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“Kembalikan DAU ke
Kementerian Agama”

 Meriah dan Sukses, Hari Ibu dan HUT DWP
OKI Terbaik GSI Tingkat
Nasional

 12Pahri Azhari Peroleh Dukungan
Untuk Pimpin MUBA Kembali

06

Bupati Kabupaten MUBA (Musi
Banyuasin) H. Pahri Azhari  dinilai oleh
masyarakat daerah itu selama kepemim-
pinannya berhasil membangun daerah
tersebut. Karena itu pencalonannya kembali
pada Pemilukada Kab. MUBA Oktober 2011
nanti mendapat dukungan masyarakat.

Wajib Pajak Bukan Hanya
Warteg

03 

Berbicara tentang pajak memang tak
ada habisnya, karena pajak merupakan
sumber pendapatan untuk APBD maka
sudah barang tentu setiap ada celah
untuk PAD pasti di gali dan diupayakan
untuk dikeluarkan pajak. Tak terkecuali
dengan warung tegal (Warteg).
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Acara peringatan Hari Ibu dan
Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita
Persatuan Kabupaten Ogan Komering
Ilir ke-11 terlaksana dengan meriah dan
penuh suasana keramah tamahan.

Dana Abadi Umat (DAU), lahir
bukan hasil tindakpidana
korupsi, namun dari efisiensi
operasional haji sejak l993-
l995 dengan modal awal Rp300
miliar dan 15 juta dolar AS.

�Baca Istana  Hal 11

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Bila Anda Menemukan Kasus
Korupsi Kirim ke Alamat Kami

Jl Rasuna Said Kav C No 1 Jakarta Selatan
Telp (021) 52892459 - 52892441

Email : informasi@kpk.go.id
Web:www.kpk.go.id

Mantan Menag ‘bayar’ Rp.1,5 M
ke media cetak tahun 2006…….
Tanya ke Dewan Pers, boleh enggak
media massa jadi ‘centeng’  kebijakan
menteri yang salah he…. he…. he….
Pers haram hukumnya terima
success fee, karena soal itu
jatahnya si pengacara…
Nah kalau ada pers terima itu, sama
dengan “pelacur berita”. Lantas,
dimana peran kontrol sosialnya?
he….he ….he
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�Baca Sidang PS Hal 11

Sidang PS Tanah Penggilingan Oleh PN Jaktim
Diduga Peran Mafia Tanah Dominan

Jakarta-MONITOR :
Sebelum dilakukannya

sidang Pemeriksaan Setempat
(PS) kami sudah menduga ada
orang yang menunggangi
kasus ini. Orang tersebut
justru datang kelokasi untuk
menyaksikan apakah sidang
ini bisa menang?. Meski orang
tersebut ikut bersama dengan
hakim, panitera dan kuasa
hukum penggugat, namun

orang inilah yang mendanai
semua biaya-biaya yang harus
dikeluarkan dalam
persidangan” ujar Agus salah
seorang tergugat usai sidang
kepada Monitor.

Agus menambahkan, “
Kami sepakat, orang ini adalah
mafia tanah, karena setelah
kami tegur, orang ini langsung
pergi. Sementara orang ini
pula yang menunjuk lokasi

tanah yang katanya milik
Tamin Sukariana bin Tolib.
Ternyata surat gugatan yang
dibacakan oleh kuasa hukum
penggugat dihadapan majelis
hakim dan warga yang hadir,
alamat yang tertera didalam
surat gugatan itu adalah
Kampung Pisangan,
sementara  sidang PS yang
dilakukan di Kampung
Jembatan, ini saja sudah
salah” ujarnya.

Sejatinya, gugatan dari
kuasa hukum penggugat
kasus tanah ini,  sudah 3 kali
didaftarkan di Pengadilan
Negeri Jakarta Timur, ini
adalah gugatan yang ketiga.
Kuasa hukum penggugat dari
Law Firm Happy Sihombing &
Patners atas nama Tamin
Sukariana bin Tolib pada hari
Selasa 25 januari 2011 yang
datang kelokasi yang ditunjuk
oleh kuasa hukum penggugat
bersama  dengan 3 hakim dan
satu panitera dari PN Jaktim
ditertawakan oleh warga
karena alamat yang dituju

adalah kampung Pisangan
sementara yang didatangi
kampung Jembatan
Penggilingan. Dalam sidang,
kuasa hukum yang
seharusnya menghadirkan
Tamin sebagai pemilik tanah,
tidak dilakukan. Seolah-olah
kuasa hukum tahu letak tanah
tersebut. Al hasil warga
marah, sempat salah seorang
warga sewot dan mengusir
kuasa hukum dan hakim yang
hadir dalam sidang PS ini.

Beruntung, kehadiran
Kosim sebagai ketua RT yang
hadir dalam sidang itu dapat
mengamankan warganya.
Namun Kosim  sempat
menanyakan surat dari
kelurahan atau dari RW
setempat kepada kuasa
hukum Tamin dan
Hakim.Kuasa hukum peng-
gugat dengan gaya sibuk
mencari surat dalam tas yang
katanya sudah ada, ternyata
surat itu memang tidak ada,
artinya ini hanya alasan saja.

Hakim PN Jaktim, Ketua Majelis Sofyansyah (tengah), HJB Nasution
(kiri) dan Tri Widodo (Kanan) saat Sidang PS di Kamp Jembatan

Penggilingan jakarta Timur.

Abu Hasan SH :

Bubarkan Satgas Mafia Hukum

Ota di Griya Anyer SPA
Jakarta-MONITOR :

Satuan Tugas Mafia Hukum yang
sedang disoroti oleh masayarakat kembali
mendapat sorotan. Kali ini yang menyoroti
adalah Abu Hasan SH, Ketua Umum
Pacitan Center.

Abu Hasan melihat Mas Ahmad
Santosa sedang serius berdialog dengan
seorang wanita dan seorang pria diruang
restoran Griya Anyer SPA Menteng Jakarta
Pusat pada hari Senin 24 Januari 2011.
Awalnya sebelum Ota datang, wanita yang
disapa Wi ini tiba lebih awal, kemudian

beberapa menit kemudian datang seorang
pria. Keduanya melakukan percakapan
yang cukup serius, selang beberapa menit,
kemudian Ota tiba dan bergabung dengan
kedua orang ini. Abu Hasan sangat
menyayangkan kedatang Ota ketempat itu
masih jam kantor, sehingga kecurigaan
orang yang ada bersama dengan saya
menjadi fakta bahwa Ota sedang “
Komunikasi masalah hukum”  dengan
kedua orang tersebut.” Ujar Abu Hasan
dikantornya beberapa waktu lalu.

Kemudian kepada koran ini Abu Hasan

SH  mengatakan, “ kalau terbukti Ota
melakukan deal-deal masalah hukum
dengan kedua orang ini, sebaiknya Satgas
Mafia Hukum itu dibubarkan saja. Satgas
telah merusak wibawa hukum dinegeri ini,
Satgas yang dipayungi dengan Kepress
seharusnya menjadikan hukum sebagai
panglima, bukan menjadi hukum untuk
cari makan. Jadi kami sangat setuju kalau
Satgas Mafia hukum itu dibubarkan saja.
Justru kehadiran Satgas Mafia hukum ini
membuat potret hukum kita menjadi
lumpuh.�Red

Kejahatan KBIH dan Yayasan (Seri 11/Habis)
Menag Suryadharma Ali :

‘’Ajak Menkumham dan Dubes Saudi
  Potong Matarantai Kejahatan Haji”

Jakarta-MONITOR :
Undang-Undang (UU)

Pokok Haji No.13 Tahun 2008
sebagai pengganti dari UU
No.17 Tahun 1999 menyebutkan
pemerintah kita yang
menyelenggarakan haji, dibantu
oleh swasta yang mempunyai
izin khusus.

Memang sangat melelahkan,
kalau dalam setiap tahun
operasional haji, ada saja calon
jamaah haji (calhaj), yang
terdampar di sejumlah bandara
internasional, yang ada di tanah
air. Contohnya saja di area
Bandara Juanda Surabaya, di
Ngurah Rai Bali, di bandara
Soekarno-Hatta Jakarta, Hang
Nadim Batam,di Polonia Medan
dan Hasanuddin Makassar.

Hal itu belum lagi terhitung
ada ratusan calhaj WNI yang
tidak berangkat ke Tanah Suci,
terlihat secara kasat mata,
keleleran di sejumlah negara
jiran. Mereka, ngendon di
Bandara Singapura, di Kuala
Lumpur dan bandara Bandar Sri
Begawan, Brunei Darussalam.

Apa pun kondisinya, yang
jelas potret buram seperti ini,
dapat saja merusak “citra baik”
serial haji kita, yang selama ini
telah dikelola oleh pemerintah,
dengan rapor baru sudah take
off, dibantu oleh penyelenggara
ONH Plus yang profesional
dengan segala model kelebihan
dan kekurangannya.

Hasil Investigasi
Bahkan hasil investigasi

Monitor mengungkapkan, di
beberapa negara yang
berdaulat sekalipun seperti
Kerajaan Inggris, Rusia, Austra-
lia, Amerika Serikat,UAE (Emirat
Arab), China, Selandia Baru,
Jerman dan Belanda serta Turki
dimana kuota haji mereka sangat
sedikit, ternyata bisa juga
disusupi oleh KBIH dan
Yayasan kita. Ada yang baik,
dan ada pula yang memang
berniat menipu dengan cara
mengeruk duit dan laba seenak
perutnya saja.

Meskipun sedikit, buktinya
mayoritasnya yang berangkat �Baca Kejahatan Hal 11

Ota (Mas Ahmad Santosa Angota satgas Mafia hukum kiri) sedang berdialog dengan seorang wanita dan
pria yang ditenggarai Pacitan Center membahas masalah hukum

PTUN Menangkan Carik
Tapi Bupati Jepara Bandel

Muncul lagi arogansi
kekuasaan terhadap
mantan Carik Non PNS.
PTUN telah membatalkan
surat edaran Bupati
Jepara, tetapi tidak digu-
bris oleh pejabat setem-
pat.

Jakarta-MONITOR :
Apalagi menggantikan konpensasi

sebesar Rp 500 juta yang dirampok oleh
mereka, suatu hal yang bisa membuat
rakyat di pedesaan naik pitam.-

’’Seharusnya putusan hukum PTUN
Semarang dihormati, kalau memnag
pejabat di Jepara mengerti dan mematuhi
hukum,’’ ujarAli Muhtarom, SH, kuasa
hukum Kasdono yang mewakili 38 carik.

Hakim Ketua Sidang Anna
Leonora,SH telah membacakan putusan
PTUN Semarang No.36 / 6/ 2010 /
PTUN.SMG setebal 41 halaman yang
intinya mencabut keputusan petinggi
Desa Rajekwesi sebagai kepanjangan
tangan dari Bupati Jepara No.06 Tahun
2010, tanggal 21 Mei 2010.

