.
03.06-827A, tanggal 12 Nopember
2002. Dan, tahap III Rp2,5 miliar
dengan SPP Nomor E1.PL.03.06-
601, tanggal 30 Nopember 2004.

Sumber Koran Trans di
lingkungan Depkumham juga men-
gungkapkan bahwa para pejabat di
Ditjen Pemasyarakatan sebenar-
nya mengakui adanya mark up
dalam pembangunan LP Khusus
Narkotika. “Menurut perhitungan
mereka, jumlah mark up yang di-
lakukan sekitar Rp 11 miliar, bu-
kan Rp 20 miliar,” katanya.

Dari pernyataan Drs Didin
Sudirman Bc.IP MSi atas konfir-
masi Koran Trans, Nomor PAS1.
PL.04.01-06, tanggal 12 Januari
2009, juga diketahui bahwa angga-
ran pembangunan LP Khusus
Narkotika berasal dari APBN yang
dialokasikan melalui DIP Pembi-
naan Pemasyarakatan Pusat Ditjen
Pemasyarakatan.

 “Anggaran dari Pembinaan
Pemasyarakatan Pusat Ditjen Pe-
masyarakatan tidak mungkin di-
gunakan untuk membangun proyek
fisik LP Khusus Narkotika Cireb-
on,”  ujar  sumber di Depkumham.

Kasus Hukum
Selain masalah mark up, pem-

bangunan LP Khusus Narkotika itu
juga menyisakan masalah yang be-
lum tuntas hingga saat ini. Pasaln-
ya, PT SMI ternyata tidak mem-
bayar tanah milik H. Machdor se-
luas 63.910 m2 untuk lokasi pem-
bangunan LP Khusus Narkotika
Kabupaten Cirebon. PT SMI ru-
panya hanya memiliki lahan seluas
3,6 ha dari 10 ha yang dibutuhkan
untuk membangun LP tersebut.

Akhirnya terjadilah persen-
gketaan tanah antara Machdor den-
gan PT SMI. Karena perusahaan
ini mengalihkan hak atas milik  H
Machdor menjadi milik  PT SMI,
HGB No 01 dengan luas 10 Ha.
Kemudian sertipikat HGB No. 01
itu dibalik namakan menjadi HGB
atas nama Depkumham, pada 6
September 2006.

Masih terkait dengan masalah
itu, ada putusan dari Pengadilan
Negeri Sumber dengan putusan
Nomor 14/Pdt.G/1999/PN Sbr

tanggal 9 Agustus 1999, yang intin-
ya H Machdor Cs kalah di penga-
dilan. Selanjutnya H Machdor Cs
sebagai para penggugat mengajukan
kasasi kepada Mahkamah Agung RI
dan ditolak permohonan kasasin-
ya, dengan putusan Nomor 1003.K/
Pdt/2002 tanggal 28 Agustus 2002.

Namun, persoalan bukan be-
rarti selesai. Pasalnya, masyarakat
pemilik asal tanah seluas 63.910
meter persegi itu kembali meng-
gugat PT SMI dan Depkumham.
Para penggugat itu memberikan
kuasa hukum kepada H Edy Setia-
di SH MH.

Para penggugat itu adalah Kasih
Darwi (penggugat I), Kadmi B Mail
(penggugat II), Agung Wartem
(penggugat III), Mastiya Narsa
(penggugat IV), Karmisna Usman
(Penggugat V), Nipem Munadi
(penggugat VI), Rasmi Ruminah
(penggugat VII), Amanah Komba-
li/Aliyah (penggugat VIII), Amanah
Kombali/Mangun (penggugat IX),
Jaman Saturi (penggugat X), Ratna
Asngari (penggugat XI), Turinah/
Ningkem (penggugat XII), Mur-
nawi Rejan (penggugat XIII), Muk-
sari Asnga (penggugat XIV),
Sakrim/ H Salam (penggugat XV),
Rosidi Ilham/Mangsur (penggugat
XVI), Ropingi/ H Marngali (peng-
gugat XVII), dan Dolina/Makad
(penggugat XVIII).

Selanjutnya Cimo B Sena/Car-
mi Simo (penggugat XIX), Sanisa
Jalekah/ Sanisa Tarini (penggugat
XX), Mustara B Samiji (penggugat
XXI), Misbahhul Munir/Rasmita
Jen (penggugat XXIII), Sayila BT
Tasir/Markunah (penggugat
XXIV), Abdul Syukur/Karim
Sawul (penggugatXXV), Mina/
Tajab Tasina (penggugat XXVI),
Ramidi/Sinut Ramidi (penggugat
XXVII), Sambudi/Sambudi Toyi-
bun (penggugat XXVIII), Ramia B
Rakim/Ramiah Ranyan (penggugat
XXIX), Siman BH Sakim Juminah
(penggugat XXX), Dulwahab Sur-
ti (penggugat XXX1), Ratina/Misti
Ratina (penggugat XXXII), dan

Murcaya B Ismail/Marsalim
(penggugat XXXVIII).

Sedangkan pihak-pihak yang
digugat, selain PT Sinar Mutiara
Indah (PT SMI) sebagai tergugat I,
dan Menteri Departemen Hukum
dan HAM (tergugat II), para peng-
gugat juga menggugat Direktur Jen-
deral Direktorat Jenderal Pe-
masyarakatan (tergugat III), Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Khusus
Narkoba Kabupaten Cirebon (ter-
gugat IV), Kepala BPN Kabupat-
en Cirebon (tergugat V), Camat
Ciwaringin (tergugat IV), Kepala
Desa/Kuwu Desa Gintung Tengah
(tergugat VII).

“Para penggugat adalah pemil-
ik sah atas tanah seluas 63.910
meter persegi, di mana di atas tanah
tersebut telah berdiri bangunan LP
Khusus Narkoba,” demikian salah
satu bagian dari gugatan yang dia-
jukan melakui kuasa hukum H Edy
Setiadi SH MH, yang dibuat tang-
gal 25 Mei 2009.

Para penggugat tersebut men-
gajukan gugatan karena tidak mera-
sa menjual tanahnya tersebut ke-
pada PT SMI (Tergugat I) dan Dep-
kumham (Tergugat II). Padahal se-
belumnya para penggugat terlebih
dahulu telah menjual tanah itu ke
H Machdor. Mereka khawatir
terkena komplain/terkena gugatan
dari pembeli yang sebenarnya, yak-
ni H Machdor. “Para tergugat tidak
mau dituduh telah menjual dua kali
tanah tersebut kepada dua pihak
yang berbeda,” ujar Edy Setiadi.

Edy Setiadi mengungkapkan
dalam gugatannya, bahwa para
penggugat merasa telah dibohongi/
direkayasa oleh oknum dari PT
SMI (tergugat I), oknum Camat
Ciwaringin (tergugat IV) dan oknum
Kepala Desa/Kuwu Desa Gintung
Tengah (tergugat VII), yang diban-
tu oleh oknum Pemerintah Kabu-
paten Cirebon,  dalam penerbitan
SPH (surat Peralihan Hak) atas
Tanah.

“Para penggugat tersebut dalam
hal penerbitan SPH atas tanah mi-

liknya, oleh para para oknum telah
disodori blanko SPH yang kosong,
belum terisi dan juga telah disodori
kuitansi kosong bermaterai,” un-
gkap Edy Setiadi.

Selain itu, para penggugat dim-
inta/disuruh menandatangi blanko
kosong SPH atas tanah serta men-
datangi kuitansi kosong bermate-
rai, karena telah dikatakan oleh
oknum Direktur Utama PT SMI
(tergugat I) yang bernama Husen
Tanuraharja (Juseng), Didi Surya-
di sebagai Project Manager
merangkap petugas lapangan PT
SMI, dan Ir Irwan Effendi sebagai
petugas lapangan PT SMI.

Ikut terlibat oknum Tergugat VI
yang bersama Sumaryono sebagai
Camat Ciwaringin saat itu, dan
Oknum Tergugat VII yang bersa-
ma Achmad Goni sebagai Sekretar-
is Desa Gintung Tengah dan Mur-
nawi sebagai Kepala Dusun I Desa
Gintung Tengah, yang juga dibantu
oleh oknum dari Pemerintah Kabu-
paten Cirebon yang bernama Eka
Hamdani.

Para oknum tersebut ketika itu
mengatakan bahwa menandatangi
kuitansi kosong bermaterai adalah
untuk kepentingan pihak pembeli
yang sebenarnya. Dengan adanya
kebohongan/perekayasaan dalam hal
penerbitan Surat pelepasan Hak
(SPH) atas tanah tersebut, para peng-
gugat betul merasa keberatan. Sebab,
dengan terjadinya hal tersebut telah
diterbitkan HGB (Hak Guna Ban-
gunan) No.1 Desa Gintung Tengah
Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten
Cirebon, atas nama PT SMI. Setelah
itu, HGB beralih menjadi HGP (Hak
Guna Pakai) atas nama Departemen
Hukum dan HAM.

Diungkap juga bahwa Direktur
Jenderal Direktorat Jenderal Pe-
masyarakatan (Tergugat III), per-
nah bersedia dan telah diangkat se-
bagai mediator untuk penyelesaian
sengketa tanah tersebut sebagai tin-
dak lanjut instruksi lisan Menteri
Hukum dan HAM Ysril Ihza Ma-
hendra (Tergugat II) pada saat kun-

jungan di LP Khusus Narkotika,
Desa Gintung Tengah, tanggal 22
Oktober 2002.

Selanjutnya Tergugat III  telah
membentuk tim yang bertugas
menyelesaikan sengketa tanah
tersebut dan mengupayakan diada-
kan tiga kali pertemuan antara para
penggugat dengan pihak Menkum-
ham (Tergugat II), tetapi PT SMI
(Tergugat I) tidak pernah hadir, se-
hingga upaya penyelesaiannya
menemui jalan buntu.

Karena menemui jalan buntu,
selanjutnya pihak Tergugat III me-
limpahkan masalah ini kepada
Depkumham (Tergugat II), yang
diwakili saat itu oleh Sekretaris Jen-
deral Hukum dan HAM yang ber-
nama Hasanuddin,  tembusan ke-
pada Tergugat II yang saat itu dipe-
gang oleh Menkumham Yusril Ihza
Mahendra, dengan surat pelimpa-
han tertanggal 31 Oktober 2002.
Akan tetapi, tidak ada penyelesa-
ian, HGB malah beralih menjadi
HGP (Hak Guna Pakai) atas nama
Depkumham.

Namun, dengan sangat disesal-
kan oleh para pengggugat. LP
Khusus Narkotika Cirebon malah
dioperasionalkan sejak tahun 2002,
meskipun belum ada persetujuan
dan kesepakatan bersama antara
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Khusus Narkoba Kabupaten Cire-
bon dengan para penggugat.

Karena itu, para penggugat
melalui kuasa hukum, memohon
kepada pengadilan agar diletakkan
sita jaminan terlebih dahulu atas
obyek gugatan, baik yang berupa
tanah yang luasnya 63.910 meter
persegi, maupun surat-surat yang
sudah terbit berupa HGB maupun
HGP.

Para penggugat juga meminta
agar pengadilan menyatakan bahwa
penerbitan HGB No 1 atas nama
PT SMI dan HGP atas nama Dep-
kumham telah cacat hukum. Karena
itu, Kantor Pertanahan Kabupaten
Cirebon harus mencabut dan mem-
batalkan HGB dan HGP tersebut.

Dalam kasusu ini, Menteri Hu-
kum dan Hak Azasi Manusia (Men-
kumham) Andi Mattalatta terkesan
mengintervensi jalan persidangan
kasus sengketa lahan Lembaga Pe-
masyarakatan (LP) Khusus Narko-
tika Cirebon, di Pengadilan Negeri
Sumber, Kabupaten Cirebon. “Kami
mengajukan permohonan nebis in
idem atas gugatan dimaksud
dikarenakan telah memperoleh pu-
tusan kasasi yang inkraht atau telah
mempunyai kekuatan hukum,”
demikian surat yang dilayangkan
Menkumham Andi Mattalatta ber-
nomor M. HH. AH. 03.05 – 30 ke
Pengadilan Negeri Sumber tanggal 16
Agustus 2009.

Sebelumnya, tanggal tanggal 6
Agustus 2009 Menkumham juga
mengirim surat kepada Rasidi
Mansur selaku Kepala Desa Gin-
tung Tengah. Namun, Rasidi Man-
sur bahwa para penggugat (Kasih
Darwi dkk/33 orang) dalam sengke-
ta lahan LP Khusus Narkotika Cir-
ebon adalah pemilik yang sah dan
tidak pernah merasa menjual kepa-
da pihak PT Sinar Mutiara Indah
(PT SMI).

Akan tetapi, persidangan ter-
us berjalan di Pengadilan Negeri
Sumber Cirebon meskipun ada ke-
buntuan karena pejabat-pejabat dari
Dephumham tidak pernah meng-
hadiri sidang, karena para pejabat
itu hanya diwakili pengacaranya.
Kabarnya, hakim yang menangani
sengketa ini telah meminta yang
bersengketa melakukan mediasi
untuk menyesaikan kasus tersebut.

Di sisi lain, informasi yang
diperoleh Koran Trans, pihak
Bareskrim Polri sedang menangani
kasus ini dan segera memanggil pe-
jabat-pejabat Depkumham.
“Sekarang Bareskrim tinggal
menunggu data-data dari Sekjen
Depkumham,” ujar sumber terpe-
caya di Depkumham. Akan mengi-
napkan beberapa pejabat di Dep-
kumham di hotel prodeo? Kita
tunggu saja! (SN/Ali/Ram/Elman
Sihombing)

era Utara dan wajar dinaikan
pangkatnya  dari eselon III menja-
di eselon II. Bravo!

Namun, Drs Kemas Hamzah
Zain,MM,selaku Kepala Kantor
Imigrasi Kelas Satu Jakarta Pusat
sebagai penggantinya (sekarang-
red),terkesan sulit mengimbangi
pola kepemimpinan Bambang .
Dimana berdasarkan data dan in-
formasi yang dihimpun koran ini,
suasana kerjanya dewasa ini pada
Kantor Imigrasi Jakarta Pusat dan
pola kerjanya sangat jauh berbeda

dengan yang lalu.
“ Hawa, Kolusi Korupsi dan

Nopisme (KKN) terjadi disana
sini”. Sehingga sistim yang diban-
gun selama ini sangat baik , ber-
obah total menjadi semeraut. Pun-
gutan liar “PUNGLI” terang-teran-
gan dilakukan oleh oknum-oknum
imigrasi yang tidak bertanggung
jawab.

Menurut sumber koran ini,
pelayanan pembuatan Paspor RI
biayanya sangat tinggi. Sesuai
prosedur biayanya  Rp 270.000,-
tetapi selesainya paling cepat 5 hari
kerja. Namun, jika pengurusannya
melalui Sput dengan mengeluarkan

biaya Rp 700.000,- selesainya bisa
1-2 hari kerja. Jelas pelayanan sep-
erti itu ,sudah merusak sistim yang
diterapkan secara profosional oleh
Ditjen Imigrasi. Perbuatan seperti
itu sudah merong-rong kewiba
waan pemerintah dan khususnya
pelayanan ke imigrasian.

Sumber tambahkan, didalam
pengurusan Kitas Baru/Perpanjan-
gan. Sesuai dengan ketentuan dan
prosedur selama ini sebelum satu
bulan Kitas Expire harus diperpan-
jang. Akan tetapi, jika  Kitas Ex-
pire kurang dari satu bulan/2 ming-
gu, harus di Prov/penangguhan 1
bulan dan harus membayar kepada

oknum imigrasi sebesar Rp
350.000,- Lantas, uang sebesar itu
masuk kekantong siapa? Apakah
ini tidak PUNGLI !.

Apalagi ujar sumber, praktik
pungli sudah rahasia umum dika-
langan ke imigrasian. Setiap Kitas
Baru/Perpanjangan biasa Rp
950.000,- padahal  prosedur Rp
770.000,- berarti punglinya Rp
180.000, Sput Rp 1.100.000,-
punglinya Rp Rp 330.000,-.

Pos-pos strategis melakukan
pungli di Kantor Imigrasi Jakarta
Pusat, dibawah kepemimpinan Drs
Kemas Hamzah Zain MM, seper-
ti pada Forsakim, guna penerbitan

Buku Biru, harus bayar Rp 50.000,-
Biasa, dan Sput Rp 100.000, dan
EPO Rp 150.000,- Mutasi Alamat
Rp100.000,- Ditambah lagi Kalau
Frov/Penangguhan, diloket wajib
Setor Rp 210.000,-biaya untuk
Acc Rp 100.000,-dan khusus  ACC
Wasdakim Rp 110.000,-

Kakanim Drs Kemas Hamzah
Zain MM, dan Kepala Seksi Was-
dakim Syarifuddin Umar, ditemui
Kamkis (17/12) tidak berada ditem-
pat, menurut Pamdal beliau sudah
pulang. Penelusuran hasil infesti-
gasi dilapangan dan temuan data
yang ada senantiasa akan disajikan
pada edisi mendatang. (SN)

sa tidak pernah menjual tanah mil-
iknya (berdasarkan sertifikan No-
mor 3304-red) itu kepada Perum
Perumnas. Karena itu,  Agustine
Wijaya meminta penjelasan kepa-
da BPN Kantor Pertanahan Kota-
madya Jakarta Timur.

Namun, tidak seluruh pegawai
kantor BPN Jakarta Timur memu-
luskan penjelasan tentang tanak mil-
ik Agustine Wijaya itu. Pada tanggal
16 Juni 2009, Thohapdja Simatupang
(Purnawirawan Polri) yang ikut men-
gurus permasalahan tanah tersebut,
melaporkan pegawai kantor BPN

Jakarta Timur bernama Daniel Iskan-
dar ST ke Polres Jakarta Timur.

Laporan itu dibuat Thohapdja
Simatupang atas persetujuan Agus-
tine Wijaya, karena berkaitan den-
gan pemalsuan, keterangan palsu,
dan penghinaan yang dilakukan
Daniel Iskandar ST. Namun, hing-
ga saat ini tidak ada tindak lanjut
dari laporan tersebut.

Meskipun demikian, jawaban
yang diterima oleh  Agustine Wijaya
dari kantor BPN Jakarta Timur
menyatakan bahwa tanah tersebut
memang bukan milik Perum Perum-
nas. Pasalnya, seperti dijelaskan
Kepala BPN Kantor Pertanahan
Kota Madya Jakarta Timur Drs I

Wayan Djoko Astina MSi, tangga
16 Juni 2009, bahwa berdasarkan
Buku Tanah yang ada sertifikat hak
milik No.3304/Malaka Jaya, tidak
tercat dalam pemblokiran.

Selain itu, tanah yang diklaim
Perum Perumnas itu, Drs I Wayan
Djoko Astina MSi, berdasarkan Peta
Bidang hasil Inventarisasi berada di
luar hak pengelolaan Perum Perum-
nas. “Jadi, oknum-oknum dari Prum
Perumnas itu mau mencaplok tanah
Pak Agus Agustine Wijaya,” ujar
orang dekat, Agustine Wijaya.

Di sisi lain, untuk kesekian kalin-
ya pembongkaran hunian dan
pengerukan Kali BKT menuai protes
keras dari warga. Kendati demikian

petugas tidak peduli. Mereka me-
mang mengejar target akhir tahun ini
BKT sudah mengalir.

Pembongkaran lima hunian
warga sekaligus pengerukan lahan
Kali Banjir Kanal timur (BKT) di
Jl Inspeksi Kelurahan Duren saw-
it, Jakarta Timur, Selasa (15/ 12),
membuat  pemilik bangunan dan.
petugas adu mulut. Para pemilik
lahan dar bangunan mengaku belum
menerima ganti rugi, demikian pula
surat perintah bongkar (SPB).

“Jangankan SPB, rumah dan
lahan saya belum diberi ganti rugi.
Jadi, saya anggap ini perusakan
karena tidak ada SPB. Pengadilan
Negeri (PN) Jaktim telah menetap-

kan lahan ini secara hukum Sah
milik saya. Saya akan melaporkan
masalah ini ke Mabes Polri,” keduh
Antori Dasian, yang sejak 2000 lalu
menetap di kawasan tersebut.

Sementara data yang tercatat di
kantor P2T Jaktim, lahan tersebut
adalah milik H Ma’ruf yang diklaim
Antori. Ganti mginya telah diberi-
kan pada 2003 lalu dan saat ini
keputusan soal kepemilikan lahan
masih berada di Mahkamah Agung.

Berbeda dengan tanah hak milik
Nomor 3304, karena tanah ini atas nama
Agustine Wijaya seperti diakui kantor
BPN Jakarta Timur. Karena itu, ganti
rugi tanah ini harus diberikan kepada
Agustine Wijaya.  (SN/Dien Efendi)

Bung Trans ........
gan Bang Trans, berteriak di samp-
ingnya Dulloh yang lagi bingung.

“Ade ape sich lu, bikin
gue kaget aje,?!” bentak Dulloh ke-
pada Bang Trans.

“Begini Dulloh, rupenya
nyang selama ini gue tonton di TV,
2 orang dari KPK Bibit ame Chan-
dra itu sekarang ude dapet kerja
lagi….Oh, ya Dulloh, kalau KPK
itu ape sich ?” tanya bang Trans.

“Alla…elu ude enggak usah
mikirin soal politik….nyang entuh
urusan orang gedean!” hardik
Dulloh.

“Kok elu jadi mare ame gue,
boleh dong tahu. Nyang namenya
politik…KPK apa sich,” balas bang
Trans, sambil memohon kepada
sahabat kentalnya.

Akhirnye Dulloh sambil meng-
geser korsinya, sembare mengisap

rokok filternya, menjelaskan juga.
“Artinya KPK, kumpulan pem-
brantasan korupsi bang!”

Kemudian dijelaskan oleh
Dulloh lagi, “Tugas dan peranan
lembaga KPK untuk menangani
masalah para koruptor. Kerja lem-
baga KPK tersebut telah terbukti
berhasil membongkar para korup-
tor kelas kakap, seperti yang terja-
di di DPR, anggota dewan sudah
banyak yang dibrangus dan dije-
bloskan ke hotel prodeo alias pen-
jara.”

“Katenya orang DPR wakil
rakyat, kan juga berarti wakil dari
kite juga ye Dulloh….tapi kenapa
die pade dimasukin ke penjare?!”
tanya bang Trans, sambil merapih-
kan topinya yang miring.

“Ach, elu bego juga bang…iye
die wakil rakyat, tapi kerjenye
pada ngegrogotin duit negare. Artin-
ya duit negare itu kan duitnye
rakyat!” paparnya Dulloh kepada

bang Trans. Tapi yang dijelaskan
masih kebingungan maklum sekolah
di SD saja tidak tamat.

“Gue enggak ngarti, duit rakyat
termasuk gue dong….Perasaan gue
sich,gue enggak pernah nyimpen duit
gue ame negare?”kilahnya bang Trans.

Dulloh, sebenarnya jadi sengit
juga dengan bang Trans. Tapi, apa
boleh buat, namanya juga teman
kentalnya bang Trans. Jadi, mera-
sa perlu menjelaskan duduk per-
soalan agar bisa dipahami oleh bang
Trans tersebut.

“Gini, bang. Kite atawe teta-
ngge termasuk abang kan punya
rumah kontrakan,kalo setiap taun
kita suka bayar pbb, atawe misal-
nye abang jual taneh ka nude pasti
musti bayar 50 persen di kelurah-
an”, papar Dulloh kepada bang
Trans, yang mendengarkan dengan
serius seraya tangannya mengusap-
usap kumisnya.

Lebih lanjut Dulloh  menjelas-

kan secara rinci kepada bang Trans,
bahwa uang rakyat, yang dimak-
sud adalah mulai dari hasil pajak
seperti PBB, Perizinan usaha,
UUG, dan pajak perusahaan dan
seterusnya. Semua hasilnya terse-
but masuk di kas Negara, itu se-
mua dari hasil rakyat.

Namun ternyata ada saja
oknum pejabat atau aparat di sega-
la instansi menyalah gunakan ke-
wenangan atau merekayasa uang
negara, atau uang rakyat tersebut.

“Nah ! kalu gitu adenye, lem-
bage KPK perlu banget dong. Mak-
enye gue bener-bener ngedukung
adenya kpk…..lembage ini perlu
dipertahanin Dulloh ?”, begitu se-
mangatnya bang Trans, setelah
mengerti apa fungsi KPK itu.

“Kalu gitu gue ucapan selamet
dech,buat pak Bibit ame pak Chan-
dre. Selamet bekerja lagi. Berantas
teruuus…jangan pandang bulu ame
tikus-tikus berdasi nyang kerjenye

ngegrotin duit negare ,nyang berar-
ti juga duit rakyat atawe duit kita
juga, ya Dulloh !” teriak bang Trans
memberi semangat kepada lemaba-
ga KPK atau Bibit dan Chandra.

Yang diharapkan jangan segan-
segan menyerap situasi dan intuisi
di lapangan. Karena masalah pen-
yakit yang satu ini, bukan men-se-
jahterahkan rakyat, justru meny-
usahkan rakyat, apa lagi yang
melakukan tindak kriminal terse-
but, adalah oknum yang ber-
predikat anggota dewan perwakilan
rakyat (DPR), ironis memang?!

“Untung juga berarti buat
gue…,” celetuk Dulloh.

“Untung apenya?”tanya bang
Trans, lalu jawab Dulloh, “Pemilu
taun 2007 kemaren kan, gue nyaleg
dari salah satu partai…tapi gue
cuma dapet suare sedikit. Jadi eng-
ga jadi anggota dewan ?!” celoteh
Dulloh, sambil promosikan dirin-
ya. (Bung Trans)

Pansus .............
an dimerger bersama Bank Danpac
dan Bank Pikko menjadi Bank Cen-
tury.

Menurut Akbar, seharusnya
dana hibah untuk pemerintah
ditempatkan di bank pemerintah,
bukan di bank kecil mengingat fak-
tor keamanan dan stabilitas keuan-
gan di bank pemerintah lebih ter-
jamin. “Lantas, apa dana itu masih
ada?” Tanya Akbar kepada Yunus.
Kala itu, posisi Menkeu diduduki
oleh Boediono yang kini menjabat

Wakil Presiden.
Sayang, Yunus tidak mengo-

mentari pertanyaan Faisal dengan
alasan hal itu di luar kewenangan
lembaganya. “Saya kira kami eng-
gak bisa jawab dengan tepat. Sila-
kan dikonfirmasi langsung ke Bank
Indonesia,” ujarnya. Ia takut insti-
tusinya akan memberikan informa-
si yang kurang tepat. Apalagi, Pan-
sus akan bertemu langsung dengan
pihak Bank Indonesia pekan depan,
dimana mantan Gubernur BI Bo-
ediono menjadi bagian di dalamn-
ya.

Tak puas dengan jawaban Yu-

nus, Akbar Faisal pun protes. Ia
mempertanyakan soal mekanisme
kerja PPATK. Faisal menilai bany-
ak kebingungan dari PPATK dalam
menjawab pertanyaan pansus, ter-
lebih ketika Yunus melontarkan
jawaban bahwa PPATK baru ada
setelah dana Menkeu ada di Bank
CIC yang kemudian merger menja-
di Bank Century. “Itu bukan ala-
san. Harusnya Bapak bisa melihat
itu,” tandasnya.

Dalam pertemuan itu ternyata
tidak ada informasi special dari
(PPATK). Ketua PPATK Yunus
Husein memang sempat menyer-

ahkan hasil analisis transaksi keuan-
gan yang dianggap mencurigakan
kepada pansus, tapi data itu diser-
ahkan melalui amplop tertutup dan
bersifat rahasia. Hal itu dasarkan
Fatwa Mahkamah Agung No 148/
KMA/XII/2009 tertanggal 14
Desember 2009.

Isi dari hasil analisis yang
diserahkan belum terlalu jelas.
Namun, Yunus sempat menjelas-
kan ada 64 transaksi yang men-
curigakan dari seluruh penyedia
jasa keuangan (PJK), seperti
yang dilaporkan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) se-

belumnya.
Hasil analisis juga mencakup

data real time gross settlement
(RTGS) Sistem Kliring Nasional
(SKN) dan tarik tunai, di mana jum-
lah transaksi RTGS sekitar 2.000
transaksi per bulan dan melibatkan
30 bank.

PPATK turut menyertakan re-
kap transaksi RTGS senilai kumu-
latif Rp2 miliar ke atas di dalam
hasil analisisnya. Rekap RTGS
menunjukkan, ada 3.194 transaksi
terkait dana pihak ketiga di atas
Rp2 miliar dengan total transaksi
Rp4,2 triliun. (Murphy)

PT Semen Padang terkesan
sudah  merupakan  perusahaan
kapitalis yang hanya mengutama-
kan keuntungan  semata,  tanpa
melihat kondisi  dan kebutuhan
masyarakat yang baru saja dilanda
bencana alam gempa bumi, dimana
hampir 80 persen  infrastruktur
rusak  sehingga  membutuhkan  se-
men yang tidak sedikit .