Dengan putusan hukum mengikat
seperti ini, maka secara otomatis Bupati
selaku Kepala Daerah harus mengem-

balikan dana kesejahte raan pedesaan,
berupa Konpensasi Carik Non PNS total
Rp500 juta tanpa reserve. Karena hal itu
sudah menyangkut hak 38 carik.’’Jadi apa
lagi yang dicari oleh Pak Bupati?
Bukannya ia mengayomi dan melindungi
rakyat yang selama ini mengabdi kepada
negara di atas 20 tahun, tetapi justru
mengambil hak-hak mereka secara tidak
sah dan melanggar hukum,’’ujar Ali
Muhtarom.

Seperti diberitakan sebelumnya di
koran ini, uang tersebut ‘pernah
dianggarkan’ pada tahun 2008, tetapi raib

Apocalypse Merembetnya Pemakzulan
Dari Tunis ke Kairo

Jatuhnya Presiden
Tunisia, Zine Abidine
Ben Ali pada 15 Janu-
ari 2011, membias
langsung ke sejumlah
negara Arab di ant-
aranya Mesir. Mu-
ngkinkan Husni
Mubarok terjungkal?

Jakarta-MONITOR :
Duta Besar (Dubes) RI

untuk wilayah Mesir di kota
Kairo Drs.H.Abdul Rachman
Fachir meminta kepada aparat
tinggi keamanan Mesir agar ikut
aktif menjaga ribuan WNI, yang
selama ini bermukim di negeri
Piramida tersebut. ‘’Kita
khawatir, WNI yang jumlahnya

ribuan itu terancam kesela-
matannya. Apalagi dalam aksi
semacam ini tak bisa dijamin
tidak ada korban jiwa, termasuk
jiwa WNI sekalipun,’’ingat
Fackhir.

Permintaan langsung
Kepala Perwakilan RI di Mesir

�Baca Apocalypse Hal 11

ke Tanah Suci dari Bandara
Internasional masing-masing
negara, justru kebanyakan or-
ang Indonesia, yang selama ini
bermukim di negara tersebut.
Koordinatornya serta
pengurusnya juga orang Indo-
nesia, dimana mayoritas mereka
itu tinggal di Jakarta.

Ada bukti riil paspor RI dan
manifest (daftar penumpang-
red), yang mampu dilacak pada
setiap counter Imigrasi,
termasuk pengajuan visanya
untuk Kedutaan Besar Arab
Saudi di negara-negara sahabat

Husni Mubarok

Istana Hosni Mubarak di London
PERGOLAKAN di mesir

membuka rahasia lain tentang
Hosni Mubarak. Penguasa
yang sudah tiga dekade
bercokol di mesir ini ternyata
mempunyai harta yang
bertebaran di luar negeri. Harian
Telegraph memprkitakan total
kekaayaan Mubarah adalah 20
miliar pounsterling, atau lebih
dari 287 triliun.

Dimana Mubarak menim-
bun hartanya itu? Sejumlah
bank di Swiss, Amerika Serikat,
dan Inggris menjadi bankas
penyimpanan uang tunainya.
Sedangkan properti, dia
memiliki istana yang sangat
megah di Inggris, Los Angeles,
Washington, dan New York.

Sejak berkuasa pada 1981,
Mubarak mampu membuat

negara di Afrika Utara itu stabil.
Rahasianya, dia membangun
hubungan baik dengan negara-
negara Barat dan Israel. Namun
di balik kestabilan, korupsi,
kemiskinan dan kekerasan oleh
negara tumbuh subur di Mesir.

Pria yang lahir 1928 di
desa Kahel-el-Meselha ini
terkenal menservis habis-

Rumah Gamal Mubarak di Kawasan
elit Knightbridge London
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DITORIALE
Wellcome Dirjen Baru
Ketika  hajar aswad ( batu hitam yang harum

baunya-red), terpental sangat jauh dari ‘sangkar’nya di
bangunan utama Ka’bah, sebuah kubus peninggalan
Nabi Ibrahim Alaihissalam, masyarakat kota Makkah
saat itu hiruk-pikuk. Semua kepala suku dan bang-
sawan Arab ingin pula memindahkan batu, yang
dianggap ‘keramat’ ini, dimana sekaligus sebagai
bentuk gengsi sosial, dan meminta pengakuan hebat
dari publik, bahwa dirinya yang paling berpengaruh di
kota itu.

Sekian hari bermunculan adu mulut bahkan
ada yang sempat pula adu jotos antara mereka. Sebab
secara sepihak menganggap sukunya itu yang paling
pantas dan  berwenang mengembalikan batu harum
berwarna hitam pekat itu ke tempat asalnya, dimana
pada saat ini sering ‘diciumi’ oleh jutaan umat Islam
dari penjuru dunia, terutama  setiap melaksanakan
ibadah Umrah ataupun Haji.

Delapan bangsawan Arab yang berdomisili di
kota Makkah bersepakat, agar dicari orang yang paling
dipercaya, mampu melaksanakan tugas, cerdas, dan
jujur (Al-amin/Tabligh , Amanah, Fatonah dan Siddiq).
Pada saat itu hanya Muhammad bin Abdullah yang
memenuhi kriteria seperti itu. Beliau seorang pemuda
ganteng, yang belum diangkat oleh Allah Swt sebagai
Rasulullah.

Lantas si Muhammad, cucu Abdul Muthallib itu,
bergegas, membentangkan selendang ukuran besar,
dimana setiap Kepala Suku di kota itu, memegangi
ujung selendang. Kamudian, Muhammad meletakkan
batu hitam di atas kain berukuran lebar 1 meter dan
panjang 2 meter. Delapan Kepala Suku rame-rame
mengangkat selendang, lantas membawanya mende-
kati posisi Ka’bah. Kemudian, Muhammad meletakkan
batu hitam di tempat asalnya. Hingga saat ini, tidak
pernah berpindah lagi selama hampir 16 abad, tetap
saja berada disitu.

Inilah sebenarnya gambaran nyata, bahwa
seorang pemimpin,seberapa pun luasnya wilayah
kerjanya serta kekuasaannya harus mengemban tugas
secara baik selain tentu saja jujur, cerdas, dan dia
dipercaya. Empat pilar pokok itu yang harus dipegang
sangat erat oleh si komandan Imigrasi yang baru saja
dilantik, 20 Januari 2011, H.Bambang Irawan,SE.
Sebuah jabatan eselon 1, tetapi dampaknya nasional
bahkan internasional. Sebab, tugas Imigrasi bukan saja
melayani kepentingan WNI tapi juga WNA, dan ber-
fungsi sebagai palang pintu dari masuknya anasir yang
bisa saja nantinya merongrong kewibawaan Pemerin-
tah RI dan merusak ‘pagar’ NKRI.

Selain tentu saja ada tugas penegakan hukum,
seperti pendeportasian WNA dan cegah-tangkal bagi
WNI dan WNA, merupakan rangkaian pekerjaan rutin
yang tidak boleh dianggap remeh, termasuk menggir-
ing mereka ke sel penjara, jika ada bukti otentik
menjadi penjaja ilegal dokumen perjalanan RI.

Maka itulah, potret kebersamaan serta kekompakan
dalam bersinerji untuk jajaran dibawahnya, harus
menjadi prioritas demi kesempurnaannya aneka ragam
pekerjaan terbaru ke depan dimana memang sangat
lebar dengan roda tantangan   yang lebih luas serta
melelahkan. Namun, semuanya dapat diatasi, kalau
ada rasa memiliki dari semua lapisan yang ada di
bahwa Dirjen dengan bekal dan pedoman seperti yang
diamanatkan oleh Rasulullah Saw kepada kita.***

Jl . Letjend. Suprapto No. 38, Cempaka Putih,
Jakarta Pusat Telp/fax: (021) 42883838
Email : monitor_nusantara@yahoo.co.id

Anda Ingin Pasang
Iklan/Berlangganan?
Hubungi:

ALAMAT REDAKSI/TU/
SIRKULASI/IKLAN:
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Bung. . .Kasus

Sisminbakum

siapa yang

terlibat?

Bentar lagi juga ketauan

Bung, Mega -Jk Mau koalisi

ya...

Ah itukan hanya manuver

politik aja...

�Baca Dukun Cabul  Hal 11

�
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H.MUN disebut-sebut dukun, orang pintar, paranor-

mal, atau apapun istilahnya, cukup terkenal di Desa

Kalibuntu Losari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Ketenarannya di kalangan masyarakat yang

membutuhkan jasa pengobatan darinya, telah dikotori

sendiri oleh tindakan mengumbar nafsu birahi. Sehingga

H Mun pun mendapat gelar baru ‘Sang Dukun Cabul’.

Korbannya, adalah seorang ibu malang bernama Ras

(30), penduduk Desa Kalimukti RT. 05/02 Kecamatan

Dukun Cabul dari Brebes

Susuk Emas Mengumbar Birahi

Malang tak dapat ditolak dan untung tak

dapat diraih, janda  bahenol beranak dua itu

terperangkap gelora birahi H Mun, sampai

hamil. Sampai di mana tanggung jawab sang

paranormal?

Ibu Ras menggendong Bayi hasil hubungan Ras dengan Dukun H Mun

M
N
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s

Perjuangan Tanah Rakyat

12

Ternyata saya selama ini ber-

hadapan dengan seorang yang

berlatar belakang modeling yang

mau jadi investor. Khusus saudari

Amelia kurang memahami dan

cenderung mengalami degradasi

wawasan sinematografi.

Museum kenangan ini dibangun

untuk mengenang korban bencana.

Presiden RI Susilo Bambang

Yudhono pun meresmikannya.

Memilukan, 75 KK korban tsu-

nami, bertahan hidup di bawah

kolong meunasah (musala).

Para Jenderal di Buku Sintong

02

Museum Tsunami  Masih Kosong

06

Menjelang  Pemilu, tiba-tiba  May-

jen (Purn) Sintong Panjaitan me-

luncurkan bukunya. Tidak urung,

namanya yang selama ini ter-

simpan kembali mencuat. Para

jenderal purnawirawan pun gerah.

Menjaring‘Koalisi B
adut’

Megawati Kalah

Siapa Robert Marshall Read ?

KANTOR PUSAT:

Gedung Wisma Nugraha Lt 4. no

412 Jl Raden Saleh 6 Jakarta Pusat

Telp: 021-31904336

ALAMAT REDAKSI/TU/

SIRKULASI/IKLAN:

Jl Daha No 23 Perum Jaka Permai,

Jaka Sampurna Bekasi

Telp/Fax: 021 - 88852224

Email : monitor_nusantara@yahoo.co.id

�Lihat  Hal 12
Investor yang GagalAme

l,

Investor yang Gagal

CITA-CITA menjadi

Investor sebuah produksi film

layar lebar, tidak cukup hanya

punya uang banyak.Tetapi

harus memiliki penge-

tahuan elementer sine-

matografi, manage-

ment dan punya nyali.

Jika tanggung-tang-

gung ya siap gagal

seperti Amelia di film

berjudul London &

Virginia.

DI LINGKUNGAN  dinas intelijen luar

negeri, apakah CIA, KGB, M-16

ataupun Mozzart sekalipun sangat

sulit masuk lagi ke ‘perusahaan’ lama,

kalau sudah mengundurkan diri.

Masih untung tidak dibunuh oleh

koleganya, karena dikhawatirkan

dapat membocorkan rahasia ke

negara lain.

     Robert Marshall Read

adalah contoh klasik seorang

‘tilik sandi’ yang tidak ingin

kembali lagi ke markasnya

di Negeri Paman Sam.

Bukan karena ia

mengantongi daftar kesalahan selama dia

bertugas sebagai ‘tilik sandi’, namun semata-

mata ingin tidak diganggu oleh hirup

pikuknya bunyi dering telepon, yang

berhubungan langsung ataupun tidak

langsung dengan dunia intelijen.

     Maka, Read meninggalkan

wilayah Amerika Serikat (AS), usai

Perang Teluk I, bulan Januari 1991,

memakai nama samaran Frank Jim

Margita. Nama ini pula yang

dipakai di Paspor Nigeria yang ia

kantongi sejak Juni 2007, yang

dikeluarkan Kantor Imigrasi

Lagos.
Hal tersebut diperkuat

pernyataan istri Read bernama

Lisna, bahwa suaminya

mengantongi Paspor Nigeria sejak Juni 2007

pakai nama Frank Jim Margita. ”Suami saya

�Baca Siapa Rober  Hal 11

�Baca Menjaring  Hal 11

Jakarta-MONITOR: Menanggapi pertemuan

Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla (JK),

masyarakat menganggap koalisi yang dijanjikan

itu,  tidak lebih dari  ‘koalisi badut’. Hanya

manuver politik dua tokoh yang sedang bingung

menghadapi dinamika perkembangan dan

perubahan politik yang terjadi di masyarakat.

Muchtar Efendi Harahap menegaskan,

dengan koalisi  keinginan JK dan Mega itu,

mustahil apa yang diinginkan bisa terwujud.

Kalau masih dipertahankan koalisi JK-

Mega, di Pemilu 2009  Megawati akan kalah.

“Jika benar-benar serius mencari pasangan,

janganlah JK, carilah tokoh dari kalangan

militer, yang pernah menjadi KSAD atau

Panglima TNI. Bukan orang sipil yang

lemah kemampuan strategis seperti JK,”

tegas Muchtar caleg No 4 PAN, dapil

Sumatera Utara I.

Pejabat DKI dan DPRD Rugikan Negara Rp 1,2 T

Jangan Dipetieskan

Masyarakat berharap, agar kasus korupsi di

Pemprof DKI diperioritaskan. Tindakan KPK

membersihkan dugaan korupsi upah  pungut,

dapat menjadi pintu masuk tindak pidana ko-

rupsi lainnya yang menggurita di Pemrov DKI.

Jakarta –MONITOR:

Tiba di mata dipicingkan,

tiba di perut dikempiskan.

Pepatah Melayu ini berlaku

di DKI berkaitan dengan

membongkar, mengungkap

dan mengusut kasus-kasus

korupsi (baca Mon
itor

Nus
anta

ra edisi 72-72

Februari 2009).  Hingga

saat ini praktik KKN yang

�Baca Jangan   Hal 11

merugikan negara  Rp 1,2

triliun yang melibatkan

pejabat Pemprov DKI dan

anggota DPRD DKI tanpa

tindakan berarti.

Faktanya memang KPK

sedang mengintensifkan

penyelidikan terkait insentif

upah pungut yang diduga

Walikota Binjai Ali Umri

Bangun Kerajaan Ordebaruis

Berbagai penyimpangan di Pemerintahan Kota Binjai sudah berjalan lama.

Namun Walikota seperti kebal hukum. Menjadi ‘Raja Kocik’ dan menyiapkan

istri m
enjadi Walikota, untuk menyelamatkan dugaan korupsi terbongkar

Sanak Famili Seenaknya Diangkat Jadi Pejabat

Binjai-MONITOR: Kerajaan

ordebaru yang dipimpin Soeharto

boleh direformasi, namun cara-

cara ordebaruis yang otoriter dan

penuh KKN masih saja terjadi di

republik ini. Jika hal ini tidak

segera mendapat tindakan tegas,

akan meruntuhkan kewibawaan

pemerintah yang sedang gencar

menindak koruptor.

Tersebutlah H M Ali Umri,

SH,MKn, masih menjabat

Walikota Binjai untuk periode

yang kedua. Ketika berlangsung

Pilkada Gubernur Sumatera Utara,

Ali masuk dalam bursa. Men-

dapat nomor 1 calon gubernur,

tapi cuma berhasil mengumpulkan

suara nomor corot  (bontot),

dikalahkan Syamsul Arfin.

Padahal masyarakat Sumatera

Utara (Sumut) tahu, Ali calon

gubernur yang paling kaya dan

uangnya berlimpah ruah untuk

kampanye.

Kala itu, kekayaan dan

uangnya yang berlimpah sempat

menjadi sorotan masyarakat dan

media lokal, dari mana asalnya.

Namun Ali Umri terkesan tak

peduli, tenang-tenang saja, bisa

mengatur segalanya, meluruskan

syahwat kekuasannya yang se-

makin menggelora. “KKN Wali-

kota luar biasa. Persis cara-cara

Soeharto menempatkan keluarga

dan famili di berbagai sektor,” kata

Burhanuddin Nasution, salah

seorang dosen perguruan tinggi

Medan.

Masyarakat Binjai mulai gerah

menyaksikan demonstrasi H M

Ali Umri yang terus membangun

‘Kerajaan Kocik (kecil) Orde-

baru’, guna menjaga borok-borok

dugaan korupsinya yang belum

dibongkar Komisi Pembe-

rantasan Korupsi( KPK). Ibu-ibu

dan kaum bapak masyarakat

Binjai sering mendengar dia

memproklamirkan dirinya sebagai

‘Raja Kocik’, lalu ber-KKN  ria

dalam pemerintahannya.

Tingkah lakunya persis tokoh

Ordebaru Soeharto, memasukkan

�Baca Bangun  Hal 11

Kasus Sisminbakum

Siapa Terlibat, Siap Jadi Tersangka

Berkas Romli dan Syamsudin  Dilimpahkan

 Robert Marshall Read

Muchtar Efendi Harahap

Johan Budi Humas KPK

Jakarta-MONITOR: Jaksa

Agung Hendarman Supanji

menegaskan, tidak ada

pengecualian dalam

mengusut kasus dugaan

korupsi pada Sistem

Administrasi Badan Hukum

(Sisminbakum). “Siapapun

yang terlibat harus siap

menjadi tersangka,” katanya.

Hendarman Supanji

mengatakan hal itu ketika

melantik Jaksa Agung

Muda Pembinaan (Jambin)

dan Jaksa Agung Muda

(Jamwas). “Tidak ada

tekanan apapun dalam

melakukan penyidikan

kasus dugaan korupsi

sebesar Rp400 miliar di

Depkumham itu, berkas

perkara dugaan korupsi

yang melibatkan para

mantan para pejabat tinggi

Depkumham telah selesai

(P21),” ungkap

Hendarman.

Para tersangka yang

segera diajukan ke

persidangan itu masing

masing mantan Dirjen

Adaministrasi Hukum

Umum (AHU) Prof Romli

Admasasmita, Syamsudin

Manan Sinaga (Dirjen AHU

non - aktif), Z
ulkarnaen

Yunus (mantan Dirjen

AHU), Ali Amran Janah

(Ketua Koperasi Pegawai

Depkumham dan Yohanes

Woworuntu (Dirut PT SRD).

Berkas perkaranya segera

dilimpahkan Kejaksaan

Agung (Kejagung) ke

Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor).

Dugaan korupsi yang

terjadi sejak 2001 itu

terkait pelayanan

Sisminbakum yang

dilakukan notaris seluruh

Indonesia yang perharinya

melayani sekitar 200

permohonan. Setiap

permohonan dikenakan

Rp1.350.000, sehingga

pemasukan perbulan

sebelum tahun 2007

sebesar Rp5 miliar dan

setelah 2007 menjadi Rp9

miliar perbulan.

Mencegah Kolusi

Pada waktu yang sama

JAM Intel Kejagung Wisnu

Subroto menyebutkan,

Kejagung akan melakukan

Jammed untuk mencegah

kolusi bagi Jaksa yang

menangani kasus korupsi.

Dengan jammed itu, jarak 1

kilimeter di Kejagung telepon

tak bisa masuk dan keluar.

Alat tersebut sudah ada di

Kejagung dan akan

dioperasikan nantinya dengan

harapan dengan adanya alat

itu tidak akan ada yang bisa

menerima telpon masuk

maupun nelpon keluar.

Dia juga mengatakan,

hingga saat ini ada sekitar

800 berkas kasus korupsi

yang telah ditangani intel

Kejagung dan akan

diserahkan ke Pidana

Khusus (Pidsus). Diharapkan

apabila alat itu dioperasikan

bisa mencegah kolusi antara

penyidik dengan tersangka

atau lainnya. �Ray

H M Ali Umri, SH,MKn

Bireuen- MONITOR : Limbah Bahan

Berbahaya Beracun (B3) medis tergolong  sangat

berbahaya jika sampai dibuang sembarangan ke

tempat penduduk. Eksesnya sangat mengerikan,

rumah sakit dapat menjadi sumber penyakit

berbahaya dan mematikan bagi masyarakat yang

berdomisili di sekitar rumah sakit.

Seperti halnya RSU dr Fauziah Bireuen,

Nanggroe Aceh Darusalam dilaporkan belum

memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah  (IPAL),

sebagai salah satu standarisasi sebuah rumah

sakit. Sudah lama rumah sakit ini dikhawatirkan

sangat berpotensi menimbulkan berbagai dampak

kerusakan lingkungan hidup di sekitar sarana

kesehatan umum itu.

Muntasir Hasan Anggota DPRK Bireuen,

kepada Surat Kabar Nasional Monitor Nusantara,

akhir pekan lalu mengaku, belum berfungsinya

instalasi pengolahan limbah pada rumah sakit ini,

patut menjadi perhatian serius Pemkab Bireuen,

agar segera membangun fasilitas IPAL.  Menurut

Muntasir, rumah sakit rentan sebagai lokasi

penyebaran berbagai macam jenis penyakit.

Ipal Standar

“Termasuk warga yang bertempat tinggal di

sekitar RSU karena langsung menerima aliran

limbah pembuangan melalui saluran umum,”

katanya. Persoalan ini harus mendapat perhatian

serius, karena sangat mengganggu kesehatan

warga sekitar rumah sakit. “Limbah medis berisi

zat kimiawi tidak mudah dinetralisir, sehingga

meresap ke dalam air tanah dan merembes ke

IPAL RSU dr Fauziah Tak Berfungsi

Limbah B3 Dibuang ke Parit

sumber-sumber air yang akan dikonsumsi oleh

masyarakat pemilik sumur, ini bebahaya,”ungkapnya.