PT Semen Padang seyogyan-
ya memiliki  orientasi  sosial ter-
hadap kepentingan masyarakat
Sumbar, bukan menaikan harga
jauh di atas harga pasar umum.
Kenyataan ini mennjukkan sistem
peredaran  semen itu sudah di kua-
sai para mavia, sehingga   HPS  na-

sional  tidak lagi  menjadi rujukan .
Secara ekonomi, harga semen

di Sumbar seharusnya lebih rendah
dibanding  daerah  lain seperti
Bengkulu. Sebab, menjangkau kon-
sumen di daerah lain harus menge-
luarkan biaya tambahan  transpor-
tasi. “PT Semen Padang sudah
menjalankan sistem perusahaan
kapitalis,”  ujar Syamsu Rijal.

Kekejaman kapitalis ala PT
Semen Padang, sangat terasa. Jika
bebergai perusahan lain baik swas-
ta maupun BUMN lain berbon-
dong-bondong  memberikan bantu-
an  untuk  kepentingan masyarakat
di Sumbar, PT. Semen  Padang yang
sudah ratusan tahun  mengeruk
keuntungan  justru melakukan ‘aksi
mencekik’ masyarakat  di Sumbar.
(S. Dt. Rky. Endah)

 Patrialis Akbar ...
ya 29 ribu personil di ratusan La-
pas dan rutan, sehingga terjadi over
kapasitas mencapai 300 persen.

Kondisi ini, lanjut dia,
menyebabkan menurunnya kuali-

tas pelayanan dan terjadinya pe-
nyimpangan. “Oleh karena itu dibu-
tuhkan peran pemda dalam mem-
bantu membangun balai pe-
masyarakatan,” tandasnya.

(Elman Sihombing)

Investor ............
diungkapkan telah merubah nama-
nya menjadi Andi Enoch dan
mendapatkan Kartu Tanda Pem-
duduk (KTP) Indonesia No.
09.5404. 210165.5482, yang dike-
luarkan tanggal 15 Juli 2006. Di
samping itu, dia juga punya Akte
Kelahiran No. 392 Tahun 1965,
yang dikeluarkan Catatan Sipil Ma-
nado, tanggal 27 Februari 1965.

Dengan KTP itu, Kim Hyun
Chul mengajukan permohonan
passpor ke Kantor Imigrasi
(Kanim) Jakarta Timur tanggal 3
Juli 2009 dan passpor  No. Paspor
RI. T 463303 yang didapatkannya
berlaku sampai dengan  27 Juli
2014, yang ditanda tangani oleh
Eddy Kamto selaku Kepala Kan-
tor Imigrasi Jakarta Timur.

Sedangkan yang mengurus do-
kumen pengusaha asal Korea Sela-
tan itu adalah mantan Kepala Kanim
Muara Enim, Zaenal, yang konon
menerima uang Rp 30 juta untuk
pengurusan pasport tersebut.

Belakangan Kim Hyun Chul alias
Andi Enoch tertangkap di Batam.
Entah kenapa, Dirman selaku Kepa-
la  Kantor Imigrasi Batam membawa
warga negara asing ini ke Jakarta dan
langsung mendeportasikannya mela-
lui Bandara Soekarno-Hatta, tanpa
melaporkannya ke Direktorat Imi-
grasi sebagai atasannya.

Pertanyaannya, apa motivasi
Kepala Kantor Imigrasi Batam
Dirman menangkap Kim Hyun
Chul? Motivasi Dirman melakukan
pendepotasian melalui Bandara
Soekarno Hatta, sarat dengan ke-
pentingan oknum tertentu, yang
nota bene disebutkan sebagai titit-
pan seorang pengusaha besar mela-
lui oknum BIN.

Namun, Direktur Wasdakim
Muchdor kepada Koran Trans, men-
gatakan bahwa jelas pendepotasian
itu menyalahi prosedur. “Kalau me-
mang betul tidak punya kepentingan
atau motivasi tertentu, dia (Dirman-

red) bisa mendepotasikannya mela-
lui Bandara Batam sebagai bandara
internasional dan tidak perlu melalui
Bandara Soekarno Hatta. Setelah itu
baru memberikan laporan, namun
terlebih dahulu melakukan klarifika-
si kepada pejabat yang mengeluar-
kan pasport,” katanya.

Seharusnya, kata Muchdor,
setelah passpor diperiksa, hasiln-
ya harus dikirim ke Kanwil Imigra-
si DKI Jakarta. Kemudian dari
Kanwil Imigrasi DKI Jakarta
dikirim lagi ke Dirjen Imigrasi mela-
lui Wasdakim. “Pendeportasian
yang dilakukan oleh Kepala Kan-
tor Imigrasi Batam itu menyalahi
prosedur. Dia terkesan mau men-
cari popularitas sekaligus membu-
ka aib imigrasi, dengan cara tidak
mengindahkan prosedur yang ber-
laku,” ujarnya.

Menurut sumber Ditjenim,
persyaratan dokumen passport itu
sudah lengkap sesuai dengan prose-
dur. “Kalau mau disalahkan, aparat
pemerintah yang mengeluarkan sep-
erti lurah, camat, catatan sipil (yang
mengeluarkan akte kelahiran),
hendaknya diperiksa. Kalau dari
situ ada indikasi terjadi pemalsuan
baru bisa dikatakan kesalahan ter-
tumpu kepada imigrasi. Inilah
pokok permasalahannya,” katanya.

Kim Hyun Chul alias Andi
Enoch telah memiliki izin tinggal di
Indonesia (Kitab II). Kim Hyun
Chul alias Andi Enoch bahkan tidak
perlu lagi mengalami kesulitan un-
tuk mengurus kewarganegaraannya
sebagai Warga Negara Indonesia,
karena dokumen untuk pengurusan
itu sangat mendukung. “Apalagi dia
sekarang ini sangat fasih berbahasa
Indonesia,” katanya.

Kabarnya Kim Hyun Chul alias
Andi Enoch memiliki asset Rp 10
T di Indonesia Bagian Timur. Jadi,
pendeporasian investor asal Korea
ini dengan cara tidak sesuai prose-
dur, kemungkinan besar bisa ber-
pengaruh kepada investor asing
yang mau masuk ke Indonesia.

 (Elman Sihombing)
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Film Bukan Malin Kundang

    KOMEDI SEGAR
AKHIR TAHUN

S ukses bulan November lalu me-
launching film Selendang Rocker,
kali ini Rapi Film menggebrak

lagi lewat film bertajuk Bukan Malin
Kundang. Film besutan Iqbal Rais ini
enak dilihat dan mudah dicerna, serta
sarat pesan moral untuk generasi
muda.

Dalam film ini, Iqbal bersama
dengan Hilman-Project Pop dan penulis
naskah terbaik tayangan komedi situasi

TV-Extravaganza, Sali, menelurkan
konsep komedi yang penuh
inspirasi. Mereka mampu
mengangkat tema yang sudah
biasa-biasa saja menjadi luar
biasa.

Akting Ringgo Agus Rahman di
film ini terlihat beda. Ringgo bisa
spontan meneteskan air mata. Agus
Ringgo bersama Desta yang
ekspresif terhadap segala sesuatu
yang dialaminya dan Sissy
Priscillia yang cantik dan
menggemaskan, mampu
membangun karakter film untuk
menginspirasi dan tidak
mendikte.

Saat ibu jadi patung
karena kutukan seorang
nenek yang diperankan
Aming makin membuat film
ini membuat penasaran. Di
sini terlihat kalau Aming
piawai memerankan tokoh apa

saja yang dilakoninya.
Film ini bertutur tentang 3

karakter anak-anak muda bernama
Ryan (Ringgo Agus Rahman), Ado

(Desta) dan Luna (Sissy Priscillia).
Mereka ini boleh dibilang anak kuliahan
yang jarang ke kampus atau jarang
kuliah. Mereka bersahabat, yang sama-
sama suka nongkrong dan suka jahil.

Ryan hidup berdua bersama ibunya. Ia anak manja, semua kebutuhannya
disediakan oleh ibunya yang single parent. Lain halnya dengan Ado, yang berasal
dari keluarga besar. Ia kurang mendapat perhatian dari orang tuanya. Luna
memiliki orang tua yang cenderung over protective, sehingga Luna menjadi
pribadi yang manis di dalam tapi liar di luar.

Hobi mereka yang suka menjahili orang kena batunya. Suatu hari Ryan
dengan semena-mena mengikat seorang nenek-nenek renta (Aming) di atas tiang
listrik, hanya gara-gara menghalangi jalan. Bagi Ryan hal itu buat lucu-lucuan
saja. Nenek yang emosi lantas mengutuk Ryan. Kutukan ini seperti legenda Malin
Kundang, tapi bedanya yang menjadi batu, bukan anaknya tapi ibunya. (Suryati)

FILM XXL MENYFILM XXL MENYFILM XXL MENYAINGIAINGIAINGI
PRODUK HOLLPRODUK HOLLPRODUK HOLLYWOODYWOODYWOOD
F ilm XXL (Double Extra Large) yang

merupakan film lanjutan dari film
produksi Starvision di tahun 2007 yakni

antara Aku, Kau, dan Mak Erot, mampu
memeriahkan Hari Raya Idul Adha, beberapa
waktu lalu.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Chand
Parwez Servia selaku produser film  XXL,
bahwa pihaknya optimis film komedi lokal
tersebut mampu bersaing dengan produk
hollywood yang kini tengah merajai bioskop
tanah air.

Penulis skenario Monty Tiwa mengatakan,
dalam film XXL itu dirinya memadukan tema
ketidakpercayaan diri dengan isu hubungan
antar etnis sehingga konflik yang ditampilkan
lebih luas cakupannya.

Film tersebut dibuka dengan kisah Mak
Siat (Sarah Sechan) yang baru selesai
menjalani masa hukuman penjara dan
bertekad untuk menaikkan pamornya yang
sempat jatuh dengan cara membesarkan alat
kelamin pria hingga ukuran yang tidak pernah

terbayangkan sebelumnya.
Sementara itu, seorang pemuda biasa

bernama Kasep (Aming) didaulat memimpin
sejumlah preman tua yang tergabung dalam
geng “Barudak Lieur” guna menggantikan
posisi ayahnya (Candil) dalam menghadapi
geng saingan mereka “Wong Kenthir  yang
dipimpin oleh Soemanto (Dwi Sasono).

Namun, Kasep merasa rendah diri dan
tidak yakin menjadi seorang pemimpin geng
karena ukuran alat kelaminnya tidak
menunjang sehingga harus berobat kepada
Mak Siat.

Sementara itu, alur cerita akan
berkembang pada adegan ketika Kasep jatuh
hati pada Melati (Meichan) adik kandung
Soemanto. Secara keseluruhan, film XXL
menawarkan komedi segar yang membuat
penontonnya terhibur dengan paduan kekuatan
peran dari para pemainnya yang memberikan
unsur komedis yang kuat dalam masing-
masing karakter yang dimainkan.

(Suryati)

H ari Kamis (17/12) merupakan hari
bersejarah bagi pedangdut Cici Paramida.
Pada hari itu, dia resmi menyadang status

janda, karena dalam sidang perceraiannya dengan
Ahmad Suhaebi, majelis hakim memutuskan
mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Cici.
Namun, pelantun ‘Wulan Merindu’ ini batal
mendapatkan uang ganti rugi Rp 5 miliar.

“Hari ini telah dibacakan putusan dari
Pengadilan Agama Jakarta Utara. Keputusan
bercerai dengan alasan adanya tindak kekerasan,
sesuai dengan gugatan yang kita layangkan. Tapi
memang ada beberapa poin-poin yang tidak
dipenuhi,” terang pengacara Cici, Riri Purbasari,
di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Namun meski sidang telah berakhir, Cici tidak
akan mendapatkan ganti rugi sebesar Rp5 miliar
yang diajukannya. “Ya, mengenai ganti rugi
sebesar Rp5 miliar memang tidak dipenuhi, tapi itu
bukan kewenangan majelis. Tapi memang
sebelumnya itu hanya strategi kita aja untuk
mengalihkan konsentrasi. Biar mereka terfokus
pada nominal bukan pada materi gugatan,” ujar

Cici Paramida
     RESMI MENJADI JANDA, BATAL DAPAT 5 MILIAR

Riri Purbasari.
Menurut pengacara Cici itu, majelis hakim

cukup bijaksana, karena tuntutan ganti rugi
sebesar Rp5 miliar yang mereka ajukan menjadi
Rp15 juta per bulan. “Jadi Mbak Cici akan
menerima per bulannya Rp15 juta, sampai
kekuatan hukum tetap (selama proses hukum
berjalan jika dari pihak Ebi banding),”  katanya.

Cici, yang sedang ada di luar kota dan belum
diberi tahu diyakini  Riri Purbasari akan
menyambut dengan gembira putusan ini. “Sampai
sekarang belum kita sampaikan (pada Cici), tapi
pada prinsipnya, Mbak Cici ingin bercerai karena
peristiwa penabrakan tersebut dan itu adalah
pemicunya. Dan saya yakin Mbak Cici pasti
senang dengan kabar ini,” ujar Riri.

Riri Purbasari juga mengaku belum ada
tanggapan apa pun dari pihak Ebi, juga belum ada
keputusan soal banding. “Mereka tidak ada
tanggapan apa-apa. Bahkan ketika ditanya majelis
apa akan banding, mereka hanya bilang akan
pikir-pikir lagi,” katanya. (Suryati)

MESKIPUN kini kemampuan dianggap menu-
run dan belum kembali ke masa jaya, majalah terke-
muka Inggris World Soccer, menahbiskan pemain
Brasil di AC Milan, Ronaldinho sebagai Pemain
Terbaik Dekade ini.

Ronaldinho mendapat penghargaan tersebut
setelah memiliki poin terbanyak alam sepuluh kali
pemilihan antara tahun 2000 hingga 2009. Perole-
han angka pemain Milan asal Brasil itu mengung-
guli milik Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo yang
berada di tempat kedua dan ketiga.

Ronaldinho sendiri sempat mendapat peng-
hargaan sebagai pemain terbaik World Soccer di
tahun 2004 dan 2005. Dia juga dinobatkan sebagai
pemain terbaik Eropa dan dunia di tahun yang
sama.

Sementara untuk kategori pemain terbaik tahun
2009, Messi kembali mendapat penghargaan itu,
setelah sebelumnya juga menjadi peraih Ballon
d’Or. Messi menjadi pemain Argentina pertama
yang mendapat penghargaan ini dari World Soccer
sejak Diego Maradona di tahun 1986. Perolehan
poin Messi jauh mengungguli dua rekannya di
Barcelona, Xavi dan Andres Iniesta, yang menem-
pati peringkat terbaik berikutnya.

Untuk kategori pelatih terbaik 2009, Pep
Guardiola menjadi orang yang terpilih mendapat
penghargaan itu. Ia mengungguli Felix Magath (VfL
Wolfsburg) dan Alex Ferguson (Manchester Unit-
ed). Sementara timnya, Barcelona, terpilih sebagai
Tim Terbaik 2009.

Ronaldo de Assis Moreira yang lebih dikenal
dengan sebutan Ronaldinho lahir pada tanggal 21
Maret 1980 di Porto Alegre, Brasil. Pemain berke-
bangsaan Brasil ini menempati posisi sebagai ge-
landang serang.

Ronaldinho adalah bahasa Portugis untuk
Ronaldo Kecil. Dia dikenal dikenal di Brasil den-
gan sebutan Gaucho, untuk membedakannya den-
gan Ronaldo, yang sudah dipanggil dengan Ronald-
inho di Brasil. Ronaldo akhirnya lebih memakai
nama Ronaldo di Eropa, yang membuat Ronaldin-
ho tidak perlu memakai Gaucho dan tetap Ronald-
inho saja.

Kemampuan bermain bola Ronaldinho mulai
terlihat sejak kecil, dan dia diberi julukan Ronald-
inho karena dia seringkali menjadi pemain termu-
da dan terkecil di pertandingan antar tim muda.
Kemampuannya pertama kali menarik media, ke-
tika dia mencetak semua 23 gol dalam kemenangan
23-0 melawan tim lokalnya. Dia dianggap sebagai

Aksi Lionel Messi Paling

Ditunggu Di Piala Dunia

SALAH satu aksi pemain yang paling ditung-
gu pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan adalah
dari  Lionel Messi, yang kini bermain di Barcelona
Spanyol di samping sebagai pemain inti Tim Na-
sional Argentina.

Menunggu aksi Messi tidak terlalu berlebi-
han, mengingat Messi dianggap sebagai salah satu
talenta terbaik Argentina. Mantan pemain legend-
aris sekaligus pelatih tim nasional Argentina, Di-
ego Maradona, mengatakan bahwa Messi adalah
suksesor dirinya. Messi sendiri kerap dibanding-
bandingkan dengan pemain yang membawa Ar-
gentina menjuarai Piala Dunia 1986 itu.

Di tim nasional Argentina, Messi memenangi
gelar juara Piala Dunia Junior 2005 dan pada 2008
menjuarai Olimpiade di Beijing. Bersama Tim Tan-
go senior, Messi melakoni debutnya pada 17 Agus-
tus 2005 saat berusia 18 tahun 54 hari.

Messi mengawali karir sepak bola profesional
pertamanya bersama Barcelona setelah sebelumn-
ya sempat bergabung dengan tim junior Newell’s
Old Boys.

Debut Messi bersama Barcelona adalah pada
musim 2004-2005 dan mencatat rekor sebagai pe-
main paling muda yang bermain dan mencetak gol

RONALDINHO
Pemain Terbaik Dekade Ini

calon bintang setelah bersinar di ajang Kejuaraan
Dunia U-17 1997 di Mesir, di mana dia berhasil
mencetak 2 gol.

Karir Ronaldinho bermula bersama tim muda
Gremio dalam arahan pelatih Liam Higgins. De-
butnya di tim senior terjadi pada tahun 1998 di
ajang Copa Libertadores. Pada tahun 2001, Arse-
nal hampir saja merekrutnya, tetapi kepindahan
itu gagal karena ijin kerjanya tidak keluar karena
dia bukan pemain Uni Eropa dan jumlah pertand-
ingan internasionalnya belum cukup. Dia berenca-
na bergabung dengan klub Skotlandia, St. Mirren,
dengan status pinjaman. Tetapi gagal karena dia
terlibat dalam kasus paspor palsu di Brasil. Akhirn-
ya tahun 2001 itu juga dia bergabung dengan Paris
Saint-Germain.

Selama musim 2001-2002, manajer PSG, Luis
Fernandez mengkritik Ronaldinho karena lebih
suka menghabiskan waktu pada hiburan malam
daripada sepak bola. Pada tahun 2003, dia memu-
tuskan untuk hengkang karena PSG gagal masuk
ke kompetisi level Eropa.

Awalnya presiden Barcelona, Joan Laporta,
menjanjikan akan membeli David Beckham. Teta-
pi karena dia sudah dibeli Real Madrid, akhirnya

Barcelona beralih ke Ronaldinho. Debut pertaman-
ya terjadi saat pertandingan persahabatan mela-
wan Milan dan berhasil mencetak 1 gol. Ronaldin-
ho mendapat gelar liga pertamanya di musim 2004-
05 dan menjadi pemain terbaik FIFA pada tanggal
20 Desember 2004.

Ronaldinho memainkan laga ke 200-nya ber-
sama Barcelona ketika melawan Osasuna pada tang-
gal 3 Februari 2008. Akan tetapi musim 2007-08
baginya dilalui dengan banyak kali cedera. Pada
tanggal 19 Mei 2008, Laporta mengatakan Ronald-
inho butuh tantang baru.

Ronaldinho akhirnya menolak tawaran 25,5
juta poundsterling dari Manchester City untuk
bergabung dengan Milan, yang membelinya sehar-
ga 21 juta Euro. Karena kostum nomor 10 telah
dipakai Clarence Seedorf, dia akhirnya memilih
nomor 80 sebagai lambang dari tahun kelahiran-
nya. Ronaldinho mencetak gol pertamanya bersa-
ma Milan saat Derby melawan Inter pada tanggal
28 September 2008.

Pada tanggal 26 Juni 1999, 3 hari sebelum dim-
ulainya Copa America 1999 dia memulai debut
pertamanya bersama tim nasional Brasil ketika
melawan Latvia. (Rofik)

Lionel Messi
Nama Lengkap : Lionel Andres Messi
Tempat Lahir : Rosario, Argentina
Tanggal Lahir : 24 Juni 1987
Kebangsaan : Argentina
Posisi : Penyerang
Bermain di Klub : Barcelona

di La Liga.
Pada musim pertamanya di Barcelona,

Messi turut mengantar El Barca menjuarai La
Liga. Musim berikutnya meraih gelar ganda
yaitu La Liga dan Liga Champions. Pada
musim 2006-2007, Messi mencetak hattrick
ke gawang Real Madrid pada pertandingan ‘el
classico’ dan mencetak 14 gol dalam 26
pertandingan.

Lionel Andres Messi lahir di Rosario,
Argentina, pada 24 Juni 1987. Pemain tim
nasional Argentina bertinggi 169 cm itu saat
ini bermain di La Liga bersama Barcelona. Di
usianya yang masih 21 tahun, Messi diang-
gap sebagai salah satu talenta terbaik Argenti-
na.  (Rofik)
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Trans, Indramayu : Pengam-
bilan data yang keliru oleh Depar-
temen Keuangan (Depkeu) dalam
perhitungan bagi hasil pajak telah
menyebabkan Indramayu kehila-
ngan pemasukan yang signifikan
dari Dana Alokasi Umum (DAU),
yang berpengaruh buruk terhadap
APBD. Selain itu, Indramayu juga
diperhadapkan kepada akhir masa
jabatan bupati tahun 2010 karena
APBD yang tidak boleh devisit.

Sekretaris Daerah Kabupaten
Indramayu H Supendi, kepada
Koran Transaksi di ruang kerjanya,
baru-baru ini,  mengatakan bahwa
dalam penetapan besaran peneri-
maan DAU ke daerah Pemerintah
Pusat telah menetapkan beberapa
komponen sebagai dasar perhitu-
ngan, di antaranya jumlah pen-
duduk, luas daerah, kemampuan
fiskal, indeks pembangunan manu-
sia dan sebagainya.

“Dari situ kelihatannya ada
salah satu data yang keliru yang
diambil dari bagi hasil pajak yang
kita terima. Karena berdasarkan
perhitungan Pemkab Indramayu
dan berdasarkan hasil audit BPK,
terutama dari PBB kita hanya me-
nerima Rp 127 Milyar.  Tapi pada
saat penetapan DAU mereka (Dep-
keu-red) menggunakan data yang
keliru yang disampaikan oleh
KPPN Cirebon,” tandas Supendi.

Supendi mengungkapkan, me-
mang ada surat pemberitahuan bah-
wa mereka melaporkan tentang re-
alisasi penerimaan bagi hasil pajak
tersebut yang seharusnya Rp 31
milyar pada semester pertama
tahun 2008, ternyata mereka

Depkeu Keliru Data DAU
Indramayu Menciut

(KPPN Cirebon) melaporkannya
(ke Depkeu-red) Rp 310 Milyar.
“Jadi bedanya sekitar Rp 270 mil-
yaran,” ujarnya.

Kekeliruan tersebut tentu saja
sangat merugikan karena komposi-
si seperti itu seolah-olah kemam-
puan fiskal Indramayu kuat, se-
hingga berpengaruh terhadap pen-
etapan DAU. “Indramayu akan
menerima saja kalau  bagi hasil pa-
jak itu nilainya memang seperti itu.
Tapi ini kan tidak demikian, justru
loss Rp 270 milyar,” ujar Supendi
seraya menarik nafas.

Menjawab pertanyaan Koran
Transaksi, Supendi kekeliruan
menjelaskan, kekeliruan tersebut
tampaknya bisa dianulir , karena
Depkeu  menyadari kesalahan peng-
gunaan data yang disampaikan
KPPN Ceribon juga dari perbenda-

haraan di Depkeu. “Terkait dengan
itu Indramayu juga diperhadapkan
kepada akhir masa jabatan bupati
tahun 2010, dimana pada masa itu
APBD tidak boleh devisit,” kata
Supendi.

Untuk itu kini pihaknya se-
dang berupaya maksimal dengan
mencoba menggali potensi-poten-
si pendapatan yang bisa didapat
untuk mendanai aspirasi. “Ini tidak
jauh berbeda dari tahun sebelum-
nya seperti perbaikan infrastruk-
tur pedesaan,” sambung Supendi.

Belum lagi kebutuhan dana un-
tuk mensikapi beberapa kebijakan
pusat yang diwajibkan kepada dae-
rah, tapi tidak disertai dengan dana
yang memadai. Contoh APP 72, di
mana daerah diberikan tanggung
jawab untuk memberikan tunjangan
kepada Kuwu dan Perangkat Desa.

“Nah itu tidak disertai dengan
luncuran dana dari pemerintah pu-
sat, tapi dibebankan semuanya ke-
pada daerah dan itu tidak kecil, Dan
masih banyak yang lainnya, seper-
ti yang ada didepan mata meng-
hadapi pilkada, dimana sementara
ini tidak ada bantuan dari pusat
maupun propinsi,” tegasnya.

Soal beban yang tumpang tin-
dih itu, Supendi sangat berharap
kekurangan DAU itu segera dipenu-
hi. “Beban kita 2010 sangat berat
dan itu bukan kesalahan kita tapi
Pemerintah Pusat, bila perlu kita
uji materil terhadap Kepres itu
sendiri di depan mahkamah agung,
karena kesalahan itu sangat luar bi-
asa pengaruhnya kepada Indra-
mayu,” pungkasnya.

(Bang Yose)

Mengucapkan

Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Setinggi-tingginya
kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Kota Bandung Atas
Dukungannya Terhadap Berbagai Program Pembangunan

di Kota Bandung Sehingga :

Kota Bandung Meraih Peringkat III
Kota Terbaik Bagi Penanaman Modal 2009
Dari Badan Koordinasi Penanaman Modal

Penghargaan Diterima
Walikota Bandung H. Dada Rosada SH, M.Si

Yang Diserahkan Oleh
Menko Perekonomian Hatta Rajasa

Di Jakarta, Rabu 9 Desember 2009

Semoga penghargaan ini menjadi pendorong dan
motivasi dalam peningkatan Investasi serta kesejahteraan
masyarakat Kota Bandung, dalam mewujudkan Bandung

sebagai Kota Jasa yang Bermartabat

Bandung, Desember 2009

Walikota Bandung  Wakil Walikota Bandung
     Dada Rosada             Ayi Vivananda

Sekretaris Kota Bandung
Edi Siswadi

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BESERTA SELURUH JAJARAN

Wali Kota Bandung H Dada Rosada
Terima Satyalancana Emas LPM

Trans, Bandung: Sebagai or-
ganisasi kemasyarakatan yang inde-
penden non politis, LPM memiliki
hubungan emosional yang sangat
erat dengan pemerintah. Ada garis
sambung dan benang merah, sama-
sama ingin memberdayakan
masyarakat, terutama dalam ikut
merencanakan dan melaksanakan
pembangunan yang berbasiskan ke-
bersamaan dan kegotongroyongan.

“LPM benar-benar menjadi
wadah penampung sekaligus pe-
nyalur aspirasi dan prakarsa yang
berkembang dalam masyarakat se-
hingga tercipta keterpaduan pem-
bangunan antara kepentingan
masyarakat dengan kebijakan pe-
merintah,” ungkap Wali Kota Ban-
dung, H Dada Rosada SH, M.Si
usai menerima penghargaan Sat-
yalancana Emas LPM dalam
kesempatan pelantikan pengurus
Dewan Pimpinan Daerah (DPD)
Asosiasi LPM Jawa barat masa
bhakti 2009-2014, di Pendopo
Rumah Dinas Wali Kota Bandung,
Jalan Dalem Kaum, (15/12/09).

Penghargaan Satyalancana
Emas LPM diterima Dada, karena
jasa, dedikasi dan andilnya dalam
membidani lahirnya LPM se Indo-
nesia pada 9 tahun lalu di Kota
Bandung Jawa Barat dan memaju-
kan LPM di Kota Bandung. Dada
Diakui sebagai tokoh, motivator
dan katalisator  LPM Nasional.
Penghargaan berupa pin emas di-
sematkan Sekjen DPP Asosiasi
LPM, Andin Azha.

Terkait keberadaan LPM,
Dada menuturkan, ada kewajiban
Pemerintah Daerah untuk  melaku-
kan iktiar pemberdayaan masyara-
kat dalam berbagai aspek kehidu-
pan. Kesemuanya ditujukan bagi
tercapainya sumber daya manusia
mandiri dan berkualitas, yang mam-
pu menggerakan potensi pemba-
ngunan menuju tatanan kehidupan
masyarakat yang adil dan makmur.

“Peran msyarakat dalam era
disentralisasi saat ini begitu sangat
penting, sehingga perlu diapresiasi
oleh para pemangku kepentingan,
sehingga proses pembangunan be-
nar-benar didasari aspirasi dan
prakarsa masyarakat,” tuturnya.