Muntasir mengaku, sebenarnya di RSU dr Fauziah

sejak beberapa waktu lalu telah tersedia instalasi

insenerator sebagai alat proses limbah B 3 rumah sakit

bantuan salah satu NGO asing.  Namun dia   belum

tahu persis alasan pihak pengelola rumah sakit yang

tidak memfungsikan peralatan tersebut hingga saat ini.

“Padahal sudah ada instalasi insenerator bantuan

asing, seharusnya pihak rumah sakit sudah

mempunyai IPAL sesuai standar, sehingga limbah

medis dapat langsung diolah dengan baik sesuai

prosedur kesehatan, agar tidak mengancam

masyarakat di sekitarnya,” jelasnya.

Mencemari Lingkungan

Seorang petugas rumah sakit tersebut mengaku,

selama ini limbah padat tidak dibakar, tetapi

dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu dibuang

secara khusus. Sedangkan limbah cair masih tetap

dialirkan ke parit di belakang rumah sakit, menurut

tenaga medis yang enggan ditulis namanya itu, lokasi

RSU dr Fauziah yang cukup sempit dan berada di

kawasan cukup padat, sehingga pihaknya tidak

mempunyai lahan untuk membangun fasilitas IPAL.

Sementara Direktur RSU dr Fauziah, dr Cut

Darmawati S PA saat dikonfirmasi mengatakan, selama

ini fasilitas pengolahan limbah cair itu mengalami

kerusakan, akibat kebocoran pada beberapa instalasi

pipa sehingga belum dapat berfungsi maksimal. Dia

�Baca IPAL RSU  Hal 6
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Harga Rp. 3.500,- Luar Daerah + Ongkos Kirim

Bersikap Politik Berbasis KepentinganMasyarakat Madani
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“Saya bukan tipe pembohong.Saya siap menandatangani kontrakpolitik. Setengah gaji saya di DPR-RI akan saya serahkan untuk ke-pentingan rakyat yang sudahmemberi suaranya untuk saya,”katanya.

Sebanyak 5 Orang GBS yang diangkat menjadi PNS  menurut kete-rangan UY ketika dikonfirmasiterkait masalah pungutan tersebut,setiap ada pengangkatan GBS men-jadi PNS pasti ada imbalannya agarsemua urusan bisa cepat terlaksana.

Kasus Pemukulan di Kanwil DepkumHAM Berlanjut ke Polres Jaktim

04
GBS Menjadi PNS Bayar Rp 10 Jt

08
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�Baca Maftuh   Hal 11

�Baca Berkas Tanah   Hal 11

Maftuh Pakai DCH Rp 96 M
Dana Cadangan Haji

(DCH) dibangun
pada l997, dua

tahun setelah Dana
Abadi Umat (DAU)

berdiri Septem-
ber 1995. Dana

pokoknya
diambilkan dari
kas DAU, dipa-

kai buat hal-hal

yang bersifat
sangat darurat
dan mendesak

khusus dalam
operasional haji.

MELANGGAR aturan,berbuat salah menjadipemandangan biasa saatberlangsung kampanye dinegeri ini. Hampir semua partaidan di semua tempat di tanahair melakukan kesalahan. Tidakterkecuali di Medan, SumateraUtara (Sumut). Karena tidakjelas tindakannya, menjadibangga berbuat kesalahan.Seorang hamba Tuhan pagi-pagi sekali tampak sibukmengoyak dan membersihkanseleberan caleg partai yangditempelkan malam-malam ditembok dan pagar sebuahgereja di Medan Tuntungan.Padahal tempat ibadah terbilang

haram (terlarang) dijadikan ajangkampanye caleg dan partai.Namun, masjid dan musalatetap saja dijadikan kampanye

partai gurem. Partai Brn misalnya,membagi-bagikan jilbab berlogopartai di masjid dan memberi uangkepada masyarakat. Anehnya hal

seperti ini diaminkan olehmasyarakat setempat, dandianggap bukan pelanggaran.“Hepeng na porlu (uang yangpenting),” ujar Panjaitan.Kampanye Anak-anak GolkarKetua Panwaslu KotaMedan M Aswin, bahkanmenemukan 25 pelanggaranselama kampanye berlangsung.“Kami telah menurunkan balihocaleg Partai Golkar di MedanArea dan Medan Maimun,temuan dugaan money politicsalah satu pimpinan parpol.Juga indikasi kampanye partaidi salah satu institusi

Sisa Kekejaman Ordebaru di Sumut

Berkas Tanah Rakyat
Dirampas Oknum TNI

Tanah Helvetia Ditawar Developer Rp 5 M
Sisa kekejaman ordebaru terkait masalah tanah

garapan rakyat di Medan Sumatera Utara (Sumut)
tak kunjung tuntas. Rakyat yang sudah mengolah

tanahnya berpuluh tahun, diancam dan surat-surat
tanahnya dirampas oknum TNI serta PTPN yang

tidak bertanggung jawab. “Apa yang menjadi hak
rakyat harus dikembalikan kepada pemiliknya,”

tegas Muchtar Efendi Harahap dari NSEAS.

Jakarta – MONITOR  :MenagTarmizi Taher saat itu sangatpaham bahwa pemerintah RI tidakmungkin membiayai operasionalhaji yang bersifat darurat.Apalagi, di APBN, tidaktermaktub pemerintah menyentuhurusan umat dalam melaksanakanibadah haji ke Tanah Suci. Atasdasar inilah, maka MenagH.Tarmizi Taher mendirikanrekening khusus DCH, denganmodal awal sebesar Rp.50 miliarpada tahun l997.
Pada saat Menag dijabat olehAbdul Malik Fadjar pada tahunl999, sempat membesar, menjadiRp.64,7 miliar meskipun dari uang

sebesar itu, dipinjamkan kepada24 Direktur perusahaanpenyelenggara ONH Plus sebesarRp.9,2 miliar. Pada musim hajitahun l999, tercatat ribuan jamaahhaji yang dibawa mereka itu keArab Saudi tidak dapat kembalike tanah air, karena mereka belummembayar hotel dan tidak memilikitiket reguler pulang ke tanah airsetelah berakhirnya operasionalhaji tahun l999.
Bahkan, di saat Menag dijabatSaid Agil Al-Munawar dan DirjenHaji dipegang oleh Taufiq Kamil,uang DCH bergerak ke atas

Medan-MONITOR:  Contoh pahit, tanahkosong di desa Bagan Serdang, Pantai Labu,Deliserdang seluas 106 hektar. Merupakan lahanrawa yang airnya sepingang orang dewasa.Oleh masyarakat Bagan Serdang di bawahpipimpinan Basri, mengusul kepada BupatiDeliserdang tahun 1976, kala itu TentengGinting untuk dapat diusahai rakyat setempat.Ternyata Bupati respon, lalu memerintahkan PUmembendung lahan tersebut dengan tembpkbeton keliling. Sehingga air tidak masuk lagi,kemudian diserahkan kepada masyarakat.Penyerahan kepada masyarakat melaluiSurat Bupati awal tahun 1980, untuk menunjangproduksi pangan rakyat, demi mensejahterakanhidup nelayan Pantai Labu. Sejulah 100 wargapun mengusahai tanah tersebut dengantanaman padi, palawija, sayur mayur, kelapa,bambu dan buah jambu yang kelak benar-benarmembantu ekonomi rakyat  nelayan yangpenghasilannya tidak menentu.Harapan dan kebahagiaan rakyatternyata tidak bertahan lama, tiba-tiba oknumKoramil Lubuk Pakam, melalui anggota TNImarga Simanjuntak tahun 1994 dengan berbagaicara mengambil paksa (merampas) berkas-berkas surat Bupati Tenteng Ginting. “Ketika ituzaman Ordebaru, rakyat tidak berkutik, ditakut-takuti dan diancam mau ditembak dan macam-macam,” ungkap ketua kelompok petani BaganSerdang, Basri,59 tahun.
Tahun 1995 hingga sekarang lahantersebut ditanami kelapa sawit dan dipasangpapan milik Puskopad. Rakyat gigit jari, namuntetap berusaha keras utuk memperjuangkankembali tanah milik mereka itu bersama Networkfor South East Asia Studies (NSEAS) Jakarta.Menurut Basri, pihaknya segera melaporkanperihal perampasan surat tersebut ke polisiuntuk dilakukan pengusutan. Seterusnyamereka akan melapor ke Bupati Deliserdang.Diserahkan Pada Kliwon

Lain lagi tanah seluas 89,8 hektar dipasar IV sampai pasar X Desa Manunggal,

Helvetia Deliserdang. Lahan yang digarap 1.200orang  itu sudah keluar dari HGU PTPN II tahun2000, dan diserahkan kepada atas nama Kliwon.Di atas tanah yang cenderung berada di kotaMedan, pada baian depan sudah dijadikan kios-kios pedagang, di belakangnya sudah dibangunrumah-rumah oleh penggarap yang tinggalmenunggu sertifikasi.
Menurut Kliwon, 78 tahun, pensiunanHansip PTPN II, merupkan ketua kelompokperjuangan tanah garapan menyebutkanperjuangannya  untuk mendapatkan lahancukup panjang. Dimulai ketika suatu hari iamembaca surat kabar. Ada berita MenteriPerumahan Akbar Tanjung mengumumkan,apabila rumah yang sudah ditempati karyawanperkebunan  lebih dari 15 tahun sudah bisadimohon agar menjadi hak milik.  “Maka kamimulai coba memohon  atas nama karyawanPTPN II dan kelompok masyarakat,” kenangKliwon.

“Bayangin kalau sudah pensiun, karyawankebun langsung saja diusir dari rumah dinas,dengan hanya dibayar duapuluh ribu rupiah.Kemudian naik menjadi seratus ribu dan tahun2000 hanya dua ratus limapuluh ribu rupiah.Sangat tidak manusiawi,” katanya.Kebetulan  Kliwon yang sudah tinggal diHelvetia sejak tahun 1956, dan pernah menjadipengawas inventarisasi tanah PTPN II yangditunjuk oleh Perwira Pengawas Mayor RajaGuguk tahun 1980, tahu tanah yang maudikeluarkan PTPN II. “Langsung saya mendapatsurat untuk dilakukan pengawasan pengukuranPTPN IX Helvetia waktu itu,” ujarnya.Tanah tersebut diukur oleh DPRD Tingkat I,DPRD Tingkat II, BPN dan pihak perkebunansesuai rekomendasi Bupati Deliserdang. Artinyatanah 89,8 hektar itu potensial untuk dikeluarkandari hak guna usaha (HGU) untuk diserahkankepada karyawan dan rakyat sekitar lokasi.Perjuangan dilanjutkan, tidak seperti membalikkan

Kampanye:

Bangga Berbuat Salah

�Baca Bangga   Hal 11

WALIKOTA  Binjai Ali Umri, tidakhanya ahli menempatkan sanakfamili menjadi pejabat kota Binjai,tetapi pakarnya dalam hal asmara.Tidak sedikit wanita berhasil terjeratoleh bujuk rayunya, dan apabilabermasalah uang segera mengatursegalanya. Tersebutlah Meg, gadis17 tahun asal Nias Sumatera Utara
(Sumut) menjadi korban pencabulan Walikota Binjai.

Meg yang bersedia berterus terang dan melaporkan

perbuatan boss ‘Kerajaan Kocik (kecil) ke polisi. Desember

2005 bagi Meg, merupakan catatan sejarah hancurnya

masa depannya. Saat itulah Walikota Binjai merenggut

mahkotanya palling berharga. Seterusnya  7 Mei 2007

Gadis Meg, Korban
Asmara Walikota Binjai

�Baca Gadis   Hal 11

S
anternya

pemberitaan yang
menyebutkan

adanya hubungan spesial
antara penyanyi senior
Yuni Shara dengan aktor
muda Raffi Ahmad
sepertinya bukan isapan
jempol belaka. Tengok saja,keduanya berani

mempertontonkan kepada
publik bahwa di antara
mereka memang ada benih-benih asmara.

Hal tersebut terekam saatkeduanya menghadirikonser ulang tahun GIGIyang ke-15 di Ballroom XXIDjakarta Theater, Sarinah,

�Baca Yuni Sarah   Hal 11

Yuni Sarah Gaet ABG
Yuni Sarah Gaet ABG

yang dilayangkan ke Instansiterkait seperti Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK), KejaksaanTinggi Sulawesi Utara dan  PoldaSulawesi Utara sampai berita iniditurunkan masih belum adatanda-tanda untuk disikapi.Habel Nusa Wartawan Moni-tor Nusantara dalam melaksanakan

tugas jurnalistiknya (investigasi re-porting) di Kepulauan Talaudmengungkap berbagai  kasuskorupsi yang terjadi pada tahun2005 hingga 2008.
Kabupaten Kepulauan TalaudProvinsi Sulawesi Utara adalahwilayah yang cukup menarik untuk

Laporan Habel NusaKorupsi di Kab Kepulauan TalaudTalaud-MONITOR :  Masya-rakat Kabupaten KepulauanTalaud Provinsi Sulawesi Utarakecewa dengan sikap aparatpenegak hukum, sebab sudahberkali-kali melaporkan berbagaitindak kejahatan Korupsi yangterjadi di Kab Talaud masih jugabelum direspon.  Bahkan surat

�Baca Korupsi   Hal 11

Aksi main hakim sendiri yangdilakukan oleh seorang pejabatKantor Wilayah Departemen Hukumdan HAM pada Devisi Keimigrasianberbuntut panjang.

Cisarua-MONITOR :   Kasusrekening liar di DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi(Depnakertrans)  terus diikutiperkembangannya oleh MonitorNusantara, bahkan hasilwawancara dengan Masri yangsaat itu menjabat SekretarisJenderal (Sekjen) PembinaanHubungan Industrial (PHI)memberikan keterangan bahwa

rekening liar yang nilainyamencapai ratusan miliar itu masihtetap parkir disalah satu Bankpemerintah.
Bahkan Masri menjelaskanuang yang konon milik parapekerja Migas itu masih sangatdibutuhkan oleh para pekerjaMigas sebagai uang pesangon,hanya saja Masri tidakmenjelaskan secara rinci bahwa

uang itu digunakan oleh siapasaja oknum pejabat yang ada dijajaran Depnakertrans.
Kini Komisi PemberantasanKorupsi akan melakukanpenyelidikan kasus rekening liardi Depnakertrans, dari  yangsebelumnya berstatus perkara.Ketua KPK Antasari Azhar diCisarua Bogor mengatakan, KPKakan menetapkan tersangka barudalam kasus tersebut. “Akanditetapkan tersangka baru dariDepnakertrans,” kata AntasariAzhar, Sabtu 4 April 2009.Hal itu menurut Antasariberdasarkan temuan baru darisejumlah barang bukti dalamperkembangan kasus rekening liardi Depnakertrans. Tidak hanyaitu, KPK juga menemukan adanyakerugian negara yang jumlahnyacukup besar.

“Siapa orangnya dan berapajumlahnya, nanti saja hari seninkepala biro humas yangmengumumkan,” tuturnya.Rekening ini berawal daridibentuknya sebuah YayasanDana Tabungan Pensiun (YDTP),dan uang yang terkumpul dariYDTP diberikan kepada DitjenPHI hingga sekarang. Menurut

Masri pada waktu itu, uang yangada di Bank  berjumlah Rp,126.379.614.314,-ditambahdengan asset yang tidak bergerakseperti Rumah Toko (Ruko)masing-masing ada di Medan,Pakanbaru, Balikpapan, Cirebondan Cilacap.
Bahkan Masri jugamengatakan pada akhir Mei 2006,jumlah pekerja Migas yang belummenerima 1.387.00.33 dengan nilaidana pesangon tambah bunga Rp.66.479.965.668,- dan ini sudahtermasuk PPH. Uang itu sampaisekarang masih ada di Bank BNI46 Cab Depnaker. Dan hasilkonfirmasi Monitor dengan Masridikala itu, uang yang jumlahnyaratusan miliar akan dikembalikanke Bendahara Negara sesuaidengan  perintah menteriKeuangan”uajrnya.

Namun hingga kasus iniditangani oleh KPK, artinya uangtersebut belum dikembalikan.Kemudian Rp 30 miliar dana yangada di rekening itu digunakanuntuk membangun tiga rumahsakit pekerja pada eraMenakertrans 2001- 2004. �Jhon

Kasus Rekening Liar DepnakertransKPK Akan Tetapkan Tersangka Baru

Mahfud MD:

Dua Imunitas Ancam Bangsa Indonesia
Surabaya-MONITOR :

Ketua Mahkamah Kons-
titusi (MK) Prof Mahfud MD
menilai dua imunitas sedang
mengancam bangsa Indonesia
saat ini yakni imunitas terhadap
kasus korupsi dan kecelakaan
atau musibah.

“Kalau imun terhadap
penyakit cacar masih bagus,
tapi bangsa Indonesia saat ini
terancam imunisitas yang
negatif,” katanya dalam pidato
pada pelantikan DPW IKA-UII
Jatim periode 2011-2016 di
Surabaya, Minggu.

Di hadapan 500-an alumni
Universitas Islam Indonesia

(UII) Yogyakarta dari berbagai
daerah di Jatim, Mahfud MD
yang juga Ketua Umum DPP
IKA-UII itu menjelaskan
bangsa Indonesia saat ini
sudah tidak sensitif terhadap
kedua kasus.

“Di masa lalu, korupsi dan
kecelakaan itu merupakan kasus
atau berita yang heboh, tapi
masyarakat dan pemerintah
sekarang sudah tidak kaget
dengan kasus korupsi yang
bernilai miliaran rupiah, karena
adanya korupsi triliunan,”
katanya.

Padahal, kata mantan
Menteri Pertahanan (Menhan)

di era Presiden KH Abdurrah-
man Wahid (Gus Dur) itu,
korupsi dalam jumlah jutaan
pun harus menjadi kasus atau
berita yang patut disikapi siapa
pun.

“Tahun 1990-an, korupsi
yang hanya puluhan juta sudah
mengagetkan masyarakat dan
masyarakat sudah berteriak
untuk melakukan tekanan ke-
pada pemerintah supaya segera
menyelesaikan,” katanya.

Hal yang sama juga terjadi
pada kasus kecelakaan yang
sudah dianggap biasa. “Seka-
rang, kalau ada kecelakaan
dengan korban lima tewas atau
musibah kereta api dengan
korban kecil sudah dianggap
biasa,” katanya.

Padahal, katanya, kece-
lakaan dengan korban berapa
pun sudah seharusnya menjadi
kekagetan pemerintah.

“Kecelakaan lalu lintas atau
kereta api itu persoalan mana-
jemen pemerintah, kecuali ben-
cana alam seperti banjir, karena
kecelakaan di luar negeri itu
sangat minim akibat manajemen
pemerintahan yang bagus,”
katanya.

Menurut mantan anggota
DPR/MPR itu, imunitas dalam
kasus korupsi dan kecelakaan
yang merupakan akibat
manajemen pemerintahan yang
tidak berjalan itu berbanding
terbalik dengan solidaritas di
tingkat masyarakat.

“Kalau masyarakat kita
masih mempunyai solidaritas
tinggi, karena begitu ada
bencana tsunami di Aceh,
Mentawai, Merapi, maka
semuanya merasa sebagai
saudara tanpa melihat agama,
suku, atau golongan,” katanya.

Oleh karena itu, Mahfud
MD berharap IKA-UII di Jatim

menjadikan solidaritas masya-
rakat sebagai modal untuk mela-
wan dua imunitas yang terjadi.

“Sekarang, kejahatan yang
diteriakkan orang yang mem-
punyai modal itu bergaung,
sedangkan kebenaran yang
diteriakkan LSM yang nggak
mempunyai modal itu
tenggelam, karena itu IKA-UII
harus menggaungkan teriakan
kebenaran itu,” katanya.

Kepada Ketua IKA-UII
Jatim Ir H Ichsan Suaidi dan
jajarannya yang baru dilantik-
nya, ia meminta agar jangan abai
atau nggak peduli kepada
masyarakat, meski IKA-UII
bukan partai politik.

“IKA-UII itu memang bukan
organisasi politik, tapi IKA-UII
tetap harus berpolitik dengan
politik inspiratif, bukan politik
praktis. Politik inspiratif itu
meneriakkan keadilan, demok-
rasi, kebenaran, melawan
korupsi, melawan imunitas,”
katanya.

Ia menambahkan bila IKA-
UII diam saja terhadap imu-
nisitas yang ada, maka “lonceng
kematian” bangsa Indonesia
sudah dekat, akibat ketidak-
benaran sudah dilihat sebagai
hal biasa.

Sejumlah alumni di Jatim
yang hadir antara lain Kajati
Jatim M Farela, Wakajati Jatim
Elvis Jhoni, Wakil Bupati Ngawi
Ony Anwar, Sekkota Surabaya
Sukamto Hadi, Asisten III
Sekkota Surabaya M Taswin,
dan Ketua PN Surabaya Heru
Pramono.

Alumni dari Jakarta yang
hadir antara lain Ketua Komnas
HAM Ifdhal Kasim, dan Ketua
LPSK Abdul Haris Semendawai,
sedangkan Ketua KPK Busyro
Muqoddas berhalangan hadir.
�Ant

Amar Putusan MA Kontroversial,
Memicu Rakyat Revolusi

RILIS yang dikeluarkan
Mahkamah Agung melalui
website beredar hardcopy yang
difoto copy menjadi kontroversi
tentang amar keputusan
Mahkamah Agung atas kasasi
termohon/terdakwa tindak
pidana khusus-korupsi DR (HC)
Sunardi Ayub, SH meng-
gemparkan masyarakat Kota
Mataram Provinsi Nusa Teng-
gara Barat,  penuh dengan
misteri, keresahan dikalangan
masyarakat dan kejanggalan.