Dada Rosada Terima penghargaan dari Sekjen LPM di Pendopo Kota Bandung. foto: novianto

Trans, Bandung: Pemerintah
Kota Bandung dan Kodam III Sili-
wangi, Selasa (15/12) di lapang
sepakbola Koramil Kecamatan
Cibeunying Kidul menanam ber-
bagai pohon yang terdiri dari po-
hon produktif dan pelindung. Keg-
iatan tersebut dalam rangka bulan
menanam Indonesia. Hadir dalam
kegiatan tersebut, Wali Kota Ban-
dung, Dada Rosada, pangdam III
Siliwangi, Mayjen TNI Rasyid
Qurnuen Aquary, Dandim 1618/BS
Letkol inf. Asep Syaripudin, dan
sejumlah pejabat publik Pemkot
Bandung.

Menurut Dandim 1618/BS
Letkol Inf., Asep Syaripudin, jum-
lah pohon yang ditanam hari itu
sebanyak 2000 pohon.  “700 di-

Sebagai organisasi independen
dan mitra pemerintah, LPM di-
nilainya sangat memahami karak-
teristik masyarakat. Tidak saja
peka, kritis dan konstruktif tapi
juga mampu menciptakan percepa-
tan kemajuan dengan tetap meme-
lihara ikatan kebersamaan dengan
jajaran pemerintah.

Komposisi dan susunan Pe-
ngurus DPD Asosiasi LPM Jabar
2009-2014, terdiri dari H Dadang
Muhammad Maksum dan H Dada
Rosada (Dewan Fasilitator). Kamal
Alamsyah, Benyamin Arif, Tomas
Bulgan, Dodo Anwar, Asep Ma-
mat, H Isa Subagja, H Asep Dedi,
H Dedem Ruhlia (Dewan Pakar).

Pengurus harian teridiri Tatang
Suratis (Ketua). H Sopiar Sumar-
tadipura, Supriadi HS, Nanang
Herdiana dan Mujiono M (Wakil
Ketua). H Kiki Ahmad Zakiah,
Dahlan Gunawan Arifin, Cecep
Karsidi (Wkl Sekretaris). H Atang 
Ruhiyat (Bendahara). E Kosasih
(Wkl Bendahara).

Bidang-bidang (12) terdiri dari 
E Ratnawati dan Rudi Hermawan
(Pemberdayaan organisasi dan
kelembagaan dan keanggotaan).  H
Yusi Hasibuan, Andi Suhandi dan
Dian Puteri Muslih (Pemberdayaan
Koperasi dan UKM). Rike Surya-
ningsih dan H Mira Tasmira (Pem-
berdayaan perempuan dan perlin-
dungan anak). Idi Suhadin dan H

Edi Ahmadi  (Pemberdayaan pe-
ningkatan SDM). Maman Herman
Iskandar dan Adang Djumhawan
(Pemberdayaam kemitraan desa
tertinggal). Dudu Sadudin dan Aub
Ahmudin (Pemberdayaan pengem-
bangan potensi daerah dan kelau-
tan). Tatang Suardi dan Deden M
Nur (Pemberdayaan pemuda dan
olah raga).  RA Syarifudin dan Lili
Witarsih (Pemberdayaan seni bu-
daya dan pariwisata). Titing Sukar-
di dan Ateng Jaelani (pember-
dayaan kesehatan dan lingkungan
hidup).  HR Juhara dan Darussa-
lam (pemberdayaan kesra dan tang-
gap darurat). KR Firmansyah dan
Ishar Arif (pemberdayaan hyukum,
HAM dan perundang-undangan).
Ridwan dan Yusep Kushendar
(pemberdayaan komunikasi dan
informasi).

Mengemban tugas 5 tahun
kedepan, Ketua DPD Asosiasi
LPM Jabar, Tatang Suratis menye-

butkan 5 poin misinya yang akan
diimplementasikan di seluruh LPM
kelurahan dan desa di Jawa barat
yang disebutnya lima turut serta.

Kelima turut serta ini, yaitu
pertama mendorong dalam me-
ningkatkan produksi, menciptakan
lapangan kerja baru serta pen-
ciptaan iklim usaha yang sehat.
Kedua, membangun demokrasi
dalam kehiduoan masyarakat desa
dan kelurahan. Ketiga, meningkat-
kan ekonomi kerakyatan dengan
kemitraan bersama pemerintah di
berbagai jenjang sehingga program
pemerintah dapat dinikmati
masyarakat. Keempat, melaksana-
kan kegiatan yang mampu mem-
perkokoh persatuan dan kesatuan
dalam bingkai keanekaragaman.
Kelima, memperdalam meningkat-
kan SDM pengurus dan anggota
LPM sampai ke desa dan kota di
bidang informasi teknologi (IT).

(Novianto/Eyos)

Pemkot & Kodam III Siliwangi Hijaukan Cikutra

tanam di lapang koramil dan sisa-
nya disebar ke koramil-koramil
yang ada di Bandung,” ujarnya.

Lebih lanjut menurut Asep,
kegiatan penghijauan tersebut juga
merupakan salah satu upaya un-
tuk ikut membantu program Pemer-
intah Kota Bandung bidang lingku-
ngan hidup.

Sementara itu Wali Kota Ban-
dung berharap kegiatan tersebut,
dapat menambah semarak kegiatan
penghijauan di Kota Bandung, guna
menjadikan penanaman pohon se-
bagai bagian dari kebutuhan selu-
ruh warga kota. “Saya pun merasa
bersyukur gerakan penghijauan ini
mendapat apresiasi dari seluruh
kalangan, khususnya dari keluarga
besar Kodam III Siliwangi, sehing-

ga saya optimis tahun 2013 akan
tertanam sejuta pohon,” ujar Dada.

Dada pun menuturkan, dahulu
Kota Bandung dikenal dengan
Parisnya pulau Jawa, suara merdu
burung berkicau di mana-mana, na-
mum sekarang suara merdu burung
tersebut hanya dapat didengar di
beberapa tempat tertentu saja se-
perti pendopo dan sebagian taman-
taman kota.

“Hal ini terjadi karena keseim-
bangan ekosistem terganggu, baik
karena berkurangnya pepohonan
sebagai tempat burung bercengkra-
ma, maupun berkurangnya kaasan
resapan air sebagai dampak dari
tingginya pertumbuhan pendu-
duk,” ujarnya.

Jika hal itu dibiarkan menurut
Dada, maka wajah Kota Bandung
ke depan bisa dipastikan lebih bu-
ruk dibandingkan sekarang, serta
mengurangi daya dukung lingkun-
gan terhadap kehidupan manusia.

Senada dengan Wali Kota Band-
ung, Pangdam III Siliwangi pun,
mengungkapkan jajarannya akan
terus mendukung program Pemer-
intah Kota Bandung di bidang peng-
hijauan, karena merupakan salah
satu bentuk penyelamatan dunia.

“Pemeliharaan lingkungan tidak
boleh berhenti meski jabatan telah
berganti, penanaman pohon ini se-
bagai bentuk kepedulian terhadap
lingkungan harus tetap dilakukan
oleh siapa pun termasuk jajaran
TNI,” ungkapnya. (Eyos/Nov)

Trans, Cirebon : Warga
Waled Kota Kabupaten Cireb-
on mengeluhkan kerusakan
jalan ruas Losari-Waled Kota
yang hingga kini belum tampak
adanya upaya perbaikan. Pada-
hal jalan yang berstatus jalan
provinsi ini padat dilalui ken-
daraan dan cukup vital karena
sebagai jalur alternatif menuju
Kabupaten Kuningan.

Dari pantauan Koran
Trans, ruas Losari-Waled Kota
ini memang mengalami kerusa-
kan yang cukup parah. Dis-
amping ada aspal yang terke-
lupas juga pada beberapa titik
dibagian jalan juga ada yang
berlubang. Kondisi ini disam-
ping memperlambat jarak tem-
puh juga membuat tidak nya-
man bagi pengendara dan
penunpang angkutan umum
yang melintasinya.

Kepala Balai Pengelolaan
Jalan Bina Marga Wilayah Pel-
ayanan IV Cirebon Ir H Asep
Sukarno melalui Kasi PPJ Rid-
wan, saat ditemui Koran Tran-
saksi di Kantornya di Kawasan
Sumber Kab Cirebon, belum
lama ini, mengakui adanya keru-
sakan pada ruas Losari-Waled
Kota. Menurutnya, memang ada
kerusakan namun tidak terlalu
banyak hanya pada titik-titik
tertentu saja. Kerusakan lebih
diakibatkan kerena air hujan dan
banyaknya angkutan material
yang overload.

Bahkan Ridwan menye-
butkan pihaknya beberapa
waktu lalu juga telah menerima
surat permintaan perbaikan

Warga Waled Kota
Keluhkan Jalan Rusak

jalan dari Kades Waled Kota.
Namun karena keterbatasan
dana pada tahun anggaran 2009
perbaikan belum bisa dilaksan-
akan. Ia menyatakan untuk
perbaikan jalan ruas Losari-
Waled Kota sudah diusulkan ke
provinsi. “Insya Allah, 2010
akan segera diperbaiki,” ujar-
nya optimis.

Tidak penuhi janji
Selain itu, ia juga menye-

butkan keterlambatan perbai-
kan ruas Losari-Waled Kota
juga akibat adanya janji PT Adhi
Karya yang semula akan mem-
bantu memperbaiki jika ada
kerusakan jalan di ruas terse-
but. Namun janji PT Adhi
Karya baik dalam forum rapat
di Bakorwil Cirebon maupun
di Base Camp proyek mereka
hingga kini tidak terwujud.
Padahal ruas tersebut rusak
juga akibat banyaknya ken-
daraan berat milik PT Adhi
Karya yang melintas.

Dari pantauan memang se-
tahun terakhir ini banyak sekali
kendaraan berat milik PT Adhi
Karya yang melintas ruas Losa-
ri-Waled Kota. Kendaraan
tersebut rata-rata mengangkut
material bahan baku berat/over-
load. Maka tidak heran kalau
masyarakat sekitar lokasi
menuding kalau kendaraan mi-
lik kontraktor BUMN yang
kini tengah mengerjakan
proyek jalan TOL Kanci-Paja-
gan, itu sebagai biang keladi
penyebab rusaknya ruas jalan
Losari-Waled Kota.

(Arso/Iwan Bsk)

Sekda Kab. Indramayu H
Supendi. foto: yos

Walikota Bandung & anggota Kodam III Siliwangi menanam
berbagai pohon yang terdiri dari pohon produktif dan pelindung.
foto: eyos
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Biro Kota Bogor : ----------------
Biro Kab. Bogor : ----------------
Biro Kota  Bekasi : Lorayati Debataraja, Geoffrey, A Rauf Matondang
Biro Kab Bekasi : Kaslim Kusyairi,  M Abduh, Abdul  Aziz.

Trans, Bekasi: Masyarakat
Kecamatan Sukatani, Kabupaten
Bekasi, Barat khususnya di Desa
Sukamulya dan Desa Sukadarma,
resah dengan adanya hiburan malam
bazaar seperti komidi putar, goa
hantu, lotre ketangkasan sebagai
permainan anak-anak.

Masyarakat menjadi resah kare-
na permainan seperti itu datangnya
selalu di setiap anak-anak mau
menghadapi ulangan umum atau
ujian semester. Akibatnya, waktu

Perwakilan Jawa-Barat : Surasdi Arso (Kapala Perwakilan)
: Telp 022-7216621, 0818.02292797, Iwan Bsk,

Kota Bandung : Elvin Yos, Novianto.
Biro Kab/Kota Tasikmalaya : Engkus Suhara HP 085287823399
Biro Kab Garut : Iyep LM , Dadang Suhendar, Iwan Suwandi
Biro Subang : Iwan Kurniawan
Biro Karawang : ----------------

WARTAWAN PROFESIONAL TUNJUKAN JATI DIRI

Trans, Bekasi : Berkaitan
dengan tahun baru Hijriyah 1
Muharram 1431 H pada  9
Desember 2009, bertempat di Jl.
Aster II RT. 011/05 Perum
Harapan Baru, Kelurahan Kota
Baru, Kecamatan Bekasi Barat,
34 anak plus mualaf telah
menerima santunan dari warga
setempat.

Dengan mengambil tempat di
saung serbaguna, ketua RT. 011/
05, Sudi Suprayitno, telah
memberikan santunan kepada
anak yatim  binaan, Majelis
Ta’lim Annur Pardian Sutikno.
Menurut Ramlan, sekretaris RT.
011/05, yang didampingi
bendahara Supriyanto, bahwa
dari 34 anak yatim plus mualaf.

Pemberian santunan yang
dilakukan oleh RT. 011/05 Perum
Harapan Baru, merupakan tradisi
setiap 1 Muharram. Karena
memberikan santunan kepada
anak yatim sebagai orang muslim,
hukumnya adalah wajib.

Ketua RT. 011, Sudi
Suprayitno, menambahkan
suksesnya pemberian santunan
kepada anak yatim, semua itu
berkat inisiatif dan kesadaran
warga setempat yang
menyisihkan sebagian rezekinya
di jalan Allah SWT.

Dalam kesempatan itu hadir
Ketua RW. 05, Satwoko, warga
setempat dan tokoh masyarakat,
meski sederahana namun cukup
hidmat. (Yat)

34 Anak Yatim
Dapat Santunan
Dari Warga
Harapan Baru

UMJ Wisuda 700 Sarjana
Putra Wartawan Koran Transaksi

Raih Gelar Sajana Pendidikan Islam

Trans, Bekasi: Salah seor-
ang wartawan Koran Transak-
si, Geoffrey alias Muhamad
Jufri, merasa bahagia saat ini.
Bukan karena ia mendapat emas
yang jatuh dari langit, melain-
kan karena anaknya berhasil
meraih gelar Sarjana pendidikan
Islam (SPd.I) dari Universitas
Muhammadyah Jakarta.

Putra Goeffrey yang meraih
SPd.I itu bernama Wahyu Adi
Putra. “Dia orangnya mandiri.
Kuliah sambil mengajar, itu
yang dilakukannya sebelum di-
widuda. Aku banggalah karena
dia tidak termasuk yang me-
nyusahkan orang tua, tapi ber-
hasil juga dia menyelesaikan
kuliahnya dengan baik,” kata
Geoffrey.

Geoffrey yang dengan bang-
ga mengahdiri wisuda anaknya
di Jalan KH Ahmad Dahlan Cir-
endeu Ciputat, baru-baru ini,
mengatakan bahwa yang di-
wisuda bersama anaknya seban-
yak 700 sarjana dari beberapa
fakultas yang ada di Universi-

tas Muhammadiyah Jakarta.
“Yang diwisuda pada

Gelombang Pertama dari Fakul-
tas Ke Dokteran dan Fakultas
Ekonomi. Gelombang Kedua
dari Fakultas Ilmu Sosial Poli-
tik,  Fakultas Hukum, Fakultas
Agama Islam, dan Fakultas Per-
tanian,” katanya.

Wisuda tersebut, kata Geof-
frey, langsung dipimpin oleh
Rektor Universitas Muha-
madyah Jakarta, DR Hj Masyi-
toh M Ag, yang dihadiri Wakil
Rektor I Prof Dr Suhendar Su-
laeman MS, Wakil Rektor II M
Yusuf SE  MM, dan Wakil Rek-
tor III Drs Moh Amin Tohari
M Si, serta para dekan dari se-
mua fakultas yang ada.

“Semua orang tua maha-
siswa serta keluarga yang di-
wisuda ikut merasakan keba-
hagia. Saya juga bahagia, mudah-
mudahan anak saya dapat meng-
abdikan ilmunya baik di tempat-
nya bekerja maupun di tengah
masyarakat,” pungkasnya.

(Geoffrey)

anak-anak untuk belajar terganggu
dan terusik, sampai sampai ada
anak pelajar yang enggan belajar
sepanjang hiburan itu digelar.

Singkat cerita anak-anak pela-
jar ada yang tidak pernah belajar
atau membaca buku sama sekali.
Jangankan memegang buku, meli-
hatpun tidak tertarik karena asyik
menyaksikan hiburan. Padahal,
lokasi hiburan juga dijadikan ajang
sono oleh para pemuda dari luar
Kecamatan Sukatani, untuk  saling

Masyarakat Dua Desa Resah Karena Komedi Putar
memadu kasih saling pelepas rin-
du. Bagaikan pasar cinta atau sam-
bung jodoh!

Tokoh masyarakat setempat
yang berdekatan dengan lokasi hibu-
ran, TM dan ATG,  mengatakan
kepada Koran Trans, sebetulnya
mereka tidak keberatan terhadap
kegiatan hiburan tersebut, karena
bisa juga membantu pendapatan
sehari-hari warga sekitar, Namun,
waktunya jangan sampai meng-
ganggu anak-anak yang sedang
menghadapi ulangan umum.

"Ini selalu begitu. Setiap meng-
hadapi ulangan umum pasti diada-
kan hiburan seperti itu. Memangn-
ya pemerintah dari mulai desa sam-
pai dengan kecamatan tidak mem-
baca situasi kalender pendidikan,

sehingga memberikan izin untuk
kegiatan tersebut," ujarnya.

Kekecawaan warga memang
dengan berbagai alasan. Salah satu
ketua club sepak bola yang ada di
sekitar Kecamatan Sukatani men-
gatakan kepada Koran Trans bah-
wa pihaknya juga kecewa berat
dengan adanya pertunjukan kome-
di putar dan pasar malam alias ba-
zaar di alun-alun lapangan sepak
bola tersebut.

Begitu juga salah satu pengurus
Masyarakat Peduli Lapangan Suka-
tani (MPLS). Menurutnya, dia tidak
setuju dengan adanya pertunjukan
komedi putar, karena keberadaan
hiburan itu merusak, termasuk
lingkungan. "Sampai-sampai rumput
pun mati dan lapangan bergelombang

nampak terlihat bekas kaki pada le-
gok. Sewaktu saya ditanya oleh ket-
ua club bola, bagaimana untuk mer-
apihkan kembali lapangan yang
sudah rusak itu, saya tidak bisa men-
jawab," katanya.

Pegawai dan guru-guru yang
ditemui wartawan Koran Trans
seusai upacara bendera pada Hari
Korpri dan Ulang Tahun PGRI,
juga merasa kecewa lokasi upacara
pun dipindahkan karena acara hibu-
ran malam itu. "Tahu, ya? Saya
tidak mengerti mengapa upacara
pindah ke lapangan SMA. Apa
karena tempatnya tergusur oleh
bazar malam, sehingga kepentingan
nasional terkalahkan oleh kepen-
tingan segelintir orang?" ujarnya.

(Kaslim)

Trans, Majalengka : Bupati
Kabupaten Majalengka H Sutris-
no meminta agar pada tahun 2010
pelebaran Jalan KH Abdul Halim
terus dilanjutkan. Permintaan bu-
pati tersebut disampaikan melalui
surat yang dikirimkan ke Pemerin-
tah Provinsi Jabar melalui Balai
Pengelolaan Jalan Bina Marga
Wilayah Pelayanan IV Cirebon.

Permintaan bupati ini berkaitan
dengan program percepatan pem-
bangunan infrastruktur yang pro-
porsional dan berkelanjutan, dima-
na saat ini Pemkab Majalengka se-
dang melakukan penataan jalan uta-
ma dalam kota sebagai upaya daya
tarik pergerakan perekonomian
Kabupaten Majalengka.

Seperti diketahui Jalan Raya
KH Abdul Halim sepanjang 7,56

km yang membentang persis di
depan kantor bupati Majalengka
berstatus sebagai jalan provinsi.
Pada tahun anggaran 2009 jalan yang
melintasi pusat kota Majalengka ini
mendapat bantuan APBD Provin-
si sebesar Rp 15 miliyar. Dari ban-
tuan tersebut Rp 13 milyar dian-
taranya digunakan untuk pemba-
ngunan kontruksi jalan dan sisan-
ya Rp 2 milyar ditambah dana
sharing dari Pemkab Majalengka
sebesar Rp 2 milyar digunakan un-
tuk pembebasan lahan.

Kepala Balai Pengelolaan Jalan
Bina Marga Wilayah Pelayanan IV
Cirebon Ir H Asep Sukarno, MSi,
MT melalui Kasi PPJ Ridwan Su-
wandi saat ditemui Koran Transak-
si di kantornya di Sumber Kabu-
paten Cirebon, belum lama ini,

membenarkan pihaknya telah me-
nerima surat permintaan bupati
Majalengka agar proyek pelebaran
jalan Abdul Halim dilanjutkan.

Menurut Ridwan surat tersebut
sebagai acuan dan dorongan moril,
karena pihaknya juga sebelumnya
sudah mengajukan agar proyek di-
maksud dapat dilanjutkan. “Insya
Allah, pada tahun anggaran 2010
proyek pelebaran jalan Abdul Halim
tersebut akan terus dilanjutkan hing-
ga tuntas,” ujarnya.

Dijelaskan, pekerjaan tahap
pertama pelebaran jalan Abdul
Halim kini mendekati selesai. Na-
mun dengan alokasi dana sebesar
Rp 13 milyar pada tahun 2009
maka baru sekitar 2,5 km saja yang
dapat dilaksanakan, sehingga masih
tersisa 3,26 km yang belum diker-

jakan. Untuk melaksanakan sisa
pekerjaan tersebut pihaknya pada
tahun 2010 sudah mengajukan tam-
bahan dana sebesar Rp 25 milyar
sebagaimana usulan dari Pemkab
Majalengka. “Kita optimis dana
tambahan tersebut akan turun hing-
ga proyek pelebaran jalan Abdul
Halim akan tuntas pada tahun
2010,” harapnya.

Kondisi mantap
Sementara itu khusus di

wilayah kabupaten Sumedang dari
hasil patauan tim Koran Transak-
si kondisi jalan provinsi lebih
kurang sepanjang 100 km umumn-
ya dalam kondisi mantap. Kendati
ditemui beberapa titik jalan
bergelombang seperti di ruas
Cijelag-Cikamurang, namun tidak

sampai berlubang.
Salah seorang staf pemeliharaan

rutin pada  Balai Pengelolaan Jalan
Wilayah Pelayanan IV Cirebon
yang bertugas di Kab Sumedang,
Pri membenarkan adanya jalan
bergelombang di ruas Cijelag-Cika-
murang. Namun menurutnya
kekurangan yang kecil-kecil terse-
but akan dikerjakan pada tahun
anggaran 2010.

Dijelaskannya, sesuai program
dalam tahun anggaran 2009 peker-
jaan pemeliharaan ruas-ruas jalan
provinsi di wilayah Sumedang hing-
ga akhir Desember ini sudah sele-
sai dikerjakan dan tidak ada kenda-
la dalam pelaksanaannya. Semua
anggaran sudah terserap dan jalan
berhasil dalam kondisi mantap.

(Arso/Iwan Bsk)

Bupati Majalengka Minta Pelebaran Jalan Abdul Halim Diteruskan

Pelaksanaan Proyek Jalan Lingkungan
Kp Bulak Manggah Kecewakan Warga

Satu anggota BPD sedang melihat hasil pengecoran di Jalan Kampung Bulak Manggah, Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani,
Kabupaten Bekasi. foto: kaslim

Trans, Bekasi: Lama menunggu! Itulah yang
dirasakan warga Kampung Bulak Manggah,
Desa Sukaasih, Kecamatan Sukatani, Kabu-
paten Bekasi,  Propinsi Jawa Barat, selama
bertahun-tahun.

Kerugian Negara di Jabar Diduga Rp 46 triliun
Trans, Soreang: lima tahun

dari tahun 2004-2009 Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) mene-
muka 2.804 kasus  di Jawa Barat
yang berkaitan dengan pengelolaan
keuangan pemerintah daerah.
Diduga akibat kasus-kasus terse-
but negara dirugikan sejumlah  Rp

46 triliun.
Hal itu dikatakan Anggota

Badan  Akuntabilitas Keuangan
Negara (BAKN) DPR-RI, Mustafa
Assegaf, saat kunjungan BAKN
DPR-RI ke Pemkab Bandung yang
diterima Sekda Kab. Bandung, H.
Sofian Nataprawira di Bale Sawa-

la, Kamis (17/12).
Rombongan BAKN yang dip-

impin Muradi Darmansyah ber-
kunjung ke Pemkab Bandung un-
tuk mengenalkan BAKN sebagai
badan baru di DPR-RI sekaligus
dialog upaya mewujudkan pemer-
intahan yang bersih.

Mereka sangat mengharap
kan adanya perbaikan
jalan lingkungan di

wilayah mereka. Kondisi jalan
yang ada dan terisolir sangat meng-
gangu aktivitas merea. Sekedar ber-
jalan kaki pun sulit, sehingga sta-
tus kesejahteraan mereka berada di
bawah garis kemiskinan.

Permohonan warga yang
menunggu bertahun-tahun itu pun
akhirnya terwujud atau terkabul,
dengan adanya proyek jalan lingkun-
gan di Kampung Bulak Manggah.
Mulai dari Rt. 07 sampai dengan Rt.
012,  semuanya bersyukur kepada
Allah SWT, karena doanya dikabul-
kan: yakni pengecoran atau perbai-
kan jalan dilaksanakan.

Namun, rasa gembira warga
Kampung Bulak Manggah dengan
seketika pula menjadi kekecewaan.
Pasalnya, proyek pengecoran tern-
yata hanya dilaksanakan asal jadi.
Betapa tidak, baru beberapa hari
saja di-cor,  jalan itu sudah retak-
retak atau pecah-pecah.

Uci Sanusi selaku Kepala Du-
sun mengatakan kepada wartawan
Koran Trans, pelaksanaan proyek
jalan tersebut memang kurang ba-
gus. “Ddilihat dari bentuk jalannya
pun tidak lurus, blengkak-bleng-
kok dan ketebalannya hanya 10 cm
dari beskos. Jalan sepanjang dari
Rt. 9 sampai ke Rt. 8 tidak mema-
kai plastik, dan diatasnya tidak di-
gurat menjadi licin,” kataya dengan
nada kecewa.

Satu anggota BPD yang juga
melihat hasil pengecoran itu me-
ngatakan bahwa rasa kecewanya.
“Saya memang tidak paham

masalah pekerjaan ini, nanti saya
telepon dulu ketua. Saya juga sudah
menelepon kepada pihak penga-
was sekaligus memberitahukan
bahwa pengecoran seperti ini se-
suai apa engga. Pengawas men-
jawab, ’wah ini jelek sekali tidak
benar,” katanya.

Warga pun sempat berkumpul
dan mengemukakan uneg-unegnya
terkait pengerjaan jalan tersebut.
“Seandainya ada dari pihak penga-
was atau PPTK yang mempersoal-
kan pekerjaan ini,  saya akan di-
pindahkan ke kantor kecamatan,”
celotehan itu keluar dari mulut si
pelaksana AR.

Salah satu warga yang tidak
mau dipublikasikan namanya men-
gatakan, warga sangat kecewa dan
priatin sekali, karena setelah  ber-
tahun-tahun mengidam-idakan jalan
lingkungan yang bagus, ternyata
dinodai dengan pekerjaan yang asal
jadi. “Itu kan menggunakan angga-
ran yang sangat besar mencapai Rp.
463.253.000,- (empat ratus enam
puluh tiga juta dua ratus lima pu-
luh tiga ribu rupiah). Menurut saya
anggaran sebesar itu sulit didatang-
kan lagi. Itupun bertahun-tahun
baru ada,” katanya.

Menurutnya, kalau sekarang pe-
kerjaan dilaksanakan secara asal asalan,
mungkin belum tentu sepuluh tahun
lagi akan ada perbaikan jalan. “Saya
menghimbau kepada Pemerintah
Kabupaten Bekasi, khususnya Dinas
Tata Ruang dan Pemukiman, agar da-
pat menindak tegas semua para kon-
traktor nakal yang menyalahi aturan,
seperti melanggar bestek,” pungkasn-
ya. (Kaslim)

Lebih jauh Mustafa mengata-
kan, dari laporan keuangan Pem-
prov Jabar dan pemerintah kabu-
paten/kota di Jawa Barat selama
tahun 2004-2009  yang dilakukan
BPK diketahui terdapat penyim-
pangan yang berindikasi kerugian
negara. (Arso)

Permainan Komidi putar membuat resah, karena ada di setiap
anak-anak mau menghadapi ulangan umum. foto: kaslim

Wartawan Trans Goeffrey/Muh. Jufri beserta keluarga saat
mendampingi putra keduanya, Wahyu Adfi Putra. M saat
akan memasuki Gedung UMJ untuk di wisuda.

Peninggian Tanggul Kali Cakung Harapan Baru Lamban! Kali
Cakung
Jl. Aster
Raya
yang
sedang
dikerjakan.
foto:yat

Trans, Bekasi: Proyek pem-
bangunan peninggian tanggul Kali
Cakung, dari mulai Perum Harapan
Baru II Jalan Cendrawasih dan
Harapan Baru I, Janan Aster Raya,
Kelurahan Kota Baru, Kecamatan
Bekasi Barat, ternyata dinilai war-
ga pengerjaaannya lamban.

Menurut seorang warga
Jl.Aster Raya, lambannya penger-
jaan proyek itu membuat banyak
warga mengeluh. Sistem pengerjaan
bongkar tanggul kali oleh pelaksa-

na tidak berurutan, sedangkan tang-
gul kali yang ada dibongkar. Dita-
mbah kondisi cuaca yang tidak
menentu warga jadi kwatir dan
merasa was-was serta trauma ter-
jadi lagi banjir.

Akibatnya, tanggul-tanggul kali
kini sudah dijebol. Kalau terjadi
hujan deras, warga sempat menga-
lami kebanjiran. Namun, pada
dasarnya warga Perum Harapan
Baru sangat mendukung program
Pemerintah Kota Bekasi cq Subdin

PU Tata Air, dengan adanya proyek
peninggian kali Cakung. Apalgi di-
lakukan penertiban dan pem-
bongkaran kios-kios liar yang
dibangun di atas lahan Tarum Pe-
ngairan di Jalan Aster Raya RT.011/
05, jalur hijau tersebut.

Di sana ada sekitar 12 kios PKL
di wilayah RT.011/05. “Saya ber-
harap gubuk kios pedagang yang
sudah dibongkar, jangan diizinkan
lagi untuk dibangun,” ujar Sudi
Prayitno dan Ramlan.

Namun, jika proyek pening-
gian kali telah rampung, kios yang
telah dibongkar akan kembali
dibangun. Sebab, mereka diizin-
kan oleh oknum dari Kelurahan
Kota Baru dan oknum Ketua Rw
setempat.

Ketika Koran Trans ingin
mengkonfirmasikan masalah ini,
Lurah Kota Baru, ternyata menu-
rut stafnya tidak ada di tempat.
“Pak, lurah sedang rapat di waliko-
ta”, ujarnya. (Yat)
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Trans, Cilegon: Sebanyak 700 personil dari kepolisian resort
(Polres) Cilegon Banten, diturunkan untuk pengamanan perayaan
Natal dan tahun baru.

Selain menerjunkan anggotanya, jajaran kepolisian juga
mendirikan beberapa pos pengamanan di sepanjang jalur menuju
kawasan wisata pantai Anyer.

“Dalam pengamanan perayaan natal dan pergantian tahun nanti,
juga dilibatkan anggota dari kepolisian sektor yang berada di
wilayah hukum Cilegon,” kata Kapolres Cilegon Ajun Komisaris
Besar Polisi (AKBP), Dadang Rahardja di Cilegon.

Menurut Dadang, selain kawasan wisata pantai pengamanan
dan pendirian posko juga di lakukan menuju ke arah pelabuhan
penyeberangan Merak dan wilayah kota.

Dijelas dia gelar pengamanan perayaan Natal dan tahun baru
merupakan rangkaian dari operasi lilin.”Untuk penempatan personil
dan pos pengamanan masih kita susun,” ujar Dadang.

Mengenai pengaman kawasan wisata yang rawan dengan
kecelakaan laut dimana sering terjadi wisatawan tenggelam atau
terbawa arus saat sedang berlibur, untuk mengantisipasi hal tersebut
pihak kepolisian telah melakukan koordinasi untuk pengamanan di
wilayah laut dengan kepolisian perairan (Polair) Polda Banten.
(Yus)

Trans, Cilegon: Anggota
Komisi I DPRD Kota Cilegon,
M Tahyar mendesak Walikota
Aat Syafaat memberikan sanksi
tegas kepada Sekretaris Daerah
(Sekda) Cilegon Edi Ariadi,
berupa penurunan jabatan. Hal
ini terkait dengan tudingan, Edi
menggunakan fasilitas negara
untuk kepentingan Pilkada.

Selain Sekda, sanksi serupa
juga harus diberikan kepada
Kabag Perlengkapan Akmal
Firmansyah dan Kabag Infokom
Soleh. Kedua pejabat ini juga
terlihat dan ikut sesi pemotretan
salah satu Bakal calon Walikota

di gedung DPD II Golkar Kota Cilegon, belum lama ini.
“Dan sepantasnya pula, Walikota memberikan sanksi tegas

terhadap para pejabat itu. Karena sesuai dengan aturan yang ada,
bahwa PNS harus netral. Kalau perlu Walikota menurunkan jabatan
para pejabat tersebut,” ujar Tahyar, kemarin.

Tahyar menegaskan, tindakan tiga pejabat itu sudah membuat
suasana tidak kondusif. Dengan menggunakan fasilitas negara dan
terjun kepada politik praktis, tambahnya, maka membuat suasana
politik akan semakin memanas. Masyarakat juga akan menilai,
bahwa harta mereka digunakan untuk kepentingan politik, bukan
untuk rakyat. (Yus)

Trans, Rangkasbitung: Sejumlah  siswa SMAN I Sobang,
Kecamatan Sobang, terpaksa harus melaksanakan proses belajar
dengan kondisi memprihatinkan.

Mereka tidak seperti siswa sekolah lain, dimana harus menulis
dengan alas kursi, karena tidak memiliki meja tempat alas menulis.

Kegiatan proses belajar yang memprihatinkan ini baru diketahui
oleh salah seorang anggota DPRD dari daerah pemilihan tiga
(Cimarga, Lewi Damar, Sobang, Muncang, Bojong, dan Cirunten),
HM. Yogi Rohmat, dari Fraksi Golkar.

Dalam agenda reses  tersebut, Yogi sempat menyinggahi sekolah
itu. Dia mendapatkan aspirasi dari para siswa, tentang keluhan
belum adanya meja. Karena belum ada meja, mereka terpaksa
melaksanakan ujian umum dengan menulis di kursi. (Yus)

Pungli Warnai Program
PUAP Kab. Pandeglang

Pilkada Kota Cilegon

Walikota Harus Berani
Turunkan Jabatan Sekda

Sekda Cilegon, Edi Ariadi.

Karena Tidak Memiliki Meja

Siswa SMA di Sobang
Menulis di Alas Kursi

Polisi Himbau Pengelola
Pantai Siapkan Penjaga

Jelang Perayaan Natal & Tahun Baru

Trans, Pandeglang: Program
Pengembangan Usaha Agribisnis  Perdesaan
(PUAP) tahun 2009 kepada gabungan kelompok
tani (Gapoktan) di Kabupaten Pandeglang,
Banten di warnai aksi pungutan liar (Pungli) yang
dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan
Dinas pertanian dan Perkebunan (Distanbun)
Pandeglang.

“Sebenarnya Program PUAP di
Pandeglang berjalan normal. Na-
mun, masalah yang dihadapi
sekarang adalah banyaknya oknum
yang mengatasnamakan Distanbun
meminta jatah ke Gapoktan,” kata
Kepala Distambun Pandeglang
Cahyan Sofyandi dalam sambutan
Kegiatan evaluasi dan pelaporan
kegiatan PUAP 2009 di Pendopo
Pemkab Pandeglang, yang diikuti
180 peserta yang merupakan Ket-
ua Gapoktan dan penyuluh perta-
nian.

Menurut Cahyan, program
PUAP di Pandeglang sudah berjalan
sejak 1998 dan tahun pertama ada
37 Gapoktan  yang mendapatkan
dana yang totalnya Rp  3,7 Miliar.
Pada tahun 2009 Gapoktan pener-

ima PUAP bertambah menjadi 116
dengan dana yang diterima dari
pusat Rp 11,6 M.

“Dana yang diterima Gapok-
tan akan digunakan pembelian per-
alatan pertanian, pengembangan
holtikultura, simpan pinjam, dan
tanaman pangan. Dana ini bukan
hibah tetapi merupakan dana yg
digulirkan,” beber Cahyan seraya
mengatakan pada 2008 salah satu
Gapoktan berhasil meraih Penghar-
gaan dari Presiden yakni Gapok-
tan Kecamatan Mandalawangi.

Sementara itu, Kepala Dinas
Pertanian Propinsi Banten Agus
Tauhid mengaku sangat bersyukur
karena penerima PUAP bertambah.
Katanya, tujuan PUAP sangat ba-
gus yakni mengurangi kemiskinan

dan pengangguran sesuai dgn po-
tensi perdesaan yang ada.

“Pandeglang dan Lebak pener-
ima PUAP terbesar di Provinsi
Banten. Ini patut disyukuri dan
mudah-mudahan bisa dipertahan-
kan,” katanya.

Sementara itu Komisi II
DPRD Pandeglang rencananya akan
memanggil Kepala Distanbun Pan-
deglang serta beberapa pengurus
gabungan kelompok tani (Gapok-
tan) penerima PUAP 2009.

“Benar kami juga mendengar
jika penyaluran dana PUAP diwar-
nai pungutan. Tapi siapa pelakun-
ya tidak jelas dan kami harapkan
Distanbun tunjuk langsung pelaku-
nya sehingga masalah ini menjadi
jelas,” kata Ade Kadar, anggota
Komisi II DPRD Pandeglang.

Ditambahkannya, dalam wak-
tu dekat ini pihaknya akan me-
manggil Kadistanbun dan bebera-
pa pengurus Gapoktan penerima
PUAP. Diharapkan hal ini bisa
menjdi titik terang untuk men-
gungkap para pelaku pungutan liar.
“Dana PUAP adalah uang negara
dan tidak diperbolehkan untuk ke-
pentingan lain,” tandasnya. (Yus)

Program  Sertifikat Prona Bermasalah
Trans, Rangkasbitung: Pro-

gram sertifikat prona atau sertifikat
masal di wilayah Kecamatan
Warung  Gunung, Lebak dinilai ber-
masalah.

Pasalnya, dalam pembuatan
buku sertifikat tersebut nama pe-
miliknya bukan pemilik tanah me-
lainkan memakai nama orang lain
sebagai penggarap.

Munculnya dugaan sertifikat
bermasalah itu diketahui oleh salah
seorang anggota DPRD dari Fraksi
PDIP, Enden Mahyudin saat melaku-
kan agenda reses ke daerah pemilihan

satu, Kecamatan Warung Gunung.
“Saya banyak menerima aspi-

rasi warga yang menyatakan sebagi-
an besar sertifikat prona di Warung
Gunung tidak menggunakan nama
pemilik aslinya, melainkan nama si
pengarap. Akibatnya, ketika tanah
itu akan di jual, pihak pembeli mera-
sa keberatan,” ujar Enden.

Untuk menindaklanjuti masalah
ini, dewan akan mencoba mengklar-
ifikasi ke Badan Pertanahan Nasion-
al (BPN). Selain temuan itu, dewan
juga menemukan keluhan tentang
surat keterangan tidak mampu

(SKTM).
Sebagian besar masyarakat

miskin banyak yang tidak menda-
patkan kartu tersebut. Sehingga
mereka kesulitan untuk mendapat-
kan pelayanan kesehatan gratis dari
pemerintah.

Menurut Enden, dua persoalan
yang terjadi di wilayah Warung Gu-
nung, seperti kejanggalan sertifikat
prona dan SKTM harus menjadi
bahan kajian pemerintah setempat.
Masalah ini jangan sampai didiam-
kan , karena khawatir dikemudian
hari mengundang masalah. (Yus)

LOUNCHING - Kapolda Banten, Brigjen Pol Rumiah, bersama Bupati Lebak, H Mulyadi Jayabaya,
menekan tombol serine saat lounching sentra pelayanan terpadu korban kecelakaan di
kantor Sentra Pelayanan terpadu di persimpangan jalan Mandala. foto: yus

2010, Panti Rehabilitasi
Penyalahgunaan
Narkotika Dibangun

Trans, Serang: Tingginya
peredaran dan penyahgunaan
narkotika di Provinsi Banten men-
ginspirasi Badan Narkotika Provin-
si (BNP) Banten, untuk mengusul-
kan pembangunan panti rehabilita-
si penyalahgunaan narkotika dan
zat adiktif di wilayah Provinsi Ban-
ten. Apalagi, dalam persoalan ka-
sus penyalahgunaan narkotika
Provinsi Banten berada di urutan
ke enam tingkat nasional.

Wakil Gubernur Banten HM
Masduki membenarkan, program-
program BNP pada tahun 2010 di-
harapkan berjalan lebih baik lagi.
Jika pada tahun 2009 adalah di-
canangkan program pencegahan dan
pemberantasan peredaran narkoti-
ka. Maka pada tahun 2010 ini BNP
Banten mengusulkan adanya pem-
bangunan panti-panti rehabilitasi di
Provinsi Banten.

“Selain, mengintensifkan pro-
gram pencegahan dan pemberan-
tasan peredaran narkotika. BNP
juga mengusulkan pembangunan
panti rehab di Banten,” jelas Mas-
duki usai melakukan rapat BNP di
kantor Kesbangpol Provinsi Bant-
en, Jumat (11/12).

Masduki yang juga selaku Ket-
ua BNP Provinsi Banten ini men-
erangkan, rencana pembangunan
panti rehabilitasi itu akan dibangun
pada tahun 2011.

Karena pada tahun 2010 akan
dibuat terlebih dahulu mengenai
detail engineering design (DED)-
nya. Sebab, pembangunan fasilitas
rehab yang memadai membutuhkan
biaya besar demikian pula dengan
operasionalnya.

Sejauh ini panti rehab bagi para
pecandu narkoba hanya berada di
Panti Lido di Desa Wates Jaya,
Kecamatan Cigombong, Kabupat-
en Bogor, Jawa Barat. Panti itu
memiliki seluas 11,2 ha bisa me-
nampung menampung 300 pecandu
dan panti ini merupakan panti re-
habilitasi narkoba terbesar se-Asia
Tenggara.

Bahkan, rencananya pada
tahun 2010 mendatang BNP juga
akan memprogramkan pencanangan
satu kecamatan dan desa menjadi
kawasan bebas dari peredaran
narkotika.

Sementara itu, Wakapolda Ban-
ten, Kombes Pol Burhanuddin Andi
yang juga Wakil Ketua BNP Bant-
en mengatakan, dengan upaya pene-
kanan peredaran, pemakaian dan
penggunaan narkotika di wilayah
Banten.

“Kami juga berharap keberadaan
panti rehabilitasi narkotika di Bant-
en nantinya tidak hanya diperuntu-
kan untuk warga Banten, tapi juga
diperuntukan bagi warga dari luar
Banten,” tambahnya. (Yus)

Barang Jamaah Haji
Lebak, Banyak Raib

Trans, Lebak: Sejumlah rom-
bongan haji dari Kelompok Terbang
(Kloter) 11 asal Lebak, Banten
mengaku resah. Pasalnya, dari 450
jemaah Haji yang berhasil menun-
aikan ibadah haji, beberapa diant-
aranya telah kehilangan barang
bawaannya.

Mereka pun menuding, hal ini
akibat dari ketidakprofesionalan pan-
itia penyelenggara haji dalam mengu-
rusi kepulangan mereka dari Mekkah.

Pantauan di Pendopo Setda Leb-
ak, ribuan warga memadati halaman
pendopo, tatkala rombongan haji
yang mendarat di bandara Soekarno
Hatta pukul 05.00 WIB tersebut, tiba
pukul 11.00 WIB di pendopo den-
gan menggunakan lima buah bus.

Rombongan itu pun disambut
oleh isak tangis sanak keluarganya.
Akan, tetapi diantara rasa bahagia
mereka karena telah kembali dengan
selamat dan berkumpul dengan san-
ak saudaranya, mereka pun menge-
luhkan hilangnya barang-barang
mereka kala mendarat di tanah air.

“Ketika sampai di bandara,
barang-barang kami langsung di an-
gkut oleh panitia haji ke dalam bus
jemputan. Namun panitia tidak
memberitahukan kami di bus yang
mana barang-barang kami di sim-
pan,” ujar Hj Endah, jemaah haji
asal Kecamatan Malingping.

Padahal, dalam tas koper itu
berisi oleh-oleh yang akan di bagi-
kan kerabat dan tetangga di
kampung.”Terpaksa saya pun tak
bisa membagikan oleh-oleh dari
tanah suci, karena koper tas tidak
ada. Mudah-mudahan ada yang
mengembalikan, sehingga oleh-oleh
itu bisa saya bagikan kepada sau-
dara dan tetangga,” harapnya.

Senada di katakan oleh H
Hasan, Jemaah haji asal Kecama-
tan Cibadak yang kebingungan ak-
ibat kehilangan tas koper milikn-
ya. Naasnya Endah mengaku ke-
bingungan untuk melaporkan kehi-
langan tersebut, mengingat tidak
ada satu pun panitia haji yang ikut
bersama rombongan haji itu.

“Para panitia yang menyambut
kami di bandara tidak ada yang ikut
dalam mobil jemputan,” kata Endah.

Dihubungi terpisah Kepala
Kantor Depag Lebak Amat Saepu-
din mengatakan, jika barang-barang
para jamaah haji tertinggal di ban-
dara, maka pihaknya bisa mengusa-
hakan untuk mengembalikan
barang-barang tersebut ke para je-
maah haji itu.

“Untuk jelasnysa para rom-
bongan haji yang merasa kehilan-
gan barangnya diminta untuk seg-
era melapor ke kasi haji,” kata
Amat. (Yus)

43 Warga Keracunan Akibat
Hirup Gas Kimia Dari PT Dover

Trans, Cilegon: Enam puluh
tiga warga Lingkungan Kramat, Rt/
Rw,02/02, Kelurahan Gerem, Ke-
camatan Grogol, Cilegon Banten,
dilarikan ke klinik akibat menghir-
up gas kimia dari pabrik kimia PT
Dover yang lokasinya di depan
pemukiman warga.

Puluhan warga di lingkungan
Kramat merasakan mata pedih,
nafas sesak, kepala pening saat se-
kitar pukul 14.30 saat arah angin
dari arah laut berhembus ke darat.

“Saat mau masak, tiba tiba ter-
cium bau menyengat, terus mata
terasa perih, nafas sesak dan kepa-
la pening, saya ngak kuat tergele-
tak di dapur,” ujar Imas (24) yang
sedang hamil sembilan bulan dan
menjalani parawatan serius di Klin-
ik dokter Budi Merak bersama
warga korban lainnya yang men-
galami hal yang sama.

Dijelaskan para korban, keja-
diannya berlansung cepat, hanya
dalam hitungan detik. Selain Imas,
tiga orang anaknya juga mengalami
hal yang sama.

Selanjutnya, anggota Polsek
Merak yang datang kelokasi keja-
dian, terlihat kewalahan karena
harus kerja ekstra keras mengev-
akuasi puluhan warga yang kera-

padahal jaraknya terpisah enam
rumah dan rel kereta api,” ujar dia
sambil minum susu murni.

Kejadian warga Lingkungan
Kranat mengalami keracunan kimia
yang diduga berasal dari PT Dover
yang memproduksi bahan pembuat
lem, bukan yang pertamakalinya.

Menurut para korban, sebel-
umnya, yakni beberapa bulan ke
belakang kejadian yang sama men-
impa warga setempat.

Salah seorang karyawan PT
Dover yang melakukan evakuasi
terhadap warga tutup mulut ketika
dikonfirmasi wartawan saat bera-
da di Klinik Budi.“Saya hanya
melakukan tugas melakukan evakuasi
warga ke klinik untuk mendapat per-
tolongan,” ujar dia.

Sementara pihak Badan Pen-
gelolaan Lingkungan Hidup Kota
Cilegon belum mengetahui penyebab
puluhan warga keracunan itu.

“Tim kami dua orang sedang be-
rada didalam kawasan pabrik untuk
melakukan pemeriksaan,” kata Nu-
groho dari BPLH Kota Cilegon. (Yus)

Saat mau masak,
tiba tiba tercium bau

menyengat, terus
mata terasa perih,
nafas sesak dan
kepala pening.

cunan ke klinik dokter Budi meng-
gunakan kendaraan patroli, serta
mobil angkutan umum.

Dari warga yang menjalani per-
awatan di Klinik itu mencapai
enam puluh tiga orang.

Yeni pasien yang dirawat di klin-
ik itu juga mengakui, saat kejadian
tiba tiba matanya terasa perih diser-
tai sesak nafas dan kepala pening.

“Rumah saya dengan Imas

GPAT Dirancang Untuk
Perkuat Ekonomi Masyarakat

Trans, Pandeglang: Provinsi
Banten mencanangkan gerakan
pengembangan agribisnis terpadu
(GPAT), dalam upaya peningkatan
ketahanan pangan dan pengemban-
gan agribisnis/agroindustri berbasis
pertanian, perkebunan, perikanan
dan peternakan.

Gubernur Banten, Ratu Atut
Chosiyah di Pandeglang, Rabu (16/
12), mengatakan, salah satu tujuan
program GPAT tersebut, adalah
memperkuat strukur ekonomi
masyarakat melalui pengembangan
usaha agribisnis, dan memperluas
kesempatan kerja dengan strategi
pengembangan ekonomi lokal ber-
basis pertanian dalam arti luas.

“Program ini diharapkan bisa
mempercepat kemandirian
masyarakat menuju kesejahteraan
yang lebih baik, khusunya di sek-
tor pertanian,” kata Ratu Atut Cho-
siyah saat mencanangkan program
GPAT tersebut di Desa/Kecama-
tan Pulosari, Kabupaten Pandeg-
lang.

Menurut Atut, dengan
pengembangan agrobisnis/agroin-
dustri berbasis klaster, sangat pros-
pektif meningkatkan kesehahteraan
masyarakat khusunya dalam per-
tanian dalam arti luas serta adanya
sinergitas komponen pelaku pem-
bangunan di Banten baik pemerin-
tah, masyarakat dan swasta. (Yus)

2010, Jatah Raskin Menurun
Trans, Serang: Kuota beras

untuk warga miskin (raskin) pada
tahun 2010 menurun. Pasalnya,
pada tahun 2010 ini Pemprov Ban-
ten hanya mendapatkan jatah se-
banyak 98.173.608 kg. Jumlah itu
lebih menurun sebanyak 16.
620.132 kg, karena pada tahun
2009 lalu Pemprov Banten mem-
peroleh jatah raskin sebanyak
114.793.740 kg.

Kepala Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Masyarakat Desa
(BPPMD) Provinsi Banten Sigit
Suwiharto mengungkapkan,
berkurangnya kuota raskin yang
diterima Banten tahun 2010 meru-
pakan kebijakan dari pemerintah
pusat.

Di mana berdasarkan hasil eval-

uasi pemerintah pusat beberapa
sejumlah program prorakyat dinilai
tidak efektif dan kurang mendidik.
Salah satunya program raskin, se-
hingga  jumlah pembagian beras dan
rumah tangga sasaran (RTS) dira-
sionalisasikan dengan kebutuhan.

Menurutnya, pada tahun 2010 ini
Pemerintah menetapkan pagu raskin
untuk 17,5 juta RTS. Jatah raskin per
RTS per bulan selama 12 bulan akan
dialokasikan sebanyak 13 kg.

Jumlah itu cenderung menurun
jika dibandingkan pada 2009, den-
gan sasaran raskin untuk 18,5 juta
RTS. Sedangkan untuk jadwal pen-
yaluran raskin tahun 2010, pihakn-
ya menargetkan pada awal Januari
sudah bisa didistribusikan kepada
masyarakat. (Yus)

Baru 50 Persen Lembaga
Kursus yang Miliki Nilek

Trans, Cilegon: Dari 690 penyelenggara pelatihan dan kursus di
Banten, tercatat baru 50 persen yang memiliki Nomor Induk Lembaga
Kursus (nilek) yang dikeluarkan pemerintah.

Adapun faktor belum keluarnya nilek, bukan karena lembaga pel-
atihan dan kursus (LPK) tak mengantongi izin atau ilegal. Melainkan,
banyak LPK yang belum memperpanjang izin operasional yang diter-
bitkan oleh dinas pendidikan  dimasing-masing kabupaten/kota.

Hal tersebut dipaparkan Ketua DPD Himpunan Penyelenggara
Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Banten Ahmad Fadli, usai
menggelar seminar sehari DPD dan DPC HIPKI Provinsi Banten, di
restoran Sari Kuring Indah (SKI), Cilegon. (Yus)

Hampir seribu orang berunjuk rasa di depan PN Pandeglang
saat sidang pembacaan pembelaan Dimyati, terdakwa kasus
suap. foto: yus
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M. Reza, Kasi Intel Kejakasaan
Negeri Blitar.

Terkait Pengadaan Tiga Mobil Ambulance

Pembangunan Jalan Makam Desa
Jimbe Sebagai Proyek Siluman?

Kejari Blitar Segera
Proses Beberapa Pejabat

Proyek pengadaan tiga unit mobil
ambulance itu, kuat dugaan terjadi
persengkongkolan yang ujung-ujungnya
merugikan keuanggan negara.

Trans, Blitar: Kasus pengada-
an tiga unit mobil  ambulance Pus-
ling (Puskesmas Keliling), yang di-
adakan Dinas Kesehatan Kabupat-
en Blitar Tahun Anggaran 2008 se-
nilai Rp.1,185 miliar, belum dapat
dituntaskan pihak Kejaksaan
Negeri (Kejari) Kab Blitar,
meskipun hingga saat ini terus di-
kumpulkan data-datanya. Pihak
kejaksaan memperkirakan kasus
ini baru bisa diproses bulan Janu-
ari 2010.

Seperti diketahui dari tiga mo-
bil ambulance merk Ford Ranger
itu, masih ada dua unit yang tidak
bisa digunakan. Pasalnya,  belum
ada surat suratnya alias faktur dari
pihak dealer selaku rekanan pe-
menang tender sesuai Surat Perjan-
jian Kontrak (SPK) tanggal 8
Desember 2008 lalu, yakni dari CV
Anugerah Mitra Perdana, dengan
Direktur H.Edy Subekti—yang
beralamat di Perum Sambilontar,
Surabaya.

Kenyataan itu sunguh ironis,
mengnat dana untuk pengadaan
mobil pusling tersebut sejak bulan
Desember 2008 sudah dicarirkan
100 persen oleh Dinas Kesehatan.
Aneh memang, meskipun sudah
dicairkan 100 persen, berdasarkan

data yang diperoleh Koran Trans
dari bendahara penerima barang di
Dinas Kesehatan Kbupaten Blitar,
mobil ambulance ternyata baru satu
unit  yang dikirim pihak dealer. Itu-
pun pada bulan Februari 2009.

nya, sampai sekarang kedua unit
mobil tersebut tidak dapat di-
gunakan alias mangkrak.

Kalau di analisa mulai dari awal
proyek pengadaan tiga unit mobil
ambulance itu, kuat dugaan terjadi
persengkongkolan yang ujung-
ujungnya merugikan keuanggan
negara, antara pihak Pengguna Ang-
garan (PA), Kuasa Pengguna Ang-
garan (KPA), Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) dengan
pihak pelaksana yaitu Diretur CV.
Anugrah Mitra Perdana, Itwilkab
Blitar juga diduga terlibat di dalam-
nya.

Pasalnya, dana bisa dicairkan
100 persen, tapi mobil ambulance-
nya tidak bisa dioperasionalkan.
Lebih menyolok lagi, pejabat-peja-
bat yang terkait dalam lingkaran set-
an tersebut,  masih aman-aman
saja—walaupun mereka semuanya
sudah pindah ke dinas-dinas lain.
Mereka tidak diberi sanksi. Ada apa?

Lebih membingungkan lagi
muncul orang yang bernama Yunan-
da dalam kasus ini, sesuai dengan
keterangan Kepala Dinas Keseha-
tan, seperti yang telah dirilis koran
ini beberapa bulan yang lalu. Hal
ini sampai sekarang masih menjadi-
kan pertanyaan, sejauh mana per-
anan dan keterkaitan Yunanda terse-
but dalam kasus pengadaan tiga
unit mobil ambulance itu?

Sebab, pada bulan Juni 2009
Yunanda membuat surat pern-
yataan yang isinya sanggup me-
menuhi/menyelesaikan surat-surat

Mobil pusling tanpa surat-surat alias blong. foto: fauzi

Sedangkan yang dua unit lagi
baru dikirim CV Anugerah Mitra
Perdana pada bulan Maret 2009,
tanpa ada perlengkapan seperti
tabung oksigen. Celakanya, kedua
unit mobil ambulance tidak ada fak-
tur hingga saat ini dari agen tunggal
pemegang merk (ATPM). Akibat-

kedua mobil Pusling tersebut. Na-
mun, sampai sekarang masih be-
lum terselesaikan.

Sementara itu Kepala Kejak-
saan Negeri Blitar ketika dikonfir-
masi wartawan Koran Trans mela-
lui Kasi Intel Kejaksaan Negeri
Kab Blitar, M. Reza, mengatakan
bahwa pihak kejaksaan dalam
waktu dekat akan segera menan-
gani kasus pengadaan mobil am-
bulance tersebut. “Insya Allah
dalam bulan Januari 2010 sudah
mulai bekerja,” ujarnya.