Dalam versi amar keputusan
yang bertolak belakang. Meski,
nomor register perkara, nama tim
yudisial, panitera pengganti, dan
tanggal keputusan yang sama.
Rilis yang satu menyatakan amar
keputan MA atas permohonan
kasasi perkara korupsi Sunardi itu
:Tolak” sedangkan yang satunya
lagi “Kabul”.

Dua amar keputusan para-
doksial itulah menjadi sumbu
kegemparan, dan menyulut
keresahaan masyarakat, aktivis
organisasi non pemerintah,
tokoh masyarakat, dan war-
tawan tentang keakurasian,
kebenaran, dan kejujuran
tentang keadilan dari institusi
bernama Mahkamah Agung.

Seberkas copy dokumen
yang kini gencar beredar di
masyarakat, memperlihatkan
bahwa Badan Kehormatan
Rakyat (BKR) telah beberapa
kali menyurati MA ihwal akurasi
rilis amar keputusan kasasi
perkara korupsi itu. Surat ber-
No. 3030/BKR-NTB/X/2010
tanggal 20 oktober 2010 meru-
pakan surat yang berisikan ke-
caman keras BKR terhadap
kinerja MA terkait rilis
kontroversial.

Skeptisme dan kecaman
ditujukan ke lembaga Mah-
kamah Agung oleh Badan
Kehormatan Rakyat (BKR) yang
mempertanyakan “ Kenapa
lembaga terhormat MA diatur
dan dikuasai makelar kasus
(Markus). Tidak adakah rasa
takut sama Tuhan karena tidak
bekerja sesuai amanat rakyat,
dan Bapak digaji oleh takyat,

apa perlu rakyat revolusi dulu
untuk menyadarkan Bapak.”

Temuan kejanggalan dalam
amar keputusan kasasi
bernomor register 452 K/
PID.SUD/2007 dengan tim
yudisial dan panitera, masing-
masing: Prof. DR. Kaimuddin
Salle, SH MH (Hakim P

1
), M’

Bahaudin Qaudry, SH (Hakim
P

2
), Iskandar Kamil, SH (Hakim

P
3
) dan Rudi Suparmono, SH,

MH (Panitera Pengganti).
Kejanggalan itu menurut

BKR dalam suratnya kepada
MA, terdapat antara dua surat
MA yang berbeda dalam
keputusan kasasi. Surat No.
900/Pan Pidsus/452 K/
PID.SUS/2007 dalam salinan
keputusan MA bertanggal 28
Juli 2009 yang ditandatangani
H. Suhadi, SH, MH selaku
Panitera MA menyatakan,
putusan MA pada tingkat
kasasi perkara korupsi DR (HC)
Sunardi Ayub, SH adalah
pertanggal “24 Juni 2008”.

Surat ini, nota bene
ditembuskan juga kepada
Kepala Rumah Tahanan Negara
yang mengindikasikan putusan
kasasi perkara pidana khusus-
korupsi Sunardi Ayub telah
berhubungan dengan rumah
tahanan, atau permohonan
kasasi berstatus “Tolak”.
Namun pada surat MA
berikutnya ber-No. 240/PAN/
VII/2010 bertanggal 12 Juli 2010,
menjawab surat BKR ketua MA,
menyatakan bahwa putusan
MA pada tingkat kasasi Sunardi
itu bertanggal adalah “per
tanggal” 9 Juni 2008 dan tanpa
tembusan kepada Kepala
Rumah Tahanan Negara. Surat
ini ditandatangani pula oleh H.
Suhadi, SH, MH, namun kali ini
dalam kapasitas selaku Plt.
Panitera MA.

Yang menjadi pertanyaan
dan menimbulkan kontroversi
“keputusan yang manakah
yang mengandung kebenaran
merujuk pada dua surat itu?
Apakah keputusan bertanggal
24 Juni 2008 ataukah 9 Juni
2008?” inilah yang diper-

tanyakan BKR, namun hingga
kini tak dijawab-jawab oleh MA,
malah terkesan MA menutup-
nutupi amar keputusan ini.

Misteri rilis website
Mahkamah Agung dan dua

surat MA itu, diindikasi dikuasai
oleh makelar kasus dan mafia
hokum, dugaan itulah membuat
BKR NTB kembali mela-
yangkan surat ke MA dan
ditembuskan kepada satgas

Antimafia Hukum, DPR RI,
Presiden RI hingga organisasi
Pers ihwal amar keputusan
kontroversial MA dalam Kasasi
tindak pidana khusus-korupsi
Suhardi Ayub.�EN

Jakarta-MONITOR :
Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) dalam waktu
dekat akan melakukan inpeksi
mendadak (sidak) ke pemda.
Langkah ini diambil menyusul
keterangan Ketua PPATK
(Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan), Yunus
Husein bahwa ada 1.500 indi-
kasi penyimpangan dalam peng-
gunaan anggaran oleh pemda.
Bahkan menurutnya, ada DAU
(Dana Alokasi Umum) dan
DAK (Dana Alokasi Khusus)
yang disalurkan ke rekening
milik pribadi para Kepala
Daerah.

Wakil Ketua KPK Moham-
mad Jasin menegaskan, KPK
terus mengintai dan siap
membongkar rubuan korupsi
anggaran pemerintah daerah
(pemda) di Indonesia. Jika
melihat kasus-kasus yang
ditangani KPK selama ini,
sebagian besar berasal dari miss
allocation (kesalahan alokasi)
berbagai macam sumber dana
yang dipakai pemerintah kabu-
paten, kotamaupun provinsi.

Ditanya kapan sidak akan
dilakukan, Jasin menjawab, “Ya,

dalam waktu dekat. Nantikita
berkoordinasi dulu dengan
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) dan BPKP, untuk
bisa bersama-sama.”

Dalam sidak itu, ujar
MohammadJasin. KPK
akanmeneliti, tentang
mekanisme pencairan anggaran
yang dilakukan pemda.

Misalnya pencairan
anggarannya. Seperti apa sih?
Apa dari walikota atau
bupatinya langsung ke bank,
membawa cek terus langsung
cair uang?kan (itu) nggak betul.
Harus ada, katakanlah proyek,
atau proposal, uang itu untuk
apa,” ujarnya.

Jasin menegaskan, sistim
pencairan dana ini akan diper-
baiki. Jika proses pencairan
terlalu muda, menurutnya akan
rentan dimanfaatkan untuk
kepentingan pribadi dan
merusak system keuangan
daerah, sehingga korupsi tak
bias dibendung. “Ini harus kita
cegah. Jangan sampai semua-
nya jadi kasus,” paparnya.

Sementara itu, elemen
masyarakat berharap langkah
KPK menindaklanjuti laporan

PPATK tersebut punya visi
jelas dalam pemberantasan
korupsi ke depan.

“Semoga ini sebagai
gerakan pemberantasan
korupsi di daerah. Bukan hanya
sebagai gerakan politik untuk
mengintimidasi daerah dari
pusat,” kata Abu Hasan Ketua
Pacitan Centre di Jakarta.

Abu mengakui, keinginan
KPK untuk sidak ke daerah ini
merupakan langkah terlambat.
Tapi, katanya keinginan sidak
itu adalah terobosan baru yang
harus didukung semua pihak.

Karena itu, Abu berharap,
sebaiknya KPK tidak hanya
sebatas melakukan sidak dalam
menindaklanjuti laporan
PPATK. Kalau hanya sidak,  dia
kawatir, ada kesan sebagai
langkah pencitraan untuk unjuk
kekuatan semata.

“Jadi sebaiknya langsung
diproses secara hukum. Ke
siapa saja, rekening-rekening
itu mengalir. Karena jika sudah
ada DAU dan DAK yang
mengalir ke rekening pribadi hal
tersebut sudah termasuk
pelanggaran pidana,” jelasnya.
�K.oghe

TANGKAP! Koruptor Anggaran Pemda

Gugus Elmo Rais :

Terkait Ganti Rugi Tanah Warga Kapuk,
Foke dikadalin Anak Buahnya

Jakarta-MONITOR :
Program kerja Fauzi Bowo

yang di kampanyekan saat
mencalonkan diri menjadi
Gurbernur DKI Jakarta pada
Periode lalu terbilang hampir
seluruhnya terlansir, meskipun
sana sini masih terdapat
kekurangan seperti kemacetan
banjir dan kebersihan.

Ketiga sektor ini diakui atau
tidak adalah merupakan ibarat
penyakit keturunan yang
penyembuhannya memakan
waktu panjang, akan tetapi jalan
menuju kearah sana sudah
dapat kita rasakan sebagai
contoh dengan keberadaan Bus
Way adalah merupakan salah
satu solusi untuk mengatasi
kemacetan begitupun dengan
difungsikannya banjir kanal
timur (BKT) adalah juga salah
satu solusi untuk mengatasi
banjir, belum lagi sektor
pendidikan yang dikenal
dengan sekolah gratis,
pengobatan gratis yang betul
– betul dapat dirasakan oleh
orang- orang miskin di Ibu Kota.

Lebih jauh koordinator LSM
Tjahaya Nurani Bangsa,  Gugus
Elmo Rais menambahkan
sebetulnya Bang Foke telah
berhasil mengantarkan warga
Ibu Kota ke Jenjang yang lebih
baik,  hanya kadang – kadang
keganjal dengan birokrasi di
tingkat bawah, seperti contoh
kasus ganti rugi tanah milik ahli
waris      H. Dani Sa’.adih Kani
Binti Sapen, serta Mena Bin
Lamat yang mana tanah tersebut
diserobot oleh pemda DKI dalam
hal ini dinas pemakaman dan

olehnya dijual kepada pihak
swasta yang saat ini menjadi
rumah mewah Gresinda. “
ungkap Koordinator LSM
Tjahaya Nurani Bangsa kepada
sejumlah wartawan di kebun sirih
baru – baru ini.

Gugus menambahkan apa-
bila kasus ganti rugi tanah
warga Kapuk Muara ini belum
terselesaikan dihawatirkan per-
jalanan Bang Foke untuk kem-
bali menduduki jabatan Gurber-
nur periode ke-2 tersendat,
padahal kita tahu semua apabila
Foke gagal untuk jabatan ke-2
merupakan kesalahan aparat
dibawahnya karena tidak loyal
atas kebijakan Foke.

Salah satunya adalah biro
hukum pemda DKI dengan
sengaja telah mengkerdilkan
surat ketua DPRD DKI yang
saat itu ditandatangani oleh
Ade Supriatna BSC yang mana
surat tersebut memerintahkan
kepada Pemda DKI Jakarta agar
segera merealisasikan pemba-
yaran ganti rugi tanah warga

Kapuk Muara.  Padahal kepu-
tusan tersebut diambil melalui
hasil rapat paripurna DPRD DKI
pada penghujung tahun 2006
lalu bahkan mereka juga telah
mengingkari Nota Dinas yang
dibuatnya sendiri yang
bernomor 183/1.771.9 tertanggal
22 Juni tahun 2004 beber Gugus.