Kepada Kasi Intel M Reza,
Koran Trans mengatakan bahwa
pejabat-pejabat yang terkait den-
gan pengadaan mobil ambulance

seperti PPTK, Gusti Wisnu, sudah
pindah ke kantor Bapemas, KPA
Pranowo ke kantor Kesbangpol Lin-
mas dan PA ke Asisten. Menjawab
hal itu,  M Reza mengatakan, tidak
jadi masalah. “Yang penting, kalau
nanti mereka-mereka terbukti ber-
salah sesuai dengan hasil penyidi-
kan, ya akan diproses sesuai hukum
yang berlaku,” katanya.

M Reza mengatakan, pihaknya
masih terus mengumpulkan data-
data, termasuk juga tulisan-tulisan
yang diekspos dua kali oleh Koran
Transaksi dan media mingguan   lain
akan dikliping,  karena bisa di-
gunakan sebagai langkah awal un-
tuk langkah selanjutnya. (Fauzi)

Trans, Blitar: Proyek pem-
bangunan Jalan Makadan, dengan
lebar 3 meter  dan panjang lebih
kurang 1 kilometer, tepatnya di
Jalan Kardes Rt.03.Rw.04, Desa
Jimbe, Kec.Kademangan,  diduga
sebagai proyek siluman. Pasalnya,
dalam proyek tersebut tidak di-
pasang papan nama proyek seh-
ingga sangat  membingungkan
masyarakat. Selain itu,  tidak dike-
tahui sumber dananya, begitu juga
rekanan (CV) yang mengejarkan-
nya. Sebagian masyarakat di dekat
lokasi proyek pun bingung.

Wartawan Koran Trans coba
menelusuri keberadaan pemban-
gunan Jalan Makadam tersebut ke-
pada masyarakat yang berada per-
sis di lokasi jalan yang dibangun.
Masyarakat setempat  mengatakan
bahwa yang mengerjakan proyek
tersebut adalah anggota dewan
Kabupaten Blitar yang berinisial
Msr. “Karena pada waktu Pileg
(Pemilihan Anggota Legeslatif )
yang lalu, Msr sempat berjanji ke-
pada masyarakat, kalau dia menda-
pat suara banyak konsukwensin-
ya jalan tersebut akan di bangun,”
ungkap masyarakat.

Kepala Desa Jimbe Rofi i keti-

ka dikonfirmasi justru mengaku
tidak tahu soal proyek jalan itu.
“Karena yang mengerjakan tidak
kulonuwun dulu kepada aparat
desa,  tau-tau bahwa proyek terse-
but sudah selesai dikerjakan ,” ka-
tanya. Namun, ketika didesa den-
gan mengatakan bahwa yang
mengerjakan proyek jalan itu ad-
alah anggota Dewan Kab Blitar
yang berinisial Msr, Rofi i mengiy-
akan.

Kalau dilihat dari letak lokasi
pembangunan Jalan Makadam
tersebut adalah jalan lingkungan
dan seharusnya yang menangani
adalah Dinas Cipta Karya dan Tata
Ruang Kab Blitar. Namun, setelah
ditanyakan soal Jalan Makadam,
seorang staf yang berkopenten
mengatakan bahwa untuk proyek
yang ditangani oleh Dinas Cipta
Karya itu secara keseluruhana
sudah selesai dikerjakan oleh  re-
kanan/pemborong beberapa bulan
yang lalu.

“Untuk pembangunan Jalan
Makadam sepanjang 1 kilometer
yang ada di Desa Jimbe, sesuai
dengan data yang ada di Dinas
Cipta Karya untuk tahun angga-
ran 2009, kok tidak ada,” katanya

seraya menyarankan wartawan Ko-
ran Trans ke kantor Dinas PU Bina
Marga. “Barangkali ada proyek
yang dimaksud,” ungkapnya.

Setelah ditelusuri ke kantor Di-
nas PU Bina Marga Kab. Blitar,
jawaban yang didapatkan juga sama,
tidak tahu soal proyek tersebut.
Sampai berita ini diturunkan oknum
anggota dewan Kab Blitar tersebut
belum bisa dikonfirmasi, apakah
pembangunan Jalan Makadam terse-
but atas nama pribadi oknum ang-
gota dewan atau akan dimasukkan
nanti di dalam tahun anggaran 2010.

(Fauzi)

Proyek pembangunan Jalan Makadan, di Jalan Kardes
Rt.03.Rw.04, Desa Jimbe, Kec. Kademanganalan Makadam.

foto: fauzy

M. Rofi’i, Kades Jimbe.

Trans, Bojonegoro : Fosil kerbau yang ditemukan beberapa
waktu lalu akan dijadikan sebagai salah satu objek wisata di daerah
Bojonegoro. Apakah mungkin bisa dilakukan. Yang pasti itulah
yang kini direncanakan Camat Kalitidu, Nurul Azizah.

Rencananya, di sekitar waduk yang saat ini tengah dilakukan
pembangunan tersebut akan didirikan tempat untuk
mempublikasikan benda yang ditemukan di sekitar waduk selama
ini. “Keinginan kami memang seperti itu. Desa Wotangare bisa jadi
wisata purba dan mempunyai eksotisme tersendiri,” tegas Camat
Kalitidu, Nurul Azizah.

Ditanya mengenai adanya rencana pihak-pihak terkait untuk
membeli aset daerah dan negara itu, Nurul menolaknya. “Jangan
sampai dijual, karena itu adalah aset daerah dan juga negara,” tegas
camat perempuan ini.

Nurul juga menyarankan, agar nantinya penemuan-penemuan
fosil tersebut dikumpulkan jadi satu, khususnya yang ada di
wilayah Kecamatan Kalitidu. “Kami ingin, benda tersebut terus
bermanfaat dan terjaga kelestariannya. Jangan sampai rusak atau
jatuh ke tangan orang lain,” lanjutnya.

“Kalau hanya untuk penelitian sesaat, mungkin tidak masalah.
Asalkan tidak selamanya dimiliki,” sambungnya.

Pihaknya juga akan segera menghadap Bupati Bojonegoro
Suyoto untuk membicarakan rencana tersebut. Karena, sejauh ini
banyak sekali hasil temuan di sekitar Kecamatan Kalitidu.

Seperti fosil kerbau, kijang dan gajah, yang dimiliki Hary
Nugroho (45) salah seorang guru SDN Panjunan I dan II, Desa
Panjunan, Kecamatan Kalitidu, sejak 1990 lalu. Yang terakhir
adanya temuan baru adalah sebuah benda yang diduga kuat adalah
fosil kerabau (kerbau purba) dari Waduk Wotangare yang
ditemukan oleh Miftahul Huda, warga Desa Brenggolo,
Kecamatan Kalitidu. (Fb)

Fosil Kerbau Akan
Dijadikan Objek Wisata Purba

Trans, Surabaya: Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur mencatat
hingga Bulan Oktober 2009 ada 11.390 Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) asal wilayahnya yang menjadi korban deportasi akibat
pengiriman secara ilegal.

Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Timur,
Mochamad Cholili, dalam seminar Hak Asasi Manusia bagi
tenaga migran, di Surabaya, Rabu, mengatakan, TKI yang pernah
menjadi korban deportasi dipastikan mengalami kekerasan fisik,
seperti pencambukan.

“TKI yang menjadi korban deportasi, bisa dilihat di belakang
punggungnya pasti ada bekas luka cambukan,” katanya.

Ia menyatakan jumlah TKI yang bermasalah dan menjadi
korban deportasi hingga lima tahun terakhir jumlahnya masih
tetap berada di kisaran 10.000 orang.

“Hingga saat ini hanya ada 196 TKI yang berhasil melaporkan
untuk mendapatkan proses hukum yang lebih lanjut,” katanya.

Banyaknya TKI yang tidak mau mengadu, namun bermasalah
dan menjadi korban, kata Cholili, karena kurangnya pengawasan
pada saat proses perekrutan, sistem pendidikan yang salah, serta
sistem informasi yang tidak jelas terkait penempatan dan lokasi
para tenaga kerja migran.

“Pada saat para tenaga kerja migran mendapatkan
pendidikan, mereka tidak pernah dibekali pengetahuan untuk
mengadukan masalah ketika ada kasus,” katanya.

Oleh karena itu, jumlah TKI yang menjadi korban kasus
kekerasan maupun deportasi tidak pernah berkurang banyak.

Menurut dia, jumlah pelaku yang berhasil ditangkap aparat
kepolisian sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan tidak ada.

Dalam seminar itu, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak
Polwiltabes Surabaya, Iptu Mirmaningsih, mengatakan dalam
kurun waktu satu tahun ini hanya menangkap dua pelaku
pemalsuan dokumen TKI.Cholili menambahkan, proses
penciptaan opini dengan cara sosialisasi kepada TKI, hingga saat
ini masih signifikan untuk mengurangi migrasi tertutup. (Fb)

11.390 TKI Jatim
Jadi Korban Deportasi

Fosil kerbau yang ditemukan di daerah Bojonegoro. foto: doc

30 Kepala Sekolah
di Surabaya Dipecat

Trans, Surabaya: Kepala Di-
nas Pendidikan (Dindik) Kota
Surabaya Sahudi menyatakan, te-
lah memecat 30 kepala sekolah
(kasek) di Surabaya karena dinilai
telah melakukan penyimpangan
bantuan operasional sekolah daer-
ah (Bopda) 2009.

“Sebanyak 30 kepala sekolah
dipecat karena melakukan pelang-
garan dan 35 pengawas sekolah
mengundurkan diri,” katanya saat
dengar pendapat dengan anggota
Komisi D DPRD Surabaya, Kamis
pekan lalu.

Menurut dia, para kasek terse-
but dinilai telah menyalahgunakan
kewenangannya dalam melaksana-
kan program bopda, salah satunya
dalam hal administrasi keuangan.

“Saya tegaskan, tidak ada pung-
li (pungutanm liar) cuma kesalahan
administrasi saja,” katanya.

Namun, Sahudi enggan menye-
butkan kepala sekolah mana saja
yang dipecat tersebut. “Yang jelas
semua sekolah mulai dari SD, SMP,
SMA dan SMK. Tapi sebagian sudah
diproses di kejaksaan,” ujarnya.

Dipecatnya sejumlah kasek
tersebut, lanjut dia, menunjukkan
bahwa pihaknya sudah melaksan-
akan program bopda sesuai aturan
yang berlaku.

“Ini suatu bukti bahwa bopda
di Surabaya cukup bagus. Kalau ada
laporan dari masyarakat soal
penyelewengan bopda kami terus
tindak lanjuti,” katanya menegaskan.

Sementara itu, Ketua Komisi
D Bidang Kesra dan Pendidikan
DPRD Surabaya Baktiono me-
nyayangkan masih adanya laporan
dari masyarakat terkait dengan pen-
yalahgunaan bopda di sekolah-
sekolah, salah satunya adanya pun-
gutan liar (pungli).

“Menarik SPP (sumbangan
pokok pendidikan) yang tidak se-
suai dengan telah ditetapkan dalam
APBD sama dengan pungli,” ka-
tanya.

Baktiono menyebutkan jika hal
itu ditelusuri maka akan diketahui
banyak pungli di sekolah-sekolah.
“Namun, kami tidak bisa membe-
berkan kalau tidak ada buktinya,”
ucapnya. (Fb)

Segera Dikembangkan Desa Wisata
Trans, Jember : Perjalanan ke

Eropa agaknya telah membuka
cakrawala Kepala Dinas Perindus-
trian dan Perdagangan, Kabupaten
Jember, untuk lebih mengoptimal-
kan keberadaan usaha kerajinan
yang banyak terdapat di Kabupa-
ten Jember.

Ya, tingginya minat masyarakat
Eropa terhadap hasil kerajinan In-
donesia, khususnya Jember, me-
ngundang minat Disperindag untuk
mengembangkan desa penghasil
kerajinan, menjadi daerah tujuan
wisata.

Memang potensi kewisataan
pada daerah penghasil kerajinan di
Kabupaten Jember ini, sebenarnya
sangatlah besar. Begitupun dengan
multyplier efect yang akan ditim-
bulkan dengan dijadikannya daerah
penghasil kerjainan menjadi daerah
tujuan wisata, tidak hanya akan le-

bih memperkenalkan nama Jember
sebagai penghasil kerajinan di du-
nia internasional, tapi perajin juga
dipastikan akan ikut menikmati
keuntungan.

Seperti dikatakan Kepala Dis-
perindag, Kabupaten Jember, Ir
Hariyanto, bahwa dengan berbagai
potensinya, Jember sudah sela-
yaknya menjadikan beberapa de-
sanya sebagai Desa Wisata.
Gagasan Desa Wisata sebagaimana
pernah disampaikan Bupati Jem-
ber, MZA Djalal ini, menurut
Hariyanto, karena ada beberapa
desa yang mempunyai karakteris-
tik dan ciri khas tersendiri, berbeda
dengan desa lainnya.

Seperti Rembangan misalnya,
dengan banyaknya dilakukan pe-
nanaman buah naga, baik oleh
Pemkab Jember sendiri, maupun
masyarakat sekitar, menjadi daerah

itu sangat spesifik, berbeda dengan
desa lainnya. Hampit di sepanjang
jalan menuju ke kawasan wisata
Rembangan, hampir bisa dipasti-
kan akan ditemui tanaman buah
naga di pekarangan-pekarangan
penduduk. “Ini kan spesifik, di situ
bisa dikatakan sebagai desa wisata,
wisatawan bisa berwisata menik-
mati buah naga,” kata Hariyanto.

Desa lain yang menurut Ha-
riyanto bisa dikembangkan menjadi
Desa Wisata, adalah Desa Tutul,
Kecamatan Balung. Kelebihan yang
dimiliki desa ini, yakni hampir set-
iap rumah penduduknya, ada kegia-
tan kerajinan membuat manik-ma-
nik, serta tasbih dari kayu.

Hasil kerajinan manik-manik
dan tasbih kayu dari Desa Tutul
ini, tidak hanya dijual untuk pasar
lokal saja, tapi juga diekspor ke
negara-negara di Timur Tengah.

Menariknya lagi, pengerjaan ker-
ajinan di desa ini dilakukan di ru-
mah masing-masing penduduk.

“Ini bisa kita angkat menjadi
desa wisata, kita kembangkan, kita
poles sedemikian rupa, sehingga
fasiltas-fasilitas, seperti parkir dan
fasilitas lain untuk tamu yang mau
berwisata bisa enak menikmati
dan tidak terlalu terburu-buru,”
paparnya.

Bahkan bisa saja, untuk mem-
buat senang pada wisatawan,
mereka diberikan kesempatan
mencoba membuat sendiri manik-
manik atau kalung. “Ini merupa-
kan salah satu obyek wisata sep-
erti Yogya, ada asongan khusus un-

tuk membuat garabah dan sebagain-
ya ini kita bisa ciptakan,”tandasnya.

Gagasan menjadikan desa yang
memiliki karakteristik tersendiri,
untuk dijadikan sebagai Desa Wisa-
ta ini, lanjut dia, ke depan bisa
dikembangkan. Yang terpenting
dalam hal ini, yakni tersedia fasili-
tas yang memang dibutuhkan oleh
pengunjung.

“Tinggal kita kembangkan, kita
buat fasilitas yang memadai untuk
tujuan wisata. Kita membuat desa
wisata tidak hanya sekedar mencip-
takan, tetapi apa yang sudah ada di
situ, yang dimiliki oleh masayarakat
dan sudah dikerjakan oleh
masyarakat,” tambahnya. (Frans)

Trans, Surabaya: Tak hanya APBD Surabaya yang
‘bermasalah’. APBD Jatim untuk 2010 juga diduga masih menyisakan
masalah. Kabarnya APBD Jatim ditolak oleh Menteri Dalam Negeri.
Namun kabar itu dibantah Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf.

“Saya ingin luruskan tidak ada kabar jika APBD ditolak mendagri
melalui surat keputusan. Surat itu tidak pernah ada. Cerito teko endi
koyok ngene (Dapat cerita dari mana seperti ini),” kata Gus Ipul
kepada wartawan di rumah makan Sari Nusantara, Jalan Taman
Apsari, belum lama ini. (Fb)

Pemprov Jatim Bantah
APBD 2010 Ditolak Mendagri
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Trans, Bengkulu: Adat Mi-
nangkabau untuk Bupati Kepa-
hiang Bando Amin gelar Rangkayo
Maharajo Basa serta Pembukaan
MTQ dan lomba menyambut Pe-
kan Muharram, belum lama ini,
digelar di Lapangan Kol. Santoso,

Bupati Padang pariaman H. Muslim Kasim Dt. Sinaro Basa memasangkan saluak kepada Bupati
Kepahiang Bando Amin yang diberi gelar Rangkayo Maharajo Basa di Lapangan Kol. santoso, kab.
Kepahian, Prop. bengkulu (13/12). foto : humas

Adat Minang Untuk Bupati Kepahiang Digelar

Kepahiang, Prov. Bengkulu.
Acara itu dihadiri oleh  Bupati

Kepahiang Drs H Bando Amin
Kader MM, Ketua DPRD, Ketua
LPTQ Kabupaten Kepahiang, Ket-
ua Pelaksana MTQ dan Pekan
Muharram 1431 H, Ketua

LKAAM Kab. Padang Pariaman,
Ketua IKM dan Ketua PKDP se-
Propinsi Bengkulu, dan Kepala
SKPD Kabupaten Padang Pariaman.

 Upacara pagelaran adat mi-
nang untuk Bupati Kepahiang itu
bergelar Rangkayo Majo Basa.

Gelar Adat ini telah dimilikinya dan
diserahkan pada tanggal 19 Okto-
ber 2009, ketika berkunjung ke
Padang Pariaman.

Seperti diketahui, di dalam tra-
disi Adat Minangkabau ada tiga
macam Gelar Adat. Pertama, Gala
Pusako, artinya gelar adat yang tu-
run temurun dari mamak kepada
kemenakan (menurut garis ketu-
runan ibu), baik itu gelar jabatan
adat seperti penghulu, manti, ma-
lin dan dubalang, maupun gelar de-
wasa, bagi orang yang sudah beru-
mah tangga. Khusus bagi suku Mi-
nang asal Pariaman, terdapat gelar
yang diterima dari ayah seperti sidi,
Sutan dan Bagindo yang dipasang-
kan di depan nama.

Kedua, Gala Mudo, yaitu gelar
yang diberikan kepada semua laki-
laki ketika yang bersangkutan me-
masuki usia dewasa dan berumah
tangga. Sedangkan yang Ketiga, Gala
Sangsako, yaitu gelar kehormatan,
dapat diberikan kepada siapa saja
yang betjasa kepada masyarakat dan
daerah Minangkabau, seperti yang
pernah diberikan kepada Presiden
SBY, Ketua BPK Anwar Nasution,
Sultan Hamengku buwono X.

 Bupati Kepahiang Drs H Ban-
do Amin Kader MM adalah salah
satu orang yang berjasa kepada
masyarakat Minangkabau, teruta-
ma yang berada di Kepahiang. Bagi
orang minang, Kepala Daerah di-

mana dia merantau mempunyai
peran pengganti dari pemimpin
yang ditinggalkan. Bupati Kepa-
hiang merupakan Mamak Rang-
kayo Majo Baso.

Bupati Kepahiang Drs H Ban-
do Amin Kader MM bukan hanya
berjasa kepada warga Kepahiang
asal Pariaman atau Minangkabau,
tetapi juga berjasa kepada Ranah
Pasisia Padang Pariaman, baru saja
terdengar musibah beliau paling
dulu datang dan memberi pertolon-
gan sesuai fungsi mamak.

Karena itu, dalam keadaan ser-
ba darurat, darurat bencana G 30 S,
sepakat masyarakat Padang Paria-
man dari rantau Kapahiang dan
Ranah Pasisie Pariaman memberi
gelar Rangkayo Majo Basa kepada
Drs H Bando Amin Kader MM.

Gelar ini boleh dipakai Drs H
Bando Amin Kader MM sampai
kemanapun seumur hidup. Jadi, bu-
kan berarti habis masa jabatan Bu-
pati habis pula gelarnya. Hanya saja
gelar ini gelar sangsako, tidak bisa
diwariskan. Kalau orangnya dipang-
gil Tuhan Yang Maha Esamaka gelar
itu pulang kepada pemilik awal.

Hubungan silaturrahmi antara
masyarakat Kabupaten Kepahiang
dengan Kabupaten Padang Paria-
man dan antara masyarakat
Bengkulu dengan Sumatera Barat
diharapkan semakin kokoh dan se-
makin bersatu. (Bas)

Trans, Pariaman : Komandan Kodim (Dandim) Kota
Pariaman, Suharjono, mengkritik  masalah bangunan sekolah yang
dibangun dekat dengan badan jalan raya. Suharjono menghimbau
kepada jajaran pemerintahan yang berkecimpungan di dunia
pendidikan khususnya di lingkungan Pariaman untuk meninjau
secara seksama beberapa aspek dan penggunaannya dalam
membangun sekolah.

Menurutnya, sekolah yang didirikan di lokasi dekat dengan
jalan raya, tempatnya kurang  strategis. Seharusnya bangunan
sekolah didirikan di tempat yang jauh dari jalan raya agar
terhindar dari kebisingan. Selain itu, dengan berdirinya bangunan
dekat dengan badan jalan raya, secara fisikologis akan banyak
gangguan yang dialami siswa-siswi pada saat melaksanakan
proses belajar dan mengajar.

“Gangguan tersebut seperti suara-suara  kendaraan yang
sedang melewati jalan raya, ini sangat menggagu proses  belajar
mengajar siswa-siswi. Sehingga akan menyebabkan rendahnya
nilai dan sekaligus turunnya peringkat siswa itu sendiri,” ujar
Suharjono kepada Koran Trans, Senin (14/12) pekan lalu.

Salah  satu contoh sekolah yang didirikan dekat dengan jalan
raya, seperti Sekolah Dasar Negeri 04 Pauh Kurai Taji, tepatnya
didepan kantor camat pariaman selatan. “Anak saya pernah
sekolah di  SD tersebut dan prestasi belajarnya kurang
memuaskan untung saya sebagai bapaknya terus memotifasi
untuk belajar,” pungkas Suharjono. (Piau/May)

Pembangunan Sekolah Harus
Ditinjau dari Beberapa Aspek

 Trans, Kota Pariaman: Kondisi pelayanan kesehatan di
Padusunan, Kota Pariaman, pasca gempa yang terjadi akhir bulan
September yang lalu higga kini masih minim, karena fasilitas
pelayanan yang tersedia sangat terbatas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Padusunan,
Ulil Amri mengatakan, pasca gempa terjadi, pelayanan kesehatan
bagi warga sangat diperlukan untuk mempercepat proses
pelayanan kesehatan.

“Proses pelayanan kesehatan seperti rujukan terhadap warga
yang butuh pertolongan kesehatan sangat diperlukan,” kata Ulil
Amri kepada Koran Transaksi, Selasa, (15/12).

Ulil Amri mengaku sangat terbantu mendapat bantuan
ambulan tersebut karena akan dapat mempercepat pelayanan
kesehatan kepada masyarakat.

UPTD Puskemas Padusunan adalah satu dari dua UPTD yang
mendapat bantuan mobil ambulan dan satu lagi adalah UPTD
Puskesmas Kuraitaji, Kota Pariaman. Penyerahan bantuan itu
diserahkan salah satu dealer motor yang diselenggarakan di depan
Kantor Dinas Kesehatan Kota Pariaman.

Selain menyerahkan bantuan berupa mobil ambulan, juga
menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan gedung SD yang
rusak akibat gempa. Bantuan pembangunan sekolah itu sebesar
Rp234.500.00 dan diterima kepala SD 20 Kampung Baru
Padusunan, Suhaini.

Kepala SD 20 Kampung Baru Padusunan, Suhaini
mengatakan, pasca gempa terjadi, kondisi belajar mengajar hingga
kini dilaksanakan gedung sekolah darurat, karena gedung sekolah
rusak akibat gempa sehingga tidak bisa dipakai.

Kondisi gedung sekolah yang rusak, diantaranya lima ruang
kelas dari tujuh ruang kelas rata dengan tanah dan dua ruang kelas
lagi mengalami rusak parah. Suhaini mengaku bantuan itu akan
dipergunakan untuk pembangunan sekolah baru, sehingga proses
belajar mengajar kembali berjalan normal sebagaimana sebelum
gempa terjadi. (Bas/Mudawar)

Pasca Gempa Pelayanan
Kesehatan di Padusunan
Pariaman Sangat Minim

Pulau Terluar, Yang Kecil Yang Terlupakan
Trans, Kepri: Begitu banyak

jumlah pulau-pulau kecil yang
tersebar di Kepulauan Riau. Posisi
pulau-pulau kecil itu umumnya
berada di jalur pelayaran interna-
sional dan dekat dengan salah satu
pusat pertumbuhan (growth-pole)
ekonomi internasional.

Ir. Eddiwan, salah seorang pen-
gajar di University of Maritime
Raja Ali Haji Tanjung Pinang Riau
kepada Koran Transaksi mengata-
kan berdasarkan data Departemen
Dalam Negeri (2005) dari ribuan
pulau di wilayah ini terdapat 20
pulau yang tersebar di lima wilayah
administrasi kabupaten/kota yang
memiliki titik dasar (TD/Base-
point) dan menjadi titik pangkal
dalam menentukan batas maritime
dengan Negara lain sehingga pulau-
pulau ini juga sekaligus memiliki
potensi konstelasi perbatasan.

Secara demografi, dari keselu-
ruhan pulau perbatasan hanya be-
berapa pulau saja yang berpenghu-
ni dengan kondisi social ekonomi
yang masih tertinggal. Letak pulau
yang terpencil jauh dari pengawasan
menyebabkan pulau-pulau ini
sering menjadi basis kegiatan ille-
gal fishing dan pelanggaran batas
wilayah. Dari aspek pertahanan dan
keamanan, pulau-pulau perbatasan
juga merupakan pintu gerbang ke-
luar masuknya arus orang danbarang
yang rawan terhadap penyelundu-
pan barang illegal, narkotika, sen-
jata dan kegiatan yang melanggar
hukum lainnya.

Dari data Potensi Kelautan,

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2009 yang diperoleh Koran Tran-
saksi dapat dilihat bahwa dari sisi
potensi, pulau-pulau kecil di Prov.
Kepri ini memiliki keragaman
hayati yang tak terkira diantaran-
ya hutan mangrove merupakan ko-
munitas vegetasi pantai tropis yang
mampu tumbuh dan berkembang
pada daerah pasang surut pantai
berlumpur, di hampir seluruh
wilayah pesisir berdasarkan data
yang ada hutan mangrove menca-
pai luas 57.842 ha.

“Terumbu karang adalah salah
satu biota laut yang juga merupa-
kan ekosistem khas yang terdapat
di wilayah pesisr, berdasarkan in-
ventarisasi yang dilakukan tahun
2003 terumbu karang di kepulauan
ini mencapai 50.718 Ha.” ujar Ed-
diwan.

Selain itu juga ada Padang La-
mun dan Rumput Laut, padang la-
mun adalah ekosistem yang terle-
tak di pesisir perairan laut dangkal
dan memiliki fungsi penging sebagai
produsen detritus dan zat hara un-
tuk mengikat sedimen danmensta-
bilkan substrat yang lunak dan
menjernihkan air, selain itu juga
menjadi tempat berlindung mencari
makan, tumbuh besar dan memijah
beberapa jenis biota laut. Perikan-
an juga merupakan potensi sumber
daya yang tak terkira.

Potensi sumberdaya non
hayati juga terdapat di pulau-pu-
lau ini, sebut saja struktur batuan
tua yang diperkirakan mengandung

cadangan bahan-bahan tambang
mineral penting seperti granit,
bauksit, emas dan timah. Provinsi
Kepulauan Riau memiliki potensi
minyak bumi dan gas yang sebaran-
nya cukup luas yang terdapat pada
cekungan Natuna. Berdasarkan
data dari hasil survey bahwa jum-
lah cadangan minyak bumi di
Provinsi Kepulauan Riau sebesar
291.81 MMBO dan produksi rata-
rata pertahun 16,121 MMBO, se-
dangkan jumlah cadangan gas sebe-
sar 55,3 TSCF.

Pulau-pulau terluar tersebut
tersebar di empat wilayah kabupat-
en/kota dengan konsentrasi terbe-
sar berada di Kabupaten Natuna
sebanyak 12 pulau, Kota Batam ;
4 pulau, Kabupaten Karimun ; 2
pulau dan Kabupaten Bintan ; 1
pulau. Kondisi pulau pada umum-
nya masih alami berupa pulau batu
dan karang dengan luas rata-rata
dibawah 0,5 Km2. Luas daratan
yang terbatas, tentunya sangat
mudah dipengaruhi oleh proses al-
ami yang terjadi dipantai terutama
akibat erosi dan abrasi misalnya
yang terjadi di Pulau Damar dan
Pulau Sekatung, Kabupaten Natu-
na dan semakin berkurangnya luas
daratan P. Nipa di Batam.