Senada dengan Gugus ahli
waris juga sangat menyayang-
kan tindakan biro hukum
tersebut, menurutnya Fauzi
Bowo adalah sosok Gurbernur
yang sangat aspiratif, buktinya
surat darinya langsung dapat
respon, tapi sayang anak
buahnya yang membuat abu –
abu sehingga terkatung-katung
proses ganti rugi tersebut.

Tidak berlebihan kalo boleh
saya katakan  bahwa dalam
pemilukada silam H.Gani yang
Nota Benenya adalah tokoh
Betawi Kapuk Muara sangat
mendukung Foke menjadi
Gurbernur DKI Jakarta, tetapi
sebaliknya saat ini sangat
kecewa,  pasalnya kasus ganti
rugi tanah ahli warisnya jadi
berlarut-larut meskipun kita
sama-sama tahu bahwa ber-
larutnya kasus ini lebih diaki-
batkan oleh para pembantu
Foke yang tidak Loyal kepa-
danya walau demikian Ane
masih berharap Bang Foke
kembali terpilih menjadi orang
nomor wahid di Ibu Kota,  tapi
Ane mohon ganti rugi tanah
ahli waris Ane tolong segera
dibayar, dan Ane akan galang
warga Kapuk untuk memilih
kembali Bang Foke ..Amin”.
�Ishak Ali.
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KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Bila Anda Menemukan Kasus Korupsi

Kirim ke Alamat Kami

Jl Rasuna Said Kav C No 1 Jakarta Selatan

Telp (021) 52892459 - 52892441

Email : informasi@kpk.go.id

Web:www.kpk.go.id

Bung. . .Kasus

Sisminbakum

siapa yang

terlibat?

Bentar lagi juga ketauan

Bung, Mega -Jk Mau koalisi

ya...

Ah itukan hanya manuver

politik aja...

�Baca Dukun Cabul  Hal 11

�

�

Menyuarakan Demokrasi Kedaulatan Rakyat

Edisi 74 Tahun VI/17 - 31 Maret 2009

Harga Rp. 3.500,- Luar Daerah + Ongkos Kirim

H.MUN disebut-sebut dukun, orang pintar, paranor-

mal, atau apapun istilahnya, cukup terkenal di Desa

Kalibuntu Losari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Ketenarannya di kalangan masyarakat yang

membutuhkan jasa pengobatan darinya, telah dikotori

sendiri oleh tindakan mengumbar nafsu birahi. Sehingga

H Mun pun mendapat gelar baru ‘Sang Dukun Cabul’.

Korbannya, adalah seorang ibu malang bernama Ras

(30), penduduk Desa Kalimukti RT. 05/02 Kecamatan

Dukun Cabul dari Brebes

Susuk Emas Mengumbar Birahi

Malang tak dapat ditolak dan untung tak

dapat diraih, janda  bahenol beranak dua itu

terperangkap gelora birahi H Mun, sampai

hamil. Sampai di mana tanggung jawab sang

paranormal?

Ibu Ras menggendong Bayi hasil hubungan Ras dengan Dukun H Mun

M
N

-D
s

Perjuangan Tanah Rakyat

12

Ternyata saya selama ini ber-

hadapan dengan seorang yang

berlatar belakang modeling yang

mau jadi investor. Khusus saudari

Amelia kurang memahami dan

cenderung mengalami degradasi

wawasan sinematografi.

Museum kenangan ini dibangun

untuk mengenang korban bencana.

Presiden RI Susilo Bambang

Yudhono pun meresmikannya.

Memilukan, 75 KK korban tsu-

nami, bertahan hidup di bawah

kolong meunasah (musala).

Para Jenderal di Buku Sintong
02

Museum Tsunami  Masih Kosong

06

Menjelang  Pemilu, tiba-tiba  May-

jen (Purn) Sintong Panjaitan me-

luncurkan bukunya. Tidak urung,

namanya yang selama ini ter-

simpan kembali mencuat. Para

jenderal purnawirawan pun gerah.

Menjaring‘Koalisi Badut’

Megawati Kalah

Siapa Robert Marshall Read ?

KANTOR PUSAT:

Gedung Wisma Nugraha Lt 4. no

412 Jl Raden Saleh 6 Jakarta Pusat

Telp: 021-31904336

ALAMAT REDAKSI/TU/

SIRKULASI/IKLAN:

Jl Daha No 23 Perum Jaka Permai,
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�Lihat  Hal 12
Investor yang GagalAme

l,

Investor yang Gagal

CITA-CITA menjadi

Investor sebuah produksi film

layar lebar, tidak cukup hanya

punya uang banyak.Tetapi

harus memiliki penge-

tahuan elementer sine-

matografi, manage-

ment dan punya nyali.

Jika tanggung-tang-

gung ya siap gagal

seperti Amelia di film

berjudul London &

Virginia.

DI LINGKUNGAN  dinas intelijen luar

negeri, apakah CIA, KGB, M-16

ataupun Mozzart sekalipun sangat

sulit masuk lagi ke ‘perusahaan’ lama,

kalau sudah mengundurkan diri.

Masih untung tidak dibunuh oleh

koleganya, karena dikhawatirkan

dapat membocorkan rahasia ke

negara lain.

     Robert Marshall Read

adalah contoh klasik seorang

‘tilik sandi’ yang tidak ingin

kembali lagi ke markasnya

di Negeri Paman Sam.

Bukan karena ia

mengantongi daftar kesalahan selama dia

bertugas sebagai ‘tilik sandi’, namun semata-

mata ingin tidak diganggu oleh hirup

pikuknya bunyi dering telepon, yang

berhubungan langsung ataupun tidak

langsung dengan dunia intelijen.

     Maka, Read meninggalkan

wilayah Amerika Serikat (AS), usai

Perang Teluk I, bulan Januari 1991,

memakai nama samaran Frank Jim

Margita. Nama ini pula yang

dipakai di Paspor Nigeria yang ia

kantongi sejak Juni 2007, yang

dikeluarkan Kantor Imigrasi

Lagos.
Hal tersebut diperkuat

pernyataan istri Read bernama

Lisna, bahwa suaminya

mengantongi Paspor Nigeria sejak Juni 2007

pakai nama Frank Jim Margita. ”Suami saya

�Baca Siapa Rober  Hal 11

�Baca Menjaring  Hal 11

Jakarta-MONITOR: Menanggapi pertemuan

Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla (JK),

masyarakat menganggap koalisi yang dijanjikan

itu,  tidak lebih dari  ‘koalisi badut’. Hanya

manuver politik dua tokoh yang sedang bingung

menghadapi dinamika perkembangan dan

perubahan politik yang terjadi di masyarakat.

Muchtar Efendi Harahap menegaskan,

dengan koalisi  keinginan JK dan Mega itu,

mustahil apa yang diinginkan bisa terwujud.

Kalau masih dipertahankan koalisi JK-

Mega, di Pemilu 2009  Megawati akan kalah.

“Jika benar-benar serius mencari pasangan,

janganlah JK, carilah tokoh dari kalangan

militer, yang pernah menjadi KSAD atau

Panglima TNI. Bukan orang sipil yang

lemah kemampuan strategis seperti JK,”

tegas Muchtar caleg No 4 PAN, dapil

Sumatera Utara I.

Pejabat DKI dan DPRD Rugikan Negara Rp 1,2 T

Jangan Dipetieskan

Masyarakat berharap, agar kasus korupsi di

Pemprof DKI diperioritaskan. Tindakan KPK

membersihkan dugaan korupsi upah  pungut,

dapat menjadi pintu masuk tindak pidana ko-

rupsi lainnya yang menggurita di Pemrov DKI.

Jakarta –MONITOR:

Tiba di mata dipicingkan,

tiba di perut dikempiskan.

Pepatah Melayu ini berlaku

di DKI berkaitan dengan

membongkar, mengungkap

dan mengusut kasus-kasus

korupsi (baca Mon
itor

Nus
anta

ra edisi 72-72

Februari 2009).  Hingga

saat ini praktik KKN yang

�Baca Jangan   Hal 11

merugikan negara  Rp 1,2

triliun yang melibatkan

pejabat Pemprov DKI dan

anggota DPRD DKI tanpa

tindakan berarti.

Faktanya memang KPK

sedang mengintensifkan

penyelidikan terkait insentif

upah pungut yang diduga

Walikota Binjai Ali Umri

Bangun Kerajaan Ordebaruis

Berbagai penyimpangan di Pemerintahan Kota Binjai sudah berjalan lama.

Namun Walikota seperti kebal hukum. Menjadi ‘Raja Kocik’ dan menyiapkan

istri m
enjadi Walikota, untuk menyelamatkan dugaan korupsi terbongkar

Sanak Famili Seenaknya Diangkat Jadi Pejabat

Binjai-MONITOR: Kerajaan

ordebaru yang dipimpin Soeharto

boleh direformasi, namun cara-

cara ordebaruis yang otoriter dan

penuh KKN masih saja terjadi di

republik ini. Jika hal ini tidak

segera mendapat tindakan tegas,

akan meruntuhkan kewibawaan

pemerintah yang sedang gencar

menindak koruptor.

Tersebutlah H M Ali Umri,

SH,MKn, masih menjabat

Walikota Binjai untuk periode

yang kedua. Ketika berlangsung

Pilkada Gubernur Sumatera Utara,

Ali masuk dalam bursa. Men-

dapat nomor 1 calon gubernur,

tapi cuma berhasil mengumpulkan

suara nomor corot  (bontot),

dikalahkan Syamsul Arfin.

Padahal masyarakat Sumatera

Utara (Sumut) tahu, Ali calon

gubernur yang paling kaya dan

uangnya berlimpah ruah untuk

kampanye.

Kala itu, kekayaan dan

uangnya yang berlimpah sempat

menjadi sorotan masyarakat dan

media lokal, dari mana asalnya.

Namun Ali Umri terkesan tak

peduli, tenang-tenang saja, bisa

mengatur segalanya, meluruskan

syahwat kekuasannya yang se-

makin menggelora. “KKN Wali-

kota luar biasa. Persis cara-cara

Soeharto menempatkan keluarga

dan famili di berbagai sektor,” kata

Burhanuddin Nasution, salah

seorang dosen perguruan tinggi

Medan.

Masyarakat Binjai mulai gerah

menyaksikan demonstrasi H M

Ali Umri yang terus membangun

‘Kerajaan Kocik (kecil) Orde-

baru’, guna menjaga borok-borok

dugaan korupsinya yang belum

dibongkar Komisi Pembe-

rantasan Korupsi( KPK). Ibu-ibu

dan kaum bapak masyarakat

Binjai sering mendengar dia

memproklamirkan dirinya sebagai

‘Raja Kocik’, lalu ber-KKN  ria

dalam pemerintahannya.