Potret pulau yang jauh dari sen-
tuhan pembangunan ini sangat ter-
kait dengan letaknya yang sulit di-
jangkau. Bahkan sebagian besar
pulau lainnya merupakan pulau-
pulau kosong yang tidak ada pen-
duduknya misalnya  P. Damar, P.
Kepala, P. Mangkai, P. Semiun, P.

Sekatung, P. Senua dan P. Tokong.
Letak pulau yang terpencil yang
jauh dari pengawasan menyebab-
kan pulau-pulau ini sering menjadi
basis kegiatan-kegiatan illegal fish-
ing, penyelundupan dan pelangga-
ran batas wilayah.

Dengan lokasi pulau yang terse-
bar, terpencil serta  tidak berpeng-
huni, pemerintah perlu memberi-
kan perhatian lebih besar dan
melaksanakan pengelolaan secara
langsung  terhadap pengelolaan
pulau-pulau perbatasan tersebut.
Pembangunan di pulau-pulau ter-
depan tidak dapat dilakukan den-
gan pendekatan yang standar dan
umum digunakan seperti di wilayah
daratan induk. Pembangunan secara
tegas dan jelas dilakukan dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, menjaga pertahanan
dan keamanan serta mempertahan-
kan keutuhan wilayah Republik

Indonesia umumnya, dan Provinsi
Kepulauan Riau pada khususnya.
Berdasarkan kondisi eksisting pu-
lau-pulau perbatasan di Provinsi
Kepulauan Riau, pemerintah harus
segera mengambil langkah-langkah
pembangunan dan pengembangan
di pulau-pulau perbatasan.

Dari hasil pertemuan dengan
Kementerian Negara Bidang Poli-
tik, Hukum dan Keamanan diper-
oleh informasi bahwa saat ini be-
berapa pulau-pulau kecil di Kabu-
paten Natuna, Bintan dan Kota
Batam telah dijual ke pihak asing
oleh masyarakat setempat. Secara
Keseluruhan Luas pulau yang te-
lah dijual tersebut mencapai 99 hek-
tar dan telah dijadikan 51 surat.
Pulau-pulau tersebut adalah P.
Bawah, P. Tujuh dan P. Sanggah
(Kab. Natuna), P.Petong, P. Seg-
ayang (Kota Batam), P.Nikoi (Kab.
Bintan). (Bang Yos)

Trans, Asampulau: Pemerin-
tah Kabupaten Padang Pariman
seolah-olah menutup mata terhadap
galian C yang  berlangsung di Parit
Malintang. Kegiatan galian C,harus
menjadi perhatian serius pemerin-
tah setempat. Kegiatan ini telah
menimbulkan keresahan di tengah
masyarakat, seperti yang terjadi di
wilayah Paritmalintang.

Bupati H Muslim Kasim, se-
harusnya berani menindak tegas
para pelaku penambang galian C
walaupun izin Penambangan galian
C sudah dikeluarkan, akan tetapi
dapat ditinjau ulang kembali. Jika
tidak, tentunya bupati image yang
negative sudah barang tentu tertu-
ju kepada bupati melindunginya,
ujar masyarakat yang tidak mau
disebutkan jati dirinya kepada
Trans.

Penambang galian C di Parit-
malintang, dikerjakan Zamril Ah-
mat (mantan Kepala Pertambangan
Kabupaten Padang Pariaman) dan
Basri. Tambang galian C tersebut
adalah Pasir Bukit, kemudian di-
jual ke Indarung Padang. Hasil pen-
jualan tanah bukit dengan kuntri-

Surat Penghentian Galian C Bupati
Dianggap Sepi Oleh Zamril Ahmat & Basri

busi yang diberikan kepada daerah
sama sekali tidak seimbang. Akan
tetapi, masyarakat Paritmalintang
sudah menjadi korban, sehingga
sawah masyarakat disekitar teran-
cam punah.

“Saya sering cekcok dengan
Zaril Ahmad, akan tetapi apa yang
dipermasalahakan tidak pernah
diperhatikan. Kegiatan galin C ter-
us berjalan,” ujar Bujang. Hal yang
sama juga diakui oleh Jainalis Guci,
sehinga dia juga berharap agar pe-
merintah daerah bertindak tegas
kepada para pelaku penambang
galian C.

Sebelumnya seperti diberitakan
Koran Transaksi, kegiatan galian C
seluas 3 hektar yang berlokasi di
Jorong Sikayan Paku, Nagari
Anduring, Kecamatan 2 x 11 Kayu
Tanam, Kabupaten Padang Paria-
man, juga didemo masyarakat set-
empat. Kegiatan tersebut dinilai
telah merusak lingkungan, tapi
masyarakat tidak merasakan man-
faatnya secara langsung.

Kegiatan Galian C itu berop-
erasi selama sebulan ini berdasar-
kan Surat Keputusan Bupati

Padang Pariaman Nomor: 545/03/
KEP/BPP-2009 tentang Pemberi-
an Izin SIPD (Izin Isidentil Pem-
buatan Tanggul Bencana Alam dan
Pembuatan Bendungan) kepada H.
Baidir, tanggal 24 September 2009.

Keresahan masyarakat, disam-
but baik oleh bupati Muslim Kasim,
sehingga Bupati Kabupaten Padang
Pariaman, mengeluarkan Surat Per-
intah agar kegiatan galian C yang
dilakukan di Paritmalintang itu seg-
era dihentikan. Surat penghentian itu
juga ditembuskan kepada Wali Na-
gari dan Camat Enam Lingkung,
Deperteman Pertambangan.

Namun surat perintah pengh-
entian yang dikeluarkan oleh bu-
pati Padang Pariaman Muslim
Kasim, dianggap sepi oleh Zamril
Ahmat (mantan Kepala Pertam-
bangan Kabupaten Padang Paria-
man) dan Basri. Perlu dipertanya-
kan, apakah Pemewrintah Kabu-
paten Padang Pariaman beserta ja-
jarannya tidak mampu menindakn-
ya, sampai hari ini berita diturunk-
an kegiatan masih  berlangsung.

(S.Dt Rky Endah/
Abunain/Husin Koto/Ad)

Trans, Parit Malintang: Semula masyarakat Parit Malin-
tang, Kecamatan 2x Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman,
sangat merasa bangga serta antusias dengan pembangunan kantor
walinagari selesai dan berdiri dengan megahnya.

Peletakan batu pertamanya (28/11) yang lalu  dilakukan oleh
Bupati Padang Pariaman Drs H Muslim Kasim Ak MM, juga
sebagai putra daerah dimana kantor walinagari itu dibangun.

Menurut hasil infestigasi yang dihimpun oleh Koran Trans di
lapangan, pembangunan kantor walinagari dibangun oleh kontraktor
“Plat Kuning” kata klsisiknya  adalah orang tertentu yang ditunjuk
oleh pengambil kebijakan.

Anak Nagari, yang terdiri Tokoh Masyaraklat, Niniak
Mamak, Cadiak Pandai, Parit Malintang, Kecamatan Enam
Lingkung, akan mempertanyakan pembangunan kantor walinagari
itu. Bagaimana pelayanan anak nagari dilakukan, sementara
kantornya tak kunjung selesai. Untuk itu, dihimbau kepapada
bapak bupati, agar turut memperhatikan kontraktor yang
mengerjakan pembangunanna.

(Abu Na’in/S Dt Rky Endah)

Trans, Asampulau : Masyarakat Lubuk Munti, Korong
Sekayan Paku, Asampulau, sangat mengharapkan pembangunan
banda irigasi dapat terealisasi sesuai dengan maksud dan tujuan
pemerintah.

Dalam menyikapi kinerja pemerintah, Syamsuir, dan beberapa
Tokoh pemuda saat berbincang-bincang  denganTrans, supaya
tolong disampaikan kepada bupati Padang Pariaman , agar proyek
banda irigasi itu tidak disia-siakan yang natinmya merugikan
pemerintah juga masyarakat Asampulau.

Padahal, pembangunan banda Irigasi itu dibangun pada
tahun 1996, namun hingga sekarang masih tersisa sepanjang 1.5
Km  sehingga air yang dialiri banda irigasi itu buntu. Akibat
buntunya aliran banda irigasi mengakibatkan kuatnya arus air
yang masuk  berkekuatan 1 m3 perdetik, sehingga berimbas
kepada sawah masyarakat Lubuk Munti.

Apalagi setiap musim tanam, masyarakat di sekitar banda
irigasi kewalahan menerima  limbahan air yang terlalu besar
menggenangi sawah mereka. Sehingga produksi panen nya setiap
tahun kertahun selalu menurun.

Kekawatiran masyarakat kepada Koran Trans, jika benar
pemerintah konsekwen, semestinya proyek banda irigasi itu
sudah selesai. Karena pembebeasan lahan sudah dilakukan 3 tahun
yang lalu, tetapi lanjutan pelaksanaan proyek banda irigasi hingga
sekarang belum juga dapat dilakukan.( Abu Na’in/ S Dt Rky
Endah/Husin/Ad).

Pembangunan Kantor Wali Nagari
Di Parit Malintang Bermasalahkah?

Proyek Banda Irigasi
Tidak Berjalan
Tanah Sudah Dibebaskan 3 Tahun Lalu

Tenda PKL Mulai
Menjamur Di

Terminal Bekasi
Trans, Bekasi: Di depan

pintu masuk terminal Bekasi,
pembangunan dan pelebaran
jalan yang telah mulus dicor
beton. Namun, sangat
disayangkan kini sudah mulai
bermunculan tenda-tenda
PKL.

“Sebenarnya sebagai
warga Bekasi saya merasa
senang melihat gebrakan dan
penertibkan para pedagang
kaki lima (PKL). Cuma
sayangnya sekarang sudah
mulai timbul lagi?” ungkap-
nya.

Warga tersebut berharap
kepada aparat yang ber-
wenang cepat mengambil
tindakan sebelum terlanjur
marak kembali dengan gubuk-
gubuk liar tersebut. Hal ini
sangat bertolak belakang
dengan program Pemerintah
Kota Bekasi H Mochtar
Mohammad, yang ingin
mempertahankan predikat
peraih Adipura.

Jika aparat, dalam hal ini
Tramtib,  kurang tanggap
dikwatirkan Kota Bekasi yang
sudah bersih dan indah akan
sia-sia. Apalagi ditambah

dengan terjadi kesemrawutan
yang dibuat para sopir angkot
yang ngetem seenaknya
mangkal di arus jalan
tikungan, sehingga terjadi
kemacetan. Dengan kondisi
seperti itu Dishub Kota
Bekasi terkesan tutup mata.

Sementara di sisi terminal
arah utara, kondisi Pasar Baru
Bekasi sudah bersih dari
PKL, sehingga arus kendaraan
dari Jalan Ir Juanda dapat
melintas langsung arah
Tambun dan terlihat mulai
membaik. Namun, jajaran
Dishub tetap perlu kerja
keras dalam memsoasialisasi-
kan tanggung jawab serta
disipilin bagi para pengemudi
angkot yang ugalan-ugalan
main potong trayek.

Seperti yang pernah
dialami oleh seorang wanita
paruh baya. Ia sempat
menghardik, akibat ulah sopir
yang demikian. “Padahal
sekarang jalan kan udah
enggak macet,” celoteh salah
seorang pengguna jasa
angkutan umum seraya
menyatakan salut kepada
Walikota Bekasi. (Yat)

Salah satu pulau terluar di Prov. Kepri yang terlupakan. foto: yos
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Trans, Bukittinggi: Sejumlah proyek yang menjadi tanggung
jawab Prasarana Jalan dan Jembatan Dinas PU Bukittinggi, pada
akhir tahun ini rampung dikerjakan.

“Semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawab kita, seperti
pekerjaan pengaspalan jalan dan jembatan, termasuk trotoar
melalui tender enam bulan lalu, Insyaallah sudah selesai jelang
akhir tahun ini,” ungkap H. Z. Buyung, Kasie Sarana dan
Jembatan Dinas PU kota itu kepada Koran Transaksi.

Jumlah jalan yang dikerjakan itu, kata dia, terdiri dari tiga
paket, yakni terdapat di beberapa lokasi. Paket satu terdiri dari
tujuh ruas dengan lokasi yakni di Jalan Sudirman, Tigo Baleh,
Ulidik Utara, Atas Panganak, Guru Tuo, Paninjauan dan Bahar
Kamil.

Sedangkan untuk paket dua dan tiga, lanjut Buyung, terletak
di Jalan Sukarno Hatta dan Binuang Ngarai Sianok.

Selain untuk pengerjaan jalan, imbuhnya, juga diadakan tender
peningkatan sejumlah trotoar. Diantaranya terletak di Jalan Tigo
Baleh, Teja Sukmana, Bukit Apit, Mangkuto Ameh, Kubu
Tanjuang, H. Miskin, HK. Gani, Abdul Manan dan Kabun
Palasan atau Guru Tuo. “Sejumlah paket yang disebutkan diatas
yang juga menjadi tanggungjawab kita hingga kini atau hingga
anggaran berakhir pada tanggal 28 Desember tahun ini sudah
selesai dikerjakan,” ujarnya. (Mudawar)

Akhir Tahun, Proyek
Dinas Prasarana Jalan
Bukittinggi Rampung

Trans, Lubuk Sikaping,
Pasaman : Berkat dukungan ber-
bagai elemen selama ini, SDN 05
Pauh, Kecamatan Lubuksikaping,
berhasil sebagai Juara I Lomba Seko-
lah Sehat /UKS Tingkat Provinsi
Sumatera Barat. Sekolah ini juga
akan diproyeksikan sebagai sekolah
percontohan di Kabupaten Pasaman
Barat, bahkan kini sudah mulai diren-
canakan akan menjadi Sekolah Dasar
Bertaraf  Internasional.

Setelah  SDN 05 Pauh berhasil
meraih juara, penyerahan hadiah
diserahkan secara  langsung oleh Drs
H Syamsuir MSi MM kepada Erni-
wati selaku Kepala Sekolah SDN
05 Pauh, di Ruang Aula BK3S,
Padang, Provinsi Sumatra Barat.
Selanjutnya SDN 05 berhak me-
wakili sekolah tingkat SD yang ada
di Sumatera Barat melenggang
mengikut lomba sekolah sehat/UKS

Trans, Padang Pariaman: Suzuki Indomobil Motor
memberikan bantuan dua unit ambulan kepada dua Unit Pelaksana
teknis Daerah (UPTD) Puskesmas di Kota Pariaman yang
diterima langsung Walikota Pariaman Muchlis R.

Deputi General Manajer PT Suzuki Indomobil Motor Yoyo
Gulung Sanjoyo mengatakan bantuan dua unit mobil itu dilakukan
sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap kondisi pelayanan
kesehatan di Kota Pariaman pasca gempa yang terjadi tanggal 30
September yang lalu.

“Bantuan itu berasal dari dana yang dikumpulkan dari seluruh
karyawan dan dealer yang ada di seluruh Indonesia ,” katanya saat
penyerahan di depan Kantor Dinas Kesehatan Kota Pariaman,
Selasa (15/12).

Yoyo Gulung Sanjoyo meminta kepada kepala UPTD
Puskesmas yang menerima bantuan agar mempergunakan mobil
ambulan dengan sebaiknya untuk pelayanan kepada masyarakat
dan dirawat sebaik-baiknya.

Selain menyerahkan bantuan ambulan, PT Suzuki Indomobil
Motor juga menyerahkan bantuan dana untuk pembangunan
gedung SD yang rusak akibat gempa. Bantuan pembangunan
sekolah yang diserahkan sebesar Rp 234.500.00 dan diterima
kepala SD20 Kampung Baru Padusunan Suhaini. (Bas/Mudawar)

Dua Puskesmas Dapat
Ambulan dari Suzuki

“Semua orang bisa berbicara,
berpendapat, melakukan protes
ataupun menaruh kecurigaan kepa-
da kinerja Pemerintah Kota yang
belum tentu benar,” ujar Khairul
saat Pembukaan Sosialisasi Alter-
natif Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan Bagi Pejabat di Lingku-
ngan Pemerintah Kota Bukittinggi,
di Aula Balaikota Bukit Gulai
Bancah Kota Bukittinggi.

Menurut dia, semua Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
merupakan pelaksana tugas pemer-
intahan yang setiap hari bersentu-
han dengan pihak ketiga. Sementa-

Penyelesaian Sengketa Diluar
Pengadilan Disosialisasikan

Trans, Bukittinggi: Sekdako Bukittinggi,
Khairul, menyikapi permasalahan yang dihadapi
pemerintah daerah Kota Bukitinggi yang selalu
mengalami peningkatan, merupakan
konsekuensi dari adanya proses demokrasi.

ra pembekalan untuk para petugas
dirasakan masih sangat kurang, mis-
alnya pengadaan barang dan jasa.

“Selama ini alternative penyele-
saian sengketa di luar pengadilan di
bidang pengadaan barang dan jasa
masih belum popular dan masih jarang
dilakukan, walaupun peraturan me-
mungkinkan hal itu,” ucapnya.

Sementara Isra Yonza, SH, Plt.
Kabag Hukum Sekdako, menyata-
kan, sosialisasi ini bertujuan men-
carikan solusi terbaik dalam penye-
lesaian sengketa agar proses pe-
ngadaan barang dan jasa dapat ber-
jalan dengan baik.

“Sosialisasi ini bertitik tolak
dari hasil evaluasi kinerja selama dua
tahun terakhir,” ucap Isra yang juga
sebagai panitia pelaksana kegiatan
acara tersebut.

Isra Yonza mengatakan, para
petugas khusus Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) masih
kesulitan memahami makna salah
satu klausul dalam sebuah kontrak
sesuai Keppres Nomor 80 Tahun
2003 yang berkaitan dengan penye-
lesaian sengketa.

“Pasal 29 Keppres Nomor 80
Tahun 2003 mengharuskan men-
cantumkan ketentuan mengenai
penyelesaian perselisihan didalam
klausula kontrak,” tuturnya Isra
yang juga menjadi narasumber pada
kesempatan itu.

Sedangkan pasal 38 Keppres
yang sama memungkinkan penye-
lesaian perselisihan di Indonesia
dengan cara musyawarah, mediasi,

konsiliasi, arbitrase ataupun mela-
lui jalur pengadilan bila terjadi seng-
keta. Namun tentu saja harus din-
yatakan terlebih dahulu didalam
kontrak mnenurut hukum yang
berlaku di Indonesia .

“Keputusan dari hasil penye-
lesaian perselisihan dengan memi-
lih salah satu cara tersebut adalah
mengikat dan segala biaya yang tim-
bul dipikul oleh para pihak se-
bagaimana diatur di dalam kon-
trak,” terangnya.

Sosialisasi yang berlangsung
satu hari itu diikuti seluruh pejabat
yang berkaitan dengan proses pe-
ngadaan barang dan jasa.

Isra berharap, sosialisasi ini
akan memberikan sebuah pencera-
han sekaligus melahirkan sebuah
kesepakatan (MoU) antara Pemko
Bukittinggi dengan Pengadilan
Negeri Bukittinggi.

“MoU tersebut diharapkan

akan menjembatani alternatif
penyelesaian sengketa diluar pen-
gadilan yang dimungkinkan jika ter-
jadi sebuah sengketa pengadaan
barang dan jasa,” sebutnya.

Senada dengan Isra Yoza, Saru-
di, SH, yang juga selaku narasum-
ber dari Pengadilan Negeri Bukit-
tinggi menitik beratkan alternative
penyelesaian sengketa diluar pen-
gadilan melalui Mediasi.

Menurut dia, mediasi sama hal-
nya dengan lembaga perdamaian
melalui mediator yang bersifat ne-
tral untuk mencapai suatu kesepa-
katan.

“Degan mediasi didapatlah
win-win solution sehingga masing-
masing pihak tidak ada yang mera-
sa kalah, tapi sama-sama merasa
menang sehingga dengan senang
hati melaksanakan kewajiban dan
menerima haknya masing-masing,”
ujarnya. (Mudawar)

Kab. Pasaman Masuk
Nominasi WTN 2009

Trans, Lubuk Sikaping:
Kabupaten Pasaman kembali ma-
suk nominasi Wahana Tata Nugra-
ha (WTN) Tingkat Nasional Tahun
2009, sebuah penghargaan tertib
lalu lintas dan angkutan kota.

Kepastian termasuk sebagai
nominasi terungkap setelah Tim
Penilai WTN dari Pusat datang  ke
ranah   Pasaman Saiyo  melaksana-
kan   penilaian tertib lalu lintas,
angkutan serta transportasi. Pe-
nilaian tersebut  terbagi dalam 3
tahap, yakni tata administrasi yang
baik, survei lapangan dan ekspos
oleh tim penilai WTN di ruang per-
temuan Balai Rong Pusako Anak
Nagari, kediaman Bupati Pasaman
H Yusuf Lubis.

Acara itu juga dihadiri Wakil
Bupati Pasaman Drs Hamdy
Burhan MSi, unsur Muspida, Ke-
pala Dinas Perhubungan dan Pari-
wisata Mardani S.Sos MM, Ke-
pala Dinas, Badan, Kepala SKPD,
Organisasi Organda, serta undan-
gan lainnya.

Pada kesempatan tersebut
Wakil Bupati Pasaman Hamdy
Burhan mengucapkan selamat da-
tang kepada Tim Penilai WTN yang
telah bersedia datang  di ranah Pasa-
man Saiyo dalam rangka men-
ingkatkan kinerja tertib lalu lintas,
angkutan serta transportasi. Pemer-
intah Kabupaten Pasaman dikata-
kan Hamdy Burhan telah berusaha
dari tahun ke tahun, untuk terus
meningkatkan tertib berlalu lintas
dan angkutan, serta memperbaiki
sarana transporatsi seperti termi-
nal, pengadaan marka  jalan,  pem-
bangunan zona selamat sekolah ,
rambu- rambu lalu lintas, halte , dan
lainnya.

“Kita terus berupaya untuk
meningkatkan pembangunan di ber-
bagai bidang  prioritas pemban-
gunan khususnya  di bidang per-
hubungan dan pariwisata, baik sa-
rana maupun prasarananya agar
masyarakat dapat menikmati ken-
yaman berlalu lintas. Kita juga
mengharapkan kepada seluruh
masyarakat agar selalu mematuhi
peraturan berlalu lintas di jalan
raya,” harap Hamdy Burhan.

Wakil Bupati Hamdy Burhan
juga mengatakan, sejalan dengan visi
dan misi Pemkab Pasaman, yakni
terwujudnya masyarakat  yang
sejahtera dengan sumber daya yang
ada melalui pemerintahan yang
baik, maka untuk mencapai perce-
patan pelaksanaan pembangunan
pihaknya selalu konsisten melak-
sanakan pembangunan di bidang
perhubungan dan pariwisata. “Kita
berharap kepada seluruh tim dari
pusat yang telah melaksanakan tu-
gasnya melakukan penilaian dapat

memberikan penilaian dengan se-
baik mungkin dan memberikan
kesempatan kepada daerah kita
untuk meningkatkan kinerja,”  jelas
Hamdy Burhan.

Sementara itu, Ketua Tim Pe-
nilai WTN Pusat Torang Hutabar-
at ATD MM menyebutkan,  eks-
pos dilaksanakan dengan tujuan
menyampaikan hasil Tim Penilai
WTN Pusat kepada Bupati/Wa-
likota, guna memberikan gambaran
dan kondisi transportasi perkotaan,
sekaligus bertujuan untuk mengu-
payakan peningkatan kinerja di in-
stansi yang bersangkutan.

Torang menyatakan kegiatan ini
dilaksanakan berdasarkan SK. Gu-
bernur Sumatera Barat  tentang
penilaian terhadap lalu lintas dan
tertib (LALINTIB  LLAK 2009 )
Nomor 551. 21/2250/LLAD-KA/
2009  tanggal 4 Desember 2009.

Torang Hutabarat mengatakan,
pihaknyua juga menindak lanjuti
Surat Dirjen Perhubungan Darat
Nomor AJ. 705/1/15/DJPD/2009
tanggal 25 Nopember 2009 tentang
Peninjauan Penilaian Tahap Akhir
Lomba Tertib LLAK Tahun 2009
dan Surat Perintah Direktur Bina
Sistem  Transporatsi Perkotaan
(BSTP)  Ditjen Perhubungan Dar-
at Nomor KP.004/58/1/DJPD/2009
taggal 25 Nopember 2009 tentang
Penugasan Tim WTN Pusat,  un-
tuk melakukan penilaian dalam
wilayah Sumatera Barat 2 (dua),
yang meliputi daerah Kabupaten
Pasaman Kota Lubuk sikaping,
Kota Padang Panjang, Kota Bukit-
inggi, Payakumbuh, dan Batu
sangkar.

Kepala Dinas Perhubungan dan
Pariwisata Kabupaten Pasaman
Mardani SSos MM didampingi
Kabid Lalin Asril Amir SH MSi ser-
ta Kasi Ops Lalin Gusman SH, saat
ditemui  Koran Trans, di Lubuk
Sikaping,  mengatakan bahwa Bu-
pati Pasaman H Yusuf Lubis bersa-
ma  jajaran pemerintahannya telah
berusaha semaksimal mungkin, un-
tuk melaksanakan berbagai program
pembangunan, termasuk yang dalam
bidang penilaian WTN.

Mardani mengungkapkan,
Kabupaten Pasaman, Kota  Lubuk
Sikaping, telah dinilai oleh tim
WTN Pusat sejak tahun 2007–
2009. “Lubuk Sikaping kategori
kota kecil  telah 2 kali meraih presta-
si dan penghargaan yaitu  tahun
2007 meraih Sertifikat WTN serta
tahun 2008 memperoleh Plakat
Wahana Tata Nugraha ( WTN ).Un-
tuk tahun 2009 ini, kita berharap
kepada tim penilai memberikan
kesempatan kepada Kota Lubuk
Sikaping meraih piala WTN  terse-
but,” katanya. (Ismet/Wal)

Trans, Padang Pariaman:
Sebanyak 458 orang CPNS Forma-
si Tahun 2006 dan beberapa orang
CPNS Kabupaten Padang Pariaman
Formasi sebelumnya, yang telah
diangkat menjadi PNS, telah me-
ngucapkan sumpah/janji, di Ge-
dung Saiyo Sakato, Padang Paria-
man, belum lama ini.

Bupati Padang Pariaman H
Muslim Kasim mengatakan, sum-
pah /janji yang diikrarkan di hada-
pan Allah SWT, bukan saja meru-
pakan kesanggupan terhadap pim-
pinan. Tetapi juga kesanggupan ke-
pada Allah SWT, untuk ditanam-
kan dalam jiwa dan pribadi.

Sumpah ini merupakan penga-
kuan/legalitas  sebagai Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemer-
intah Kabupaten Padang Pariaman.
Dengan legalitas ini, mereka di-
harapkan dapat menjadi pegawai
negeri yang unggul, handal dan te-
ladan bagi masyarakat.

Sebagai aparatur Negara dan
abdi masyarakat, PNS harus me-
miliki akhlak dan budi pekerti yang
baik. Berkemampuan melaksana-
kan tugas pemerintahan dan pem-
bangunan secara professional dan
bertanggung jawab. Jiwa yang ber-
sih dari korupsi, kolusi, dan nepo-
tisme.

“Pengangkatan saudara ini
harus disyukuri. Saudara adalah
orang-orang terpilih dari ribuan

458 CPNS Formasi Tahun 2006 Disumpah
pelamar yang mendaftar menjadi
PNS,” kata Bupati H Muslim Ka-
sim, mengingatkan.

Rasa syukur itu, kata H Mus-
lim Kasim, harus diwujudkan de-
ngan menunjukkan kinerja dan pe-
layanan terbaik kepada masyara-
kat. Mengabdilah kepada Negara
berdasarkan nilai-nilai hakiki PNS,
yaitu berdasarkan kepada Kesetiaan
dan ketaatan kepada Pancasila dan
UUD 1945, Semangat Nasionalis-
me, Mengutamakan kepentingan
Negara di atas kepentingan pribadi
atau golongan, Penghormatan ter-
hadap HAM, Tidak diskriminatif,
Profesionalisme, netralitas, dan ber-
moral tinggi, Semangat jiwa korps

Bupati juga mengatakan agar
dilaksanakan tugas dengan menjun-
jung tinggi etika birokrasi, dengan
bersikap dan berpedomanlah pada
etika dalam bernegara, etika beror-
ganisasi, etika bermasyarakat, eti-
ka terhadap diri sendiri dan sesama
PNS.

“Berikan pelayanan maksimal
kepada masyarakat dan daerah kita
ini. Permudah segala urusan yang
menyangkut kepentingan masyara-
kat,  jangan dipersulit! Pelayanan
dan respon keluhan harus cepat dan
tepat,” tuturnya.

Dalam birokrasi, kata H Mus-
lim Kasim, diperlukan aparatur
yang mempunyai loyalitas tinggi
terhadap pimpinan dan tujuan yang

ditetapkan bersama.  Loyalitas yang
diperlukan adalah loyalitas rasio-
nal. Bukan loyalitas buta, seperti
kepatuhan tanpa melihat benar
atau salah.

Loyalitas aparatur yang di-
harapkan adalah aparatur yang lo-
yal terhadap tujuan organisasi.
Aparatur yang mampu berpikir
kritis terhadap persoalan yang di-
hadapi, dan menjadi bagian dari
problem solving.

Menjaga hubungan dengan
pimpinan, yaitu dapat mengingat-
kan pimpinan ketika lupa dan
membetulkan pimpinan ketika
salah. Itulah makna loyalitas yang
sesungguhnya dalam birokrasi yang
baik.

Pada kesempatan itu, H Mus-
lim Kasim menekankan beberapa hal
yang perlu menjadi perhatian selu-
ruh PNS. Di antaranya, menjauhi
perilaku negatif yang sering muncul
di masyarakat. Seperti melakukan
tindakan asusila, mengkosumsi obat-
obatan terlarang, dan mencermarkan
organisasi serta korps PNS.

“Berikan pelayanan yang op-
timal kepada masyarakat. Warnai
organisasi unit kerja dengan presta-
si, jJangan hanyut dengan kondisi
buruk ketika menemukan lingku-
ngan kerja yang tidak sehat. Terus-
lah belajar dalam segala kondisi,
sehingga tak ketinggalan zaman,”
pungkasnya. (Bas)

SDN 05 Pauh Juara 1 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sumbar
ke tingkat nasional, yang akan di-
adakan pada bulan Maret 2010
mendatang.

Turut hadir dalam kesempatan
penyerahan penghargaan tersebut,
Kepala Dinas Kesahatan Kabupa-
ten Pasaman diwakili Kabid Yankes
Furkan SKm, Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasaman, dan Kabag
Kesra Pemerintah Kabupaten Pasa-
man diwakili Faizal Atmi SH.

Dalam Sekolah Sehat/UKS
Tingkat Provinsi Sumatera Barat,
selain SDN 05 Pauh berhasil Juara
I, SDN 24 Tanah Datar menyusul
sebagai Juara II, SDN 15 Kabupa-
ten Pasaman Barat Juara III, , SDN
2 Koto Tinggi Kabupaten 50 Kota
Juara IV, dan SDN 10 Tanah Lapang
Sawah Lunto sebagai Juara V.

Kepala Sekolah Erniwati me-
ngakui bahwa selama ini pekara-
ngan SDN 05 Pauh sangat bersih,

indah dan tata ruangnya rapi, serta
bebas dari asap rokok. Tidak he-
ran, SDN 05 Pauh, sebelumnya
sudah pernah mengikuti perlom-
baan untuk tingkat provinsi, di
samping beberapa kali memenang-
kan perlombaan antar SD di Kabu-
paten Pasaman. “Thun 2006, SD
05 Pauh juga pernah masuk nomi-
nasi, tapi belum dapat mewakili
Sumatera Barat ke tingkat nasio-
nal,” ujar Erniwati.

Kepala Sekolah SD 05 Pauh
Erniwati mengatakan bahwa ke-
berhasilan yang telah diraih itu
merupakan keberhasilan bersama.
Ini berkat dukungan dari para guru
yang mengajar dan mendidik para
murid dengan baik, dukungan mu-
rid-murid SDN 05 Pauh, para wali
murid, komite sekolah, Dinas
Kesehatan, Dinas Pendidikan,
Camat, Walinagari, serta seluruh

unsur lapisan masyarakat. “Bah-
kan, Bupati Pasaman  H Yusuf
Lubis SH MSi telah banyak men-
dukung keberhasilan sekolah kami
ini,” ujarnya.

Keberhasilan tersebut dapat
diraih, menurut Erniwati, juga tidak
terlepas dari adanya program
sekolah yang dijalani dengan baik.
“Salah satu program UKS yang ada
di sekolah kami, pada setiap hari
Rabu mengadakan Senam Rabu Se-
hat yang artinya Ragaku Kuat Se-
mangatku Sehat.

Erniwat selaku kepala sekolah
menyampaikan terima kasih atas
dukungan dan bantuan dari berbagai
pihak kepada sekolah yang dipimp-
innya selama ini. “Mohon doa restu
agar SDN 05 Pauh yang mewakili
Provinsi Sumatera Barat ke tingkat
nasional pada bulan Maret 2010 men-
datang, bisa berhasil lagi,” katanya.

Kepala Bagian Kesra Pemkab
Pasaman Fatrizon SH MSi di-
dampingi Kasubag Dikbudkes
Faizal Atmi SH—yang juga ikut
mendapingi saat penerimaan peng-
hargaan bagi SDN 05 Pauh sebagai
Juara I Sekolah Sehat/UKS Tingkat
Propinsi Sumatera  Barat,  menye-
butkan  bahwa Pemkab Pasaman
akan selalu siap mendukung ber-
bagai upaya yang dilakukan oleh
pihak SDN 05 Pauh.

Saat ini SDN 05 Pauh mempu-
nyai perawat-perawat dan dokter
kecil, yang dipilih 40 orang dari 357
siswa. Mereka ikut membantu guru
UKS apabila ada siswa yang sakit.
“Tenaga pengajar perawat-perawat
kecil ini kami minta dari Puskes-
mas Lubuk Sikaping dan Dinas
Kesehatan Kabupaten Pasaman,”
ujar Rita Thamsil.Spd, guru UKS
SDN 05 Pauh. (Ismet)

 Maling Gasak Laptop
SMUN 1 Sawahlunto

Trans, Sawahlunto: SMA
Negeri 1 Kota Sawahlunto kembali
kebobolan. Enam unit laptop dan
infokus lenyap, Senin (14/12) ten-
gah malam. Kerugian yang diderita
pihak sekolah mencapai Rp80 juta.

“Kita sudah laporkan kepada
pihak yang berwajib untuk men-
indaklanjuti pencurian ini,” ujar
Kepala Labor SMA Negeri 1
Sawahlunto, Benzuheri, Selasa
(15/12). Menurut guru ma-
tematika ini, kejadian diperkirakan
tengah malam sekitar pukul 24.00
WIB. Setidaknya tiga pintu menu-
ju labor rusak berat akibat pen-
grusakan yang dilakukan para ma-
ling.

Sementara itu, Kapolres Kota
Sawahlunto, AKBP.Ano Munarto,
membenarkan kasus pencurian

tersebut. “Polres tengah melakukan
pengusutan terhadap tindakan yang
merugikan dunia pendidikan terse-
but” tegasnya

Wilayah SMUN 1 Sawahlunto
di Kubang Sirakuk Utara ini, kini
terbilang rawan kemalingan. Sebel-
umnya, dua buah tape mobil milik
warga kelurahan Kubang Sirakuk
Utara Kecamatan Lembah Segar
Sawahlunto digasak maling, Sabtu
(14/11) lalu.

Kapolsek Sawahlunto Iptu S
Fachrizoni didampingi Kanit
Reskrim Bripka Riki Asjoni,SH
mengatakan, hujan lebat dan listrik
padam menjadi peluang emas un-
tuk melancarkan niat jahatnya. “
Satu tape mobil milik Ismet Wandi
dan milik Saptoyadi,” katanya.

(Mudawar)

Trans, Padang Pariaman:
Satu orang warga hanyut terbawa
arus sungai akibat derasnya arus di
Sungai Batang Anai, Kecamatan
Batang Anai, Kabupaten Padang
Pariaman. Sampai berita ini ditu-
runkan, korban yang bernama Mas-
rizal (22 Tahun) suku Koto, belum
ditemukan. Kejadian berawal pada
siang hari sekitar jam 12.30 siang
tadi, korban mencoba menyeberan-
gi sungai Batang Anai yang terletak
di Korong Kali Aia, Nagari Sungai
Buluah Kecamatan Batang Anai.

Akibat arus sungai yang tidak
seperti biasanya, karena curah hu-
jan yang cukup meningkat akhir
akhir ini, korban terbawa arus. Se-
mentara itu dua pelajar kelas 3
MAN Lubuk Alung tewas setelah
terjun dari bendungan Batang

Anai, Korong Pasie Laweh
Lubuk Alung, kedua pelajar yang
bernama Bebi Masrio dan Depi
Endrinaldi sengaja terjun kebend-
ungan untuk mandi-mandi namun

Trans, Pessel: Desakan pemekaran kabupaten di Pesisir
Selatan (Pessel) yang diusulkan oleh tim presidium pemekaran
Kabupaten Rena Indo Jati terus bergulir. Pemkab Pessel sudah
membentuk tim advisory guna melakukan kajian proses
pemekaran tersebut. Namun di DPRD Pessel sendiri belum
terbentuk Panitia Khusus (Pansus) pemekaran.

Ketua Tim Advisory Pemekaran Pemkab Pessel, Syamsurizal
kepada Koran Transaksi Selasa (15/12) menjelaskan, proses
pemekaran tersebut harus dilalui oleh pengkajian yang dimotori
oleh tim advisory, untuk pihak eksekutif, namun di pihak legislatif
( DPRD) harus pula membentuk pansus.

“DPRD kan belum bentuk Pansus pemekaran. Kita dari tim
advisory sudah lama jalan. Rencananya dalam waktu dekat akan
dilakukan pengkajian. Kemaren kita hearing dengan DPRD soal
ini,” kata Syamsurizal.

Syamsurizal menjelaskan, pada prinsipinya Pemkab Pessel
ingin secepatnya diproses, tapi ia masih meragukan apakah
nantinya akan diloloskan oleh pemerintah pusat karena secara
syarat prinsip adiministratif, jumlah kecamatan tidak memenuhi
ketentuan yang disyaratkan.

“Kita sangat ingin proses ini berjalan secepatnya, tapi masih
ada syarat prinsip administratif yang membuat kita ragu apakah
bisa diloloskan pusat. Jumlah kecamatan hanya tiga sementara
syaratnya harus lima kecamatan,” lanjutnya.

Kembali kepada mekanisme proses pemekaran, Syamsurizal
mengingatkan DPRD Pessel segera membentuk Pansus kalau
memang setuju dan mendukung pemekaran dan dari pihak
eksekutif segera akan turunkan tim pengkaji. Untuk upaya
melengkapi syarat administratif wilayah kecamatan, Syamsurizal
menyebutkan, dalam hearing meminta DPRD meloloskan anggaran
pemekaran kecamatan bila diusulkan panitia anggaran eksekutif.

Pemekaran kabupaten Pesisir Selatan mencuat dari ujung
selatan daerah ini, dimana tiga kecamatan ingin memekarkan diri
menjadi kabupaten baru dengan nama Renah Indo Jati..

Tiga kecamatan tersebut adalah Pancung Soal, Basa Ampek
Balai Tapan dan Kecamatan Lunang Silaut. Masyarakat di tiga
kecamatan tersebut juga telah membentuk Tim Presidium untuk
proses pemekaran tersebut. (Mudawar)

Hujan di Batang Anai Yang Membawa Korban
karena air bendungan yang sangat
deras sehingga menghanyutkan
keduanya, namun setelah kejadian,
korban Bebi ditemukan tak jauh dari
tempat kejadian dan setengah jam
berikutnya korban Depi ditemukan
dibagian hilir, keduanya ditemukan
dalam keadaan sudah tidak ber-
nyawa.

Camat Batang Anai, Hendri
Satria, AP MSi yang dihubungi via
telepon seluler menyampaikan
bahwa saat ini (jam 21.30), pen-
carian terhadap korban Masrizal
(22 tahun) masih dilakukan.”

Unit Operasional Penanggulan-
gan Bencana (UOPB) Kecamatan
Batang Anai bersama unsur Mus-
pika dan masyarakat setempat
masih terus melakukan penca-
rian”,ujar Hendri Satria melaporkan.

Bupati Padang Pariaman, H
Muslim Kasim menginstruksikan
kepada Camat Batang Anai agar
tetap melaporkan perkembangan
pencarian korban dari posko yang

ada di Kali Aia, Sungai Buluah.
Bupati juga menghimbau ke-

pada seluruh masyarakat umum-
nya di Kabupaten Padang Paria-
man, agar tetap siaga terhadap ke-
mungkinan-kemungkinan yang
terjadi pasca gempa 30 Septem-
ber lalu. Beberapa yang perlu
menjadi perhatian masyarakat
adalah faktor kerentanan tanah
pasca gempa, curah hujan dan se-
bagainya. “Potensi bencana yang
sangat riskan terjadi di Kabupat-
en Padang Pariaman selain gempa
adalah longsor, banjir dan air bah.
Apalagi saat ini curah hujan cuk-
up tinggi”, ujar Bupati Padang
Pariaman.

Masyarakat diharapkan tetap
waspada akan kemungkinan-ke-
mungkinan itu dan memperhi-
tungkan setiap tindakan yang
akan mengancam jiwa terutama
pada daerah-daerah yang rawan
bencana.

(Bas/Mudawar)

DPRD Belum
Bentuk Pansus

Pemekaran Pesisir Selatan
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Perwakilan Sumatera Barat : Fakhri Sani Amd ( Kepala Perwakilan),
HP 085263122356, Mudawar Panyalai

Kota Padang :   Nursal Tanjung, HP 081374864670
Kota Pariaman : Jusmaini (Kabiro) HP 081363270313, Piau

Zulkifli.
Kab Padang Pariaman : Bastani Nazar  (Kabiro) HP 081266839502
Pasaman Timur : Ismed  Badun HP 085274385814
Kota/Kab. Solok : Dedi Firdaus HP 081363885483
Biro Khusus Asampulau : Sudirman Dt. Rky Endah ,

HP 085263608381 (Kabiro) ,Abu Na’in,
Amir Husin Koto, Adnan, Sudirman,
Zulkifli Bahri. HS. SH, HP 081363842509
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Laporan Kerja Harian
Bukan Beban!

Trans, Padang Pariaman: Mengevaluasi dan memonitoring
laporan kegiatan harian (LKH) akan menjadi salah satu kegiatan
penilaian terhadap kinerja SKPD di lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Padang Pariaman.  Setiap akhir pekan, SKPD
melaporkan kegiatan harian secara tertulis untuk seminggu kerja.

Laporan tersebut kemudian dihimpun sebagai salah satu bahan
pertimbangan untuk penilaian kinerja. LKH ini bukan hanya
laporan tertulis saja. Ini adalah data yang sangat berharga. LKH
menjadi informasi akurat tentang hasil dalam pelaksanaan tugas
pokok PNS yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

“Dari sinilah dapat diketahui siapa saja di SKPD yang benar-
benar bekerja dan yang tidak bekerja.  Saudara bisa melaporkan
eksitensi saudara di instansi masing-masing. Tentu saja berpengaruh
besar terhadap karier saudara ke depan,” kata Bupati Padang
Pariaman H Muslim Kasim, pada acara “Sosialisasi Monev
Laporan KLH Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai
Negeri Sipi, baru-baru ini.

Menurut H Muslim Kasim, LKH bukanlah beban sebagai
SKPD, melainkan kemudahan bagi setiap SKPD untuk
menyampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan.  “Banyak sekali
fungsi Laporan Kegiatan Harian (LKH) ini, tidak hanya sebagai
pertimbangan penilaian kinerja. LKH ini sesungguhnya adalah
media komunikasi yang sangat efektif bagi SKPD,” katanya.

Dalam melaksanakan kegiatan, tentu ada hambatan. Hambatan
ini dapat disampaikan melalui LKH. Dengan disampaikannya
permasalahan tersebut, maka kita bersama dapat berdiskusi untuk
mencari jalan keluar nya.  Dengan demikian manajemen organisasi
dapat dilaksanakan secara sempurna. (Bas)

Padang Pariaman Unggul Di Bidang SDM

“Khusus bagi daerah kita, po-
tensi itu bukan pada ketersediaan
sumber daya alam yang berlimpah,
melainkan pada kemampuan sum-
ber daya manusia atau SDM-nya,”
ujar Bupati Padang Pariaman H
Muslim Kasim, pada acara pem-
bekalan pejabat Eselon III di
lingkungan pemerintahan Kabu-

memadai. Bahkan, hutan pun tidak
punya. Berkat Nokia telah menge-
nalkan negara Firlandia ke berbagai
belahan dunia,” kata H Muslim
Kasim.

Dikatakan, berbagai fungsi te-
lah menempel pada setiap produk
yang bernama handphone. Mulai
dari kamera MP3, MP 4, GPS, dan
jejaring sosial facebook yang telah
memperngaruhi kehidupan kita
saat ini.

“Begitu juga kita semua sudah
terpengaruh dengan kemajuan
teknologi Jepang. Hampir seluruh
aspek kehidupan kita dipengaruhi
oleh produk Jepang, seperti ken-
daraan, AC, lemari pendingin, alat-
alat komputer, dan lain-lain. Padahal
Jepang merupakan negara yang raw-
an gempa dan tsunami,” katanya.

Belajar dari contoh tersebut,
tandas H Muslim Kasim, sebagai
aparat pemerintah daerah kegiatan
pembekalan pejabat eselon III ini
menjadi penting untuk menyikapi
berbagai perkembangan, baik skala
lokal maupun global.

Pada skala lokal dihadapkan
dengan kondisi pasca gempa yang
membutuhkan penanganan yang
cepat. Begitu juga dengan bidang
politik lokal dihadapkan pada suk-
sesi-suksesi pemilihan kepala daer-
ah kabupaten dan propinsi.

Pada skala nasional, dihadap-
kan pada berbagai isu yang men-
yangkut penegakan hukum, korupsi
dan sebagainya. Pada skala global,
isu-isu pembangunan berkelanju-
tan, isu-isu lingkungan.

Bupati menegaskan, kondisi

tersebut menuntut pelayanan pub-
lik yang lebih baik. Peranan pelay-
anan publik tersebut merupakan
peranan teknis operasional pada
tataran pejabat eselon III. Dengan
demikian, pejabat eselon III meru-
pakan jembatan  penghubung ant-
ara masyarakat dengan pengambil
kebijakan di tingkat pemerintah
daerah.

Pada tataran top down, peja-
bat eselon III dan tingkatan di
bawahnya memiliki peranan dalam
mengaplikasikan berbagai kebijakan
yang telah ditetapkan oleh pemer-
intah daerah menjadi berbagai pro-
gram kegiatan. Sehingga berbagai
visi dan misi pemerintah daerah bisa
terlaksana di masyarakat.

Sebaliknya pada tataran bot-
tom up, level pejabat eselon III
memiliki peranan dalam menterje-
mahkan usulan kebijakan yang
menjadi usulan agenda kebijakan
pemerintah, baik pemerintha daer-
ah maupun pemerintah pusat. Se-
suai dengan kapasitas dan tingkat
kewenangan pemerintahan.

Keberhasilan pemerintah daer-
ah salah satunya tergantung pada
kemampuan pejabat eselon III.
Karena itu,  H Muslim Kasim men-
yatakan bahwa sangat dibutuhkan
pejabat eselon III dan semua lini
birokrasi pemerintah daerah yang
profesional dan amanah dalam
melaksanakan tugas-tugas pemer-
intah daerah.

“Profesional tanpa diiringi den-
gan sifat yang amanah, maka yang
akan di timbul adalah penyelewen-
gan dan penyalahgunaan we-

wenang yang diemban. Sebaliknya
amanah tanpa dibarengi dengan
sikap yang profesional akan menuju
jurang kehancuran. Karena segala
sesuatu apabila tidak diserahkan
kepada ahlinya maka akan menim-
bulkan kerusakan dan kehancuran,”
ujar H Muslim Kasim.

Dengan dukungan pejabat yang
profesional dan amanah, kata Bu-
pati Padang Pariaman, diharapkan
memberikan kontribusi yang posi-
tif terhadap penyelenggaraan pe-
merintah daerah. pemerintah daer-
ah yang berhasil dapat dilihat dari
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Bupati H Muslim Kasim me-
nambahkan, tantangan ke depan
bagi pemerintah daerah semakin
berat, apalagi dengan semakin pe-
satnya kemajuan teknologi infor-
masi dan komunikasi. Kondisi
tersebut menuntut perubahan yang
mendasar terhadap berbagai pelay-
anan publik, seperti pelaksanaan
KTP berbasis elektronik, kartu
pegawai elektronik yang saat ini
sedang dilaksanakan oleh BKD
bekerjasama dengan badan kepe-
gawaian negara.

“Tetapi kita dihadapkan pada
belum adanya standar kinerja yang
baku di lingkungan pemerintah daer-
ah. Sehingga pembayaran tunjan-
gan daerah belum dikaitkan dengan
capaian kinerja dari indivisu. Teta-
pi kecendrungan selama ini adalah
berpatokan pada tingkat kehadiran.
Tingkat kehadiran tidak mencer-
minkan kinerja dari individu pe-
gawai,” imbuhnya. (Bas)

Trans, Padang Pariaman: Otonomi Daerah
memberi peluang kepada daerah untuk mengatur
rumah tangganya sendiri. Di samping itu, untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan
kesejahteraan umum masyarakat, Otonomi
Daerah juga memberi peluang kepada daerah
untuk menggali potensi yang ada.

paten Padang Pariaman, belum lama
ini.

Menurut H Muslim Kasim,
sumber daya alam itu memiliki ket-
erbatasan. Apabila dieksploitasi
secara terus- menerus pada suatu
saat pasti akan habis. Sebaliknya,
dengan keunggulan pada sektor
daya manusia, keterbatasan sum-

ber daya alam meru-
pakan sebuah tantan-
gan untuk mencipta-
kan kehidupan yang

lebih baik.
Di era global saat

ini, kata Bupati
Padang Pariaman itu,

sejarah mencatat bahwa
ada negara yang terbatas

sumber daya alamnya dan kecil
wilayahnya, telah memberikan
kontribusi terhadap peradaban
manusia saat ini maupun di masa

depan. Hal ini berkat kemampuan
SDM-nya yang baik dan berkuali-
tas

Dia memncontohkan HP merek
Nokia. “Saya yakin semua peserta
kenal dengan HP produk negara
Firlandia ini. Firlandia adalah se-
buah negara kecil di daratan Eropa,
tidak memiliki kekayaan alam yang

Trans,Pariaman Kota:
Untuk mempromisikan kegiatan
Pemerintah Kota Pariaman lebih
luas lagi ke tengah publik, dalam
waktu dekat Pemko Pariaman
akan mendirikan dua media.

Hal tersebut diungkapkan
oleh Kabag Humas Pemko
Pariaman, Jose Rizal, STP, M.Si
diruang kerjanya siang tadi
Jumat (04/12) pada Koran
Transaksi. Menurutnya, kedua
media tersebut akan terbit dan
mengudara awal tahun 2010.
Media tersebut adalah Majalah
Bulanan yang rencananya akan
diberi nama Sabiduak
Sadayuang. Majalah tersebut

akan terbit sekitar awal Mei 2010. Selain itu juga akan mengudara
stasiun radio yang akan diberi nama Tabuik FM yang direncanakan
mulai mengudara Juni 2010.

“Insya Allah kalau tidak ada aral melintang kedua media
tersebut akan hadir tahun depan. Hal ini kita lakukan agar
masyarakat Kota Pariaman lebih cepat tahu apa saja yang sedang
dilakukan oleh Pemko Pariaman untuk meningkatakan
pembangunan di masa yang akan datang selain itu agar dapat
mengaet pihak investor menanamkan modalnya di Kota Pariaman”
terang Jose Rizal. (Mudawar/Jusmaini)

2 Media Akan Beroperasi
di Pemkot Pariaman

Sebuah Masjid Hancur, Kehidupan Bermasyarakat Sumbar Terganggu
Trans, Padang Pariaman:

“Barang siapa yang ikut memban-
gun masjid, maka Allah SWT akan
membangun rumah baginya di Sur-
ga,” kata Bupati Padang Pariaman
H Muslim Kasim mengutif sabda
Rasulullah SAW, dilanjutkan deng-
anyataan, “Bantuan untuk merehab
Masjid Raya Sungai Asam ini san-
gat berarti bagi kami.”

Begitulah kenyataanya, gempa
juga telah merusak sarana ibadah.
Salah satunya Masjid Raya Sungai
Asam Kecamatan 2x11 Enam
Lingkung ini. “Seperti yang kita
saksikan,  kondisi masjid ini tidak

kondusif untuk tempat beribadah
dan menjadi pusat  aktivitas  dak-
wah,” kata H Musli Kasim selaku
Bupati Padang Pariaman, saat
acara”Peletakan Batu Pertama Re-
hab Masjid Raya Sungai Asam,
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung,
dari Pemprov Kalimantan Selatan,
belum lama ini.

Bupati mengatakan, masjid
merupakan salah satu bangunan
terpenting dalam sistem kehidupan
masyarakat Minang Kabau. Artin-
ya, jika sebuah masjid hancur maka-
sistem kehidupan bermasyarakat
terancam terganggu.

“Bagi masyarakat Sumatera
Barat, di masjidlah segala peratu-
ran kehidupan bermasyarakat dis-
epakati. Di masjid pula segala per-

soalan yang terjadi diselesaikan.
Dari masjidlah beragam petuah dan
kebijakan diputuskan kemudian
dikeluarkan ke masyarakat,” kata
H Muslim Kasim.

Ya, masjid menjadi “pusat pe-
merintahan” bagi masyarakat, se-
lain kantor pemerintah formal. Satu
persoalan yang tidak bisa disele-
saikan di pusat pemerintahan,
boleh jadi akan sangat mudah terse-
lesaikan di dalam masjid.

Tak sekadar tempat beribadah,
masjid memiliki peran dan fungsi
strategis lainnya dalam
masyarakat. Misalnya tempat bagi

warga bermusyawarah untuk men-
capai mufakat dalam segala bidang,
sosial, ekonomi, budaya, bahkan
persoalan kenegaraan.

Begitu strategisnya fungsi
masjid. Oleh karena itu, perbaikan
masjid yang rusak karena gempa
adalah hal utama yang harus ditun-
taskan. “Kami sangat berteri-
makasih kepada Pemprov Kali-
mantan Selatan. Rehab Masjid
Raya Sungai Asam  ini sangat be-
rarti bagi kami. Kami berharap ban-
tuan seperti ini terus berlanjut,”
tutur Bupati Padang Pariaman H
Muslim Kasim. (Bas)

Barang siapa yang
ikut membangun

masjid, maka Allah
SWT akan

membangun rumah
baginya di Surga.

Pemkab Padang Pariaman
Wajib Berdayakan
Kelembagaan SDA

Trans, Padang Pariaman:
Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Padang Pariaman bertanggung
jawab dalam operasi, pemeliharaan,
dan rehabilitasi jaringan irigasi
primer dan sekunder yang menjadi
kewenangannya. Sedangkan per-
kumpulan petani pemakai air dap-
at berperan serta.

Bupati Padang Pariaman H
Muslim Kasim mengatakan hal itu
pada pembukaan Sosialisasi/
Lokarya Ranperda tentang Kegia-
tan Peningkatan Pengelolaan Iriga-
si Partisipatif (WISMP), di Padang
Pariaman, belum lama ini.

Bupati juga menjelaskan, Pemk-
ab Padang Pariaman wajib menye-
lenggarakan pemberdayaan kepada
kelembagaan sumber daya air
(SDA), secara terencana dan
sistematis untuk meningkatkan ki-
nerja pengelolaan sumber daya air.
“Pemberdayaan ini berupa pendid-
ikan dan pelatihan, penelitian dan
pengembangan serta pendampin-
gan,” ujarnya.

Pengertian mendasar tentang
penguatan kelembagaan, kata Bu-
pati Muslim Kasim,  perlu diban-
gun secara kolektif agar bisa
melakukan telaah dan pemahaman
yang lebih arif menuju fungsional-
isasi kelembagaan pengelolaan sum-
ber daya air, yang pada akhirnya
sampai pada pengelolaan irigasi
partisipatif.

Pengelolaan irigasi partisipatif
merupakan pelaksanaan irigasi ber-
dasarkan partisipasi petani yang
dimulai sejak ide pertama hingga
keputusan akhir, pada kegiatan
perencanaan, konstruksi, peningka-
tan, operasi, pemeliharaan, dan re-
habilitasi. Kepemilikan jaringan iri-
gasi dan tanggung jawab atas ber-
fungsinya sistem irigasi secara te-
pat/sebenarnya tetap berada pada
pemerintah.

“Pemerintah dan petani pema-
kai air mampu melaksanakan hak
dan tanggung-jawabnya dalam rang-
ka mewujudkan pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi partisi-
patif, sesuai dengan prosedur pe-
rundang-undangan yang telah

ditetapkan,” ucap H Muslim
Kasim.

Hal ini tercantum dalam Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 2004
tentang Sumber Daya Air Bab VI
dan Bab VII mengenai pelaksanaan
perencanaan, konstruksi, operasi
pemeliharaan dan Peraturan Pemer-
intah Nomor 20 Tahun 2006 ten-
tang Irigasi pasal 26.

Selanjutnya, berdasarkan ke-
tentuan pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sum-
ber Daya Air, dinyatakan bahwa
petani pemakai air mempunyai
kesempatan yang sama untuk ber-
peran dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan ter-
hadap pengelolaan sumber daya air
khususnya pengelolaan irigasi.

Karena itu, menurut H Mus-
lim Kasim, dalam rangka pelak-
sanaan pengembangan dan pen-
gelolaan sistem irigasi yang berba-
sis pada peran serta masyarakat
diperlukan suatu pedoman sebagai
persyaratan mutlak dalam konsep
pemberdayaan masyarakat, seh-
ingga perlu dilakukan pembahasan
konsep Peraturan Daerah tentang
Irigasi.

Sedangkan yang menjadi dasar
hukum kegiatan sosialisasi Sosial-
isasi/Lokarya Ranperda tentang
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan
Irigasi Partisipatif (WISMP) adalah
UU No. 7 tahun 2004 tentang Sum-
ber Daya Air; PP No. 20 tahun
2006 tentang Irigasi; Permen P.U
No. 30/PRT/M/2007 tentang Pe-
doman Pengembangan dan Pengelo-
laan Sistem Irigasi Partisipastif;
Permen P.U No. 31/PRT/M/2007
tentang Pedoman Mengenai Komisi
Irigasi; Permen P.U No. 32/PRT/
M/2007 tentang Operasi dan Pe-
meliharaan Jaringan Irigasi; Per-
men P.U No. 33/PRT/M/2007 ten-
tang Pedoman Pemberdayaan P3A/
GP3A/IP3A; dan  Permen P.U No.
390/PRT/M/2007 tentang Peneta-
pan Status Daerah Irigasi Yang Pen-
gelolaannya Menjadi Wewenang
dan Tanggung Jawab Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerin-
tah Kabupaten/Kota. (Bas)

Agar Bantuan Pasca Gempa Lancar

Masyarakat Diminta Jaga Kamtibmas
Trans, Padang Pariaman:

Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Padang Pariaman hingga saat ini
masih terus bekerja keras untuk
memulihkan seluruh wilayahnya
setelah gempa terjadi. Karena itu,
masyarakat diharapkan minimal
dapat menjaga kamtibmas, agar
tidak marasa ada keraguan kepada
berbagai pihak untuk memberikan
bantuan ke Padang Pariaman.

“Oleh karena itu, saya menga-
jak kita semua untuk bersama-sama
melaksanakan program “Padang
Pariaman Bangkit”. Pemerintah
daerah mengupayakan bantuan dari
berbagai pihak, masyarakat mini-
mal menjaga Kamtibmas tetap kon-
dusif di lapangan,” ujar Bupati
Padang Pariaman H Muslim Kasim,
pada acara pelantikan Nurhedi se-
bagai Pejabat Sementara Wali Na-
gari Lubuk Alung, Kecamatan Lu-
buk Alung, belum lama ini.

Seperti diketahui beberapa
waktu lalu gempa bumi melanda
Padang Pariaman yang menyebab-
kan: jalan, jembatan, pasar, irigasi
dan lain-lain sebanyak 135 unit ru-
sak berat, 33 unit rusak sedang, dan
23 unit rusak ringan; rumah ibadah
sebanyak 748 unit rusak berat, 225
unit rusak sedang, dan 15 unit ru-
sak ringan; kantor sebanyak 104
unit rusak berat, 32 unit rusak se-
dang, dan 9 unit rusak ringan; ru-
mah sekolah sebanyak 257 unit
rusak berat, 87 unit rusak sedang,
dan 31 unit rusak ringan; rumah
penduduk sebanyak 59.693 unit
rusak berat, 16.525 unit rusak se-
dang, dan 15.148 unit rusak ringan.

Khusus kerugian fisik ini di-
tafsir semuanya sekitar Rp 8,4 tri-
liun. Apabila hanya manfaatkan
dana APBD untuk memulihkan

kerugian fisik ini, butuh waktu se-
kitar 16 tahun, karena APBD Kabu-
paten Padang Pariaman setahun
hanya sekitar Rp 600 miliar.

Kamtibmas
Bupati menegaskan, apabila

Kamtibmas tidak kondusif di lapan-
gan, Pemerintah Provinsi, Pusat,
Negara Sahabat, dan swasta, tentu
akan ragu-ragu memberikan bantu-
an tersebut. “Di sinilah letak peran
penting seorang Wali Nagari. Wali
Nagari menyampaikan informasi
yang jelas sehingga tidak terjadi kes-
impang-siuran informasi di tengah-
tengah masyarakat,” tandasnya.

“Kami ingatkan kepada saudara
Nurhedi bahwa di pundak saudara
tertumpang berbagai harapan. Emban-
lah amanah ini dengan sebaik-baikn-
ya, jalin kerjasama yang baik dengan
BAMUS nagari,” ujarnya lagi.

Bupati juga berharap, pelantikan
Pjs. Wali Nagari Lubuk Alung dapat
memberikan pencerahan dan moti-
vasi baru dalam rangka meningkat-
kan pelayanan publik dan kesejahter-
aan umum masyarakat Lubuk Alung.

Selanjutnya, sebagai konsek-
wensi atas pelantikan Pjs. Wali
Nagari ini, kata Bupati, seluruh
Anak Nagari berkewajiban men-
dukung setiap kebijakan wali na-
gari bersama BAMUS.

“Tanpa adanya dukungan dari
masyarakat, apapun yang akan di-
laksanakan oleh Wali Nagari tentu-
nya tidak dapat berjalan dengan
baik. Terlebih dalam mempersiap-
kan pemilihan wali nagari yang de-
fenitif,” tegasnya.

Bupati Muslim Kasim mene-
kankan, semua pihak harus bahu-
membahu, bekerjasama dengan
menerapkan prinsip “bulek sago-

lek picak salayang, ka bukik samo
mandaki, ka lurah samo manurun”.
“Berbagai persoalan tidak akan
muncul lagi apabila kita semua te-
lah menerapkan prinsip tersebut,”
begitu pesannya.

Pada kesempatan itu H Mus-
lim Kasim baik selaku pribadi mau-
pun atas nama Pemkab Padang Par-
iaman, menyampaikan terima kasih
dan penghargaan kepada Jon Serli
Dt. Marajo yang sejak April 2006
lalu telah mengabdikan diri sebagai
Wali Nagari Lubuk Alung.

“Selama mengemban tugas kita
akui saudara Jon Serli Dt. Marajo te-
lah banyak berbuat untuk kemajuan
Nagari Lubuk Alung. Semoga apa yang
telah saudara lakukan menjadi amal
ibadah di sisi Allah SWT,” katanya.

Sedangkan kepada Pj. Wali
Nagari yang baru dilantik, diharap-
kan untuk dapat meneruskan pro-
gram dan kebijakan yang telah di-
gariskan Wali Nagari lama. Bupati
mengingatkan, Pj Wali Nagari mem-
punyai tugas dan tanggung jawab
yang berat,  yaitu melaksanakan
roda pemerintahan, pembangunan,
dan kepalayan kepada masyarakat.

Khusus selama enam bulan se-
bagai Pjs Wali Nagari, harus diper-
siapkan dan dilaksanakan proses
pemilihan Wali Nagari Defenitif.
Semua tugas dan tanggung jawab
tersebut harus dilaksanakan tanpa
mengganggu pelayanan kepada
masyarakat baik di tingkat nagari
maupun di tingkat kecamatan.

Selanjutnya dikatakan, ada 3 hal
pokok dalam pelaksanaan pemerin-
tahan tingkat nagari agar wali nagari
dan BAMUS berjalan sesuai dengan
aturan atau mekanisme, yaitu  per-
aturan nagari, peraturan wali nagari,
dan keputusan wali nagari. (Bas)

Wali Nagari Kasang Dilantik
Trans, Padang Pariaman:

Wali Nagari Kasang terpilih Keca-
matan Batang Anai periode 2009-
2015, M. Tasir dilantik oleh Bu-
pati Padang Pariaman, H. Muslim
Kasim Dt.Sinaro Basa, Senin (14/
12).

Bupati Padang Pariaman atas
nama pribadi dan pemerintah daer-
ah mengucapkan selamat atas ter-
pilihnya Pejabat baru tersebut dan
beliau berharap atas terpilihnya
Wali Nagari ini bisa memberi

pencerahan dan motivasi baru guna
meningkatkan kesejahteraan umum
masyarakat Kasang.Dan beliau juga
mengingatkan agar seluruh lapisan
masyarakat bisa melupakan pros-
es pemilihan

Wali Nagari yang lalu, dan
memberi dukungan kepada Wali
Nagari terpilih. Dukungan BAM-
US, KAN , LPM, serta masyarakat
perantau sangat diharapkan,” tam-
bahnya”.

(Mudawar/Bas)

Komisi VIII DPR-RI
Kunjungi Padang Pariaman

Trans, Padang Pariaman:
Komisi VIII DPR-RI, Kamis (10/
12) berkunjung ke Padang Pariaman
dalam rangka meninjau lokasi gem-
pa sekaligus menyerhkan bantuan
kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Komisi
VIII menyerahkan langsung bantu-
an kepada Panti Asuhan Aisyiah
sebesar Rp25 Juta dan bantuan
untuk fakir miskin Rp25 Juta, dan
selain itu Komisi VIII bersama den-
gan Baznas juga memberikan ban-
tuan pembangunan MTSN sebesar
Rp 680 Juta dan juga mengunjungi

mesjid nagari Sicincin.
Wakil Ketua Komisi VIII, Hj.

Chaerunissa mengatakan, pihakn-
ya menyampaikan duka cita yang
mendalam terhadap musibah gem-
pa bumi yang melanda daerah kita
30 September yang lalu. Komisi
VIII juga akan memberikan bantu-
an pembangunan kepada Karang
Taruna dan beberapa KUBE.

Wakil Bupati Padang Pariaman,
H. Ali Muhkni atas nama pemerintah
dan masyarakat mengucapkan teri-
makasih atas perhatian dari Komisi
VIII DPRI-RI tersebut (Mudawar)

Suasana pelantikan Wali Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai.

Jose Rizal, STP, M.Si

H Muslim Kasim
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Tak Sekadar Melindungi
Jasa Raharja menyantuni korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang umum.

Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas juga dilakukan.

Raharja memberikan bantuan bagi
usaha mikro, kecil, dan menengah
yang memiliki kualitas tinggi dan
menjadi potensi unggulan di daerah.
Sementara untuk Program Bina
Lingkungan, Jasa Raharja memberikan
bantuan kepada masyarakat di bidang
pendidikan, kesehatan, dan kepada
korban musibah bencana alam.

Tahun ini, Jasa Raharja telah
menyalurkan Program Kemitraan
sebesar Rp34,3 miliar, dan Progam Bina
Lingkungan sebesar Rp3 miliar. Jumlah
mitra binaan yang telah dibina
mencapai 53.089 kelompok usaha yang
tersebar di berbagai wilayah di seluruh
Indonesia.

Bantuan Program Bina Lingkungan
Jasa Raharja diwujudkan dalam
kegiatan proaktif membantu korban
gempa yang terjadi di Padang, Jambi,
dan sekitamya. Seluruh rangkaian
kegiatan tersebut adalah wujud
perhatian dan kepedulian Jasa Raharja
yang tiada henti terhadap masyarakat
dan lingkungan sekitar.

KANTOR PUSAT
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-2

Kuningan, Jakarta 12920
Telp. (021) 5203454
Fax. (021) 5220284

Website : www.jasaraharja.co.id

Menhub Rl Kabinet periode 2004-2009 bersama Dirut Jasa Ranarja, Kapolda
Metro Jaya, Gubemur DKI Jakarta, Kababinkam, dan Deputi Menneg BUMN
saat pelepasan Mudik Bareng Gratis 2009 di Parkir Timur Senayan, Jakarta.

LLLebaran memang sudah
berlalu. Sebanyak 16,25
juta orang yang hiruk-

pikuk di jalan saat mudik, sudah
kembali pada aktivitas
keseharian mereka. Jasa Raharja
berusaha untuk terus
memperkokoh kepeduliannya
terhadap keselamatan para
pengguna jalan, terutama saat
arus mudik. Berbagai kegiatan
dilakukan, termasuk mudik
bareng gratis dengan bus yang
ditujukan khusus bagi
pengendara sepeda motor.
Melalui kegiatan ini, Jasa
Raharja berusaha ikut menekan
angka kecelakaan, mengingat
sepeda motor merupakan
penyumbang terbesar angka
kecelakaan lalu lintas.

Lebaran tahun 2009, Jasa
Raharja mengerahkan 150 bus
untuk memberangkatkan sekitar
7.000 pemudik dari dua titik,
Jakarta dan Surabaya. Di Jakarta
saat itu pemberangkatan
langsung dilakukan Menhub RI
Kabinet periode 2004-2009,
Jusman Syafii Djamal, dan
dihadiri Gubernur DKI Jakarta,

Anwar kepada Kapolri, Jenderal Pol.
Bambang Hendarsa Danuri.

Excellent Service
Sebagai pemegang amanah

Undang-Undang Nomor 33 dan 34
tahun 1964, Jasa Raharja memiliki
tugas utama memberikan
perlindungan bagi pengguna jalan.
Dengan demikian, jika terjadi
kecelakaan lalu lintas jalan dan
penumpang umum, Jasa Raharja
akan memberikan santunan sesuai
ketentuan yang berlaku.

Memiliki motto “Utama dalam
perlindungan, prima dalam
pelayanan,” Jasa Raharja terus
berusaha meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. Diantaranya
dengan membuka Kantor Pelayanan
Jasa Raharja (KPJR) sejak 2008.
Hingga kini sebanyak 30 KPJR
sudah dioperasikan di berbagai kota
di Indonesia. Keberadaan KPJR ini
untuk mendukung 28 Kantor
Cabang dan 58 Kantor Perwakilan
Jasa Raharja.

Di luar tugas pokoknya, Jasa
Raharja juga concern dengan
Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL). Untuk
Program-Program Kemitraan, Jasa

Fauzi Bowo, Kapolda Metro Jaya,
Irjen Pol. Wahyono, Kababinkam,
dan Deputi Menneg BUMN.

Selain mengadakan mudik
bareng gratis, Jasa Raharja juga
memberi dukungan kepada Polri
dalam rangka mengamankan
jalannya mudik. Secara riil,
dukungan diwujudkan melalui
penyerahan delapan ambulans, 50
unit sepeda motor patroli, jaket
rompi, dan barikade, yang
diserahkan langsung oleh Direktur
Utama Jasa Raharja, Diding S.

Saat Penyerahan Bantuan Kepada Korban Gempa di Padang, Sumatera
Barat beberapa waktu lalu.

PERSYARATAN
PENGAJUAN SANTUNAN

Meninggal Dunia:
1. Laporan Kepolisian

Syahbandar/PT. KAI
2. Surat Keterangan Dokter
3. Surat Keterangan Ahli

Waris
4. Copy KTP Ahli Waris
Perawatan/Cacat Tetap:
1. Laporan Kepolisian/

Syahbandar/PT. KAI
2. Surat Keterangan Dokter
3. Kwitansi Asli Rumah

Sakit/Apotik
4. Copy KTP Korban

* Pengurusan santunan tidak
dipungut biaya.

Porprov XI Sumbar Di Kab. Agam Terkendala
Penyelesaian Sport Center Tidak Tepat Waktu

Pembangunan Arena Sport Center baru 67%. foto : fakhri

Trans, Agam : Pelaksanaan Pekan Olahra-
ga provinsi (Porprov) XI Sumatera Barat yang
dilaksanakan nantinya di Kabupaten Agam akan
menghadapi masalah, karena pembangunan Are-
na Sport Center (ASC) tidak selesai tepat wak-
tu. Akibatnya, pelaksanaan Porprov 2010 men-
datang akan ditunda.

Tragis memang! Pihak Pemerintah Kabu-
paten Agam dengan PT Persero Waskita Karya
berencana menyelesaiakan pembangunan ASC
akhir bulan Desember 2009 ini,  sesuai dengan
kontrak kerja, Kenyataan di lapangan masih
banyak berbagai fasilitas pendukung yang be-
lum selesai dikerjakan.

Padahal, PT. Persero Waskita Karya sebagai
pemenang tender, sesuai dengan nomor kontrak kerja
:04/3C/PRP/DPUK/AG/XI/2007 (tgl 19 Novem-
ber 2007) dengan nilai kontrak Rp 33.575.000.000
(Multi Year- 3 tahun anggaran) yang bersumber
dari dana APBD  Kabupaten Agam, dengan waktu
pelaksanaan 470 hari kalender.

Hingga saat ini ternyata pekerjaan masih
berjalan. Apakah mungkin semua sarana pen-
dukung dan jalan menuju sport center dapat se-
lesai tepat waktu? Kita tunggu, apakah pihak
Pemkab Agam dapat memberikan ultimatum
PT.Persero Waskita Karya, sekaligus memberi-
kan sanksi atas pekerjaan mereka yang terus
berjalan setelah 2 kali perpanjangan kontrak
kerja (Adendum).

Sementara diberbagai Kab/Kota di propinsi
Sumatera Barat telah mempersiapkan para atlet-
nya untuk bertarung dalam kancah arena olahr-
aga Provinsi tersebut.

Hal ini disikapi anggota DPRD Kabupaten
Agam, yakni Ketua Komisi A Ir Novi Endri MSc
Dt Simarajo bersama Ketua Komisi D Amri An-
war. Kepada Tim Koran Trans dijelaskan, pi-
haknya mendukung pelaksanaan Porprov dalam
pertemuan dengan pihak Pemkab Agam pada
bulan Oktober 2009 yang lalu di Bukittinggi.

”Kami melihat sudah dianggarkan DPRD
Agam dananya lebih kurang Rp 36 Miliar pada
tahun 2007 dan 2008, namun sampai saat
sekarang belum juga selesai. Kalau kita hitung
bobot pekerjaan sesuai dengan perpanjangan
waktu terakhir tanggal 26 November 2009, bo-
bot pekerjaan baru mencapai 67 persen,” kata
Ir Novi Endri MSc Dt Simarajo.

Dia menambahkan, sewaktu rapat pem-
bahasan RAPBD di ruang Aula 1 DPRD Agam,
Komisi A dan Komisi D sudah mempertanya-
kan penyelesaian pengerjaan Sport Center ini.
Apakah bisa dilaksanakan sesuai jadwal atau
tidak? Kalau tidak selesai akhir Desember 2009
(Multi Year-3 tahun anggaran) kontrak berakhir
Maret 2009. Kemudian diperpanjangan lebih
kurang 2,5 bulan dan berakhir tanggal 26 No-
vember 2009. Namun, pekerjaan belum ditun-
taskan oleh PT.Persero Waskita Karya.

Dengan kondisi tersebut, Badan Anggaran
DPRD sudah menyampaikan masalah itu lang-

sung ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
sebagai penyelamatan Sport Center dan bisa sele-
sai 100 persen berdasarkan hitungan final kuanti-
ty atau diputus kontrak. Mengenai sisa dari ang-
garan sesuai dengan bobot pelaksanaan pada akhir
kontrak akan dianggarkan pada tahun 2010.

Pada prinsipnya, yang hadir pada waktu
itu hanya Sekretaris Dinas PU Kabupaten Agam
Martias ST. Intinya, pihak Dinas PU setuju
pemutusan kontrak dan penyitaan jaminan sebe-
sar 5 persen. Namun, pembangunan sampai
sekarang masih berjalan, sehingga tidak ada tin-
dak lanjutnya.

Pada waktu bersamaan, anggota DPRD juga
telah menyampaikan masalah tidak selesainya
pekerjaan Sport Center sesuai jadwal yang sudah
ditentukan kepada Bupati, akan tetapi belum juga
ada sikap tegas dari pihak Pemkab Agam.

Ketika Transaksi mengkofirmasikan kepa-
da Manager PT Persero Waskita Karya Budi
via handphone, Jumat
(18/12), dia
mengata-
kan bahwa
kontrak ker-
ja belum habis
s a m p a i
a k h i r
Desember
2 0 0 9 .
M e n u -
r u t n y a ,
pekerjaan
yang di-
lakukan
s e s u a i
d e n g a n
bestek dan tidak melanggar perjanjian dengan
pihak Pemkab Agam dan tidak ada kendala di
lapangan.

Sementara Kepala Dinas PU Kabupaten
Agam Ir Ardi Syofwan mengatakan kepada
Koran Trans, Jumat (18/12) via handphone bah-
wa keterlambatan pengerjaan sekarang ini, terk-
endala dalam hal pemasangan kabel listrik.
Dikatkannya, PT Persero Waskita Karya men-
gupayakan pemasangan kabel  tersebut dengan
menggunakan tenaga ahli dari Jakarta, sekaligus
melakukan penambahan tenaga di lapangan dari
Medan.

”Kontrak kerja PT Persero Waskita Karya
berakhir tanggal 28 Desember 2009. Apabila
pengerjaan proyek ini tidak selesai, maka kami
akan menegur, sekaligus akan memutuskan kon-
trak kerja dan memberikan denda yang telah dis-
epakati bersama,” katanya.

Perlu dimaklumi, kata Ardi Syofwan, ket-
erlambatan pengerjaan Sport Center disebab-
kan karena musibah gempa 30 September 2009
yang lalu. PT Persero Waskita Karya sendiri
telah mengoptimalkan pengerjaannya sesuai
yang diharapkan, malahan PT Persero Waskita

Karya menambah dananya sebagai pengabdian-
nya kepada pihak Pemkab Agam.

” Dana dalam pembangunan yang telah ber-
jalan selama 3 tahun terakhir sebesar Rp 85
Miliar. Apabila tidak siap tanggal 28 Desember
2009, maka kontraknya akan kita putus,” ujar
Ardi Syofwan.

Di tempat terpisah Kasi Penkum dan Hu-
mas Kejati Sumbar Koswara SH MH mengata-
kan, pengerjaan Sport Center tersebut sesuai
perjanjian pihak Pemkab Agam dengan PT Per-
sero Waskita Karya. ”Dari perjanjian kontrak
kerja tersebut, kita lihat dulu permasalahannya.
Kita tunggu dulu perkembangan pengerjaan dari
PT Persero Waskita Karya. Untuk penanganan
masalah ini nantinya akan diserahkan di Kejari
Lubuk Basung,” katanya.

Dari Pantauan Tim Koran Transaksi di
l a p a n g a n ,

pengerjaan mekanikal dan elektrikal baru ter-
laksana 10 persen, pengaspalan jalan di lingkun-
gan Sport Center belum terlaksana, yang diaspal
baru dari Mesjid Nurul Falah menuju Sport
Center baru sepanjang 200 meter.

Selanjutnya penanaman rumput pada median
jalan dan lokasi lapangan terlaksana 65 persen.
Sedangkan pagar arah utara, belakang Sport Cen-
ter, sudah miring dan retak dan hanya diberi pen-
yangga dan pondasi dari pagar tersebut sehingga
tidak kuat menahan beban pagar di atasnya.

Kemudian pemasangan trotoar jalan masuk
yang belum diaspal tidak terlihat pengerjaannya.
Cat terlihat tidak sempurna alias asal jadi. Tidak
diplamir, tapi  langsung saja dicat. Gardu untuk
PLN juga belum dilaksanakan. Begitu juga tugu
di bundaran Sport Center belum dikerjakan.

Masih ada kejanggalan. Pemasangan papilot
turun naik, tidak dipadatkan. Mengenai hala-
man mushalla, pemasangan papilotnya baru10
persen, dan turap penyangga arah barat terlihat
sudah patah. Jadi, pelaksanaan pembangunan
ASC baru mencapai 67 persen. Ada apa per-
mainan antara Pemkab Agam dengan PT Perse-
ro Waskita Karya? (Fakhri/Nt)

gal tanpa ganti blangko, dan gan-
ti nama. Pelayanan ini tidak
bertele-tele atau bisa dibilang te-
pat waktu 1 hari – 7 hari kerja
selesai, asalkan dokumen yang
diajukan permohonan pelayan-
an lengkap, dan tidak ber-
masalah.

Bagi pengguna jasa pela-
yanan apabila mau mengecek do-
kumen yang telah terdaftar dan
proses pelayanan sampai sejauh
mana! dapat dicek melalui me-
dia IT atau dengan cara mene-
kan Tombol Layar Munitor
yang disediakan di ruang pela-
yanan. Tombol Layar Monitor
mana berada disebelah kiri sete-

lah pintu masuk di ruang pelayanan.
”Saya merasa puas dengan pelayanan penserti-

fikat tanah dibawah kepemimpinan Pak Syafirman”.
Ungkap Mila Rismawati kepada Koran Transaksi
pemohon asal Subang Jawa Barat saat mengurus
sertifikat pemecahan yang sekaligus balik nama atas
dirinya dalam jangka waktu 3 hari kerja selesai.

Namun, dilain pihak Lembaga Pemantau Penye-
lenggara Eksekutif, Legeslatif dan Yudikatif (Trias-
politika) Republik Indonesia (LP2TRI), menilai
masih ada bagian  ruangan yang dibawahi oleh ka-
subsi pelayanan Pendaftaran Hak Tanah, terlihat
semprawut. Selain itu juga, di ruangan layanan ini
masih ditemukannya banyak calo dan pengguna jasa
bebas keluar masuk back office. Ujarnya.

Menurut LP2TRI, melakukan pemantauan ki-
nerja pelayanan di Kantor Pertanahan Kota De-
pok, adanya calo dan pengguna jasa untuk
berkolaborasi melakukan KKN dengan oknum petu-
gas, akibatnya pemohon yang tidak melakukan ne-
potisme nyaris terhambat karena tidak mendapat
pelayanan prima.

Drs. Syafirman, SH.M.Hum saat dikonfirmasi-
kan Koran Transaksi mengatakan, dalam pelaya-
nan tidak ada yang diistimewakan. Semua dilayan-
mi dan diperlakukan dengan hak yang sama  sesuai
dengan jadwal pendaftaran diterima masuk. Jika
masih ada kekurangan anak bauhnya dalam mem-
berikan pelayanan kepada masyarakat, pelan-pe-
lan akan segera dilakukan penertiban.

”Saya di kantor ini belum lama menjabat, kare-
na itu saya menghimbau kepada masyarakat agar
tidak segan-segan untuk melaporkan langsung, jika
ada anak buah saya yang nakal sengaja menghambat
pelayanan ”. Tegas Syafirman, menutup perbinca-
ngannya.

(C. Herry. SL)

Trans, Depok - Ke-
pala Kantor Pertanahan
Kota Depok, Drs. Syafir-
man, SH. M. Hum, dalam
meningkatan pelayanan
kepada masyarakat se-
nantiasa berkeliling me-
ngontrol pekerjaan yang
dilakukan oleh anak buah-
nya. Meskipun alat mon-
itor CC TV yang ditem-
patkan disetiap sisi guna
melakukan kontrol me-
ngawasi anak buahnya itu
juga turun langsung ber-
keliling memasuki setiap
ruangan dimana tempat
pelayanan yang dibawa-
hi oleh para kepala seksi (kasi), dan kasubsi se-
suai dimasing-masing tugas pokok dan fungsi-
nya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pe-
layanan Prima, dan sekaligus melakukan pener-
tiban terhadap anak buah yang nakal.

Upaya Drs. Syafirman, SH. M. Hum, untuk
meminimilir adanya korupsi, serta memangkas
birokrasi yang tidak efektif. Kantor Pertanahan
Kota Depok dalam melaksanakan tugas Orga-
nisasi Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (KO-
RMONEV), yang terkait dengan program per-
cepatan pemberantasan korupsi Badan Pertana-
han Nasional Republik Indonesia (BPN RI).

Pelayanan prima, diharapkan dapat mem-
bangun kepercayaan masyarakat terhadap Lem-
baga Pertanahan Kota Depok secara utuh. ”Hal
ini saya lakukan dalam rangka membina dan
membangun mental aanak buahnya, agar pelay-
anan di Kantor Pertanahan Kota Depok sesuai
dengan program agenda Badan Pertanahan Na-
sional Republik Indonesia (BPN RI) dapat ber-
jalan dengan baik”. Ujar Syafirman, kepada Ko-
ran Transaksi di ruang kerjanya Kamis (14/12)
minggu lalu.

Kepemimpinan Drs. Syafirman, SH. M.
Hum, dewasa ini terlihat banyak kemajuan dari-
pada sebelumnya. Seperti yang berkaitan dengan
jenis dan waktu penyelesaian pelayanan, pemer-
iksaan (pengecekan srtifikat-Red), peralihan hak
jual beli, peralihan hak pewarisan, peralihan hak
hibah, peralihan hak tukar menukar, peralihan
hak pembagian hak bersama, hak tanggungan,
hapusnya hak tanggungan (roya),

Misalnya saja, pemecahan sertifikat, pemi-
sahan sertifikat, penggabungan sertifikat, peruba-
han hak milik untuk rumah tinggal dengan ganti
blangko, perubahan hak milik untuk rumah ting-

Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
(kiri), dan istri (kanan) saat serah
terima jabatan dari Drs. Dadang
Sutisna, kepada Drs. Syahfirman,
SH.M.Hum di Aula pada Kantor
Pertanahan Kota Depok. foto: herry

Kantor Pertanahan Kota Depok
Tingkatkan Pelayanan