Tingkah lakunya persis tokoh

Ordebaru Soeharto, memasukkan

�Baca Bangun  Hal 11

Kasus Sisminbakum

Siapa Terlibat, Siap Jadi Tersangka

Berkas Romli dan Syamsudin  Dilimpahkan

 Robert Marshall Read

Muchtar Efendi Harahap

Johan Budi Humas KPK

Jakarta-MONITOR: Jaksa

Agung Hendarman Supanji

menegaskan, tidak ada

pengecualian dalam

mengusut kasus dugaan

korupsi pada Sistem

Administrasi Badan Hukum

(Sisminbakum). “Siapapun

yang terlibat harus siap

menjadi tersangka,” katanya.

Hendarman Supanji

mengatakan hal itu ketika

melantik Jaksa Agung

Muda Pembinaan (Jambin)

dan Jaksa Agung Muda

(Jamwas). “Tidak ada

tekanan apapun dalam

melakukan penyidikan

kasus dugaan korupsi

sebesar Rp400 miliar di

Depkumham itu, berkas

perkara dugaan korupsi

yang melibatkan para

mantan para pejabat tinggi

Depkumham telah selesai

(P21),” ungkap

Hendarman.

Para tersangka yang

segera diajukan ke

persidangan itu masing

masing mantan Dirjen

Adaministrasi Hukum

Umum (AHU) Prof Romli

Admasasmita, Syamsudin

Manan Sinaga (Dirjen AHU

non - aktif), Z
ulkarnaen

Yunus (mantan Dirjen

AHU), Ali Amran Janah

(Ketua Koperasi Pegawai

Depkumham dan Yohanes

Woworuntu (Dirut PT SRD).

Berkas perkaranya segera

dilimpahkan Kejaksaan

Agung (Kejagung) ke

Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi (Tipikor).

Dugaan korupsi yang

terjadi sejak 2001 itu

terkait pelayanan

Sisminbakum yang

dilakukan notaris seluruh

Indonesia yang perharinya

melayani sekitar 200

permohonan. Setiap

permohonan dikenakan

Rp1.350.000, sehingga

pemasukan perbulan

sebelum tahun 2007

sebesar Rp5 miliar dan

setelah 2007 menjadi Rp9

miliar perbulan.

Mencegah Kolusi

Pada waktu yang sama

JAM Intel Kejagung Wisnu

Subroto menyebutkan,

Kejagung akan melakukan

Jammed untuk mencegah

kolusi bagi Jaksa yang

menangani kasus korupsi.

Dengan jammed itu, jarak 1

kilimeter di Kejagung telepon

tak bisa masuk dan keluar.

Alat tersebut sudah ada di

Kejagung dan akan

dioperasikan nantinya dengan

harapan dengan adanya alat

itu tidak akan ada yang bisa

menerima telpon masuk

maupun nelpon keluar.

Dia juga mengatakan,

hingga saat ini ada sekitar

800 berkas kasus korupsi

yang telah ditangani intel

Kejagung dan akan

diserahkan ke Pidana

Khusus (Pidsus). Diharapkan

apabila alat itu dioperasikan

bisa mencegah kolusi antara

penyidik dengan tersangka

atau lainnya. �Ray

H M Ali Umri, SH,MKn

Bireuen- MONITOR : Limbah Bahan

Berbahaya Beracun (B3) medis tergolong  sangat

berbahaya jika sampai dibuang sembarangan ke

tempat penduduk. Eksesnya sangat mengerikan,

rumah sakit dapat menjadi sumber penyakit

berbahaya dan mematikan bagi masyarakat yang

berdomisili di sekitar rumah sakit.

Seperti halnya RSU dr Fauziah Bireuen,

Nanggroe Aceh Darusalam dilaporkan belum

memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah  (IPAL),

sebagai salah satu standarisasi sebuah rumah

sakit. Sudah lama rumah sakit ini dikhawatirkan

sangat berpotensi menimbulkan berbagai dampak

kerusakan lingkungan hidup di sekitar sarana

kesehatan umum itu.

Muntasir Hasan Anggota DPRK Bireuen,

kepada Surat Kabar Nasional Monitor Nusantara,

akhir pekan lalu mengaku, belum berfungsinya

instalasi pengolahan limbah pada rumah sakit ini,

patut menjadi perhatian serius Pemkab Bireuen,

agar segera membangun fasilitas IPAL.  Menurut

Muntasir, rumah sakit rentan sebagai lokasi

penyebaran berbagai macam jenis penyakit.

Ipal Standar

“Termasuk warga yang bertempat tinggal di

sekitar RSU karena langsung menerima aliran

limbah pembuangan melalui saluran umum,”

katanya. Persoalan ini harus mendapat perhatian

serius, karena sangat mengganggu kesehatan

warga sekitar rumah sakit. “Limbah medis berisi

zat kimiawi tidak mudah dinetralisir, sehingga

meresap ke dalam air tanah dan merembes ke

IPAL RSU dr Fauziah Tak Berfungsi

Limbah B3 Dibuang ke Parit

sumber-sumber air yang akan dikonsumsi oleh

masyarakat pemilik sumur, ini bebahaya,”ungkapnya.

Muntasir mengaku, sebenarnya di RSU dr Fauziah

sejak beberapa waktu lalu telah tersedia instalasi

insenerator sebagai alat proses limbah B 3 rumah sakit

bantuan salah satu NGO asing.  Namun dia   belum

tahu persis alasan pihak pengelola rumah sakit yang

tidak memfungsikan peralatan tersebut hingga saat ini.

“Padahal sudah ada instalasi insenerator bantuan

asing, seharusnya pihak rumah sakit sudah

mempunyai IPAL sesuai standar, sehingga limbah

medis dapat langsung diolah dengan baik sesuai

prosedur kesehatan, agar tidak mengancam

masyarakat di sekitarnya,” jelasnya.

Mencemari Lingkungan

Seorang petugas rumah sakit tersebut mengaku,

selama ini limbah padat tidak dibakar, tetapi

dimasukkan ke dalam kantong plastik lalu dibuang

secara khusus. Sedangkan limbah cair masih tetap

dialirkan ke parit di belakang rumah sakit, menurut

tenaga medis yang enggan ditulis namanya itu, lokasi

RSU dr Fauziah yang cukup sempit dan berada di

kawasan cukup padat, sehingga pihaknya tidak

mempunyai lahan untuk membangun fasilitas IPAL.

Sementara Direktur RSU dr Fauziah, dr Cut

Darmawati S PA saat dikonfirmasi mengatakan, selama

ini fasilitas pengolahan limbah cair itu mengalami

kerusakan, akibat kebocoran pada beberapa instalasi

pipa sehingga belum dapat berfungsi maksimal. Dia

�Baca IPAL RSU  Hal 6
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ap Politik Berbasis K

epentingan

Masyarakat Madani

12

“Saya bukan tipe pembohong.

Saya siap menandatangani kontrak

politik. Setengah gaji saya di DPR-

RI akan saya serahkan untuk ke-

pentingan rakyat yang sudah

memberi suaranya untuk saya,”

katanya.
Sebanyak 5 Orang GBS yang di

angkat menjadi PNS  menurut kete-

rangan UY ketika dikonfirmasi

terkait masalah pungutan tersebut,

setiap ada pengangkatan GBS men-

jadi PNS pasti ada imbalannya agar

semua urusan bisa cepat terlaksana.

Kasus Pemukulan di Kanwil Depkum

HAM Berlanjut ke Polres J
aktim

04

GBS Menjadi PNS Bayar Rp 10 Jt

08
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Maftuh Pakai DCH Rp 96 M

Dana Cadangan Haji

(DCH) dibangun

pada l997, dua

tahun setelah Dana

Abadi U
mat (DAU)

berdiri Septem-

ber 1995. Dana

pokoknya

diambilk
an dari

kas DAU, d
ipa-

kai buat hal-hal

yang bersifa
t

sangat darurat

dan mendesak

khusus dalam

operasional haji.

MELANGGAR aturan,

berbuat salah menjadi

pemandangan biasa saat

berlangsung kampanye di

negeri ini. Hampir semua partai

dan di semua tempat di tanah

air melakukan kesalahan. Tidak

terkecuali di Medan, Sumatera

Utara (Sumut). Karena tidak

jelas tindakannya, menjadi

bangga berbuat kesalahan.

Seorang hamba Tuhan pagi-

pagi sekali tampak sibuk

mengoyak dan membersihkan

seleberan caleg partai yang

ditempelkan malam-malam di

tembok dan pagar sebuah

gereja di Medan Tuntungan.

Padahal tempat ibadah terbilang

haram (terlarang) dijadikan ajang

kampanye caleg dan partai.

Namun, masjid dan musala

tetap saja dijadikan kampanye

partai gurem. Partai Brn misalnya,

membagi-bagikan jilbab berlogo

partai di masjid dan memberi uang

kepada masyarakat. Anehnya hal

seperti ini diaminkan oleh

masyarakat setempat, dan

dianggap bukan pelanggaran.

“Hepeng na porlu (uang yang

penting),” ujar Panjaitan.

Kampanye Anak-anak Golkar

Ketua Panwaslu Kota

Medan M Aswin, bahkan

menemukan 25 pelanggaran

selama kampanye berlangsung.

“Kami telah menurunkan baliho

caleg Partai Golkar di Medan

Area dan Medan Maimun,

temuan dugaan money politic

salah satu pimpinan parpol.

Juga indikasi kampanye partai

di salah satu institusi

Sisa Kekejaman Ordebaru di Sumut

Berkas T
anah Rakyat

Dira
mpas O

knum TNI

Tanah Helvetia Ditawar Developer Rp 5 M

Sisa kekejaman ordebaru te
rkait m

asalah ta
nah

garapan ra
kyat d

i M
edan Sumatera Utara (Sumut)

tak kunjung tu
ntas. R

akyat y
ang sudah m

engolah

tanahnya berpuluh ta
hun, d

iancam dan surat-s
urat

tanahnya dira
mpas oknum TNI serta

 PTPN yang

tid
ak berta

nggung ja
wab. “Apa yang m

enjadi h
ak

rakyat h
arus dikembalikan kepada pemilik

nya,”

tegas M
uchtar E

fendi H
arahap dari N

SEAS.

Jakarta – MONITOR  :Menag

Tarmizi Taher saat itu sangat

paham bahwa pemerintah RI tidak

mungkin membiayai operasional

haji yang bersifat darurat.

Apalagi, di APBN, tidak

termaktub pemerintah menyentuh

urusan umat dalam melaksanakan

ibadah haji ke Tanah Suci. Atas

dasar inilah, maka Menag

H.Tarmizi Taher mendirikan

rekening khusus DCH, dengan

modal awal sebesar Rp.50 miliar

pada tahun l997.

Pada saat Menag dijabat oleh

Abdul Malik Fadjar pada tahun

l999, sempat membesar, menjadi

Rp.64,7 miliar meskipun dari uang

sebesar itu, dipinjamkan kepada

24 Direktur perusahaan

penyelenggara ONH Plus sebesar

Rp.9,2 miliar. Pada musim haji

tahun l999, tercatat ribuan jamaah

haji yang dibawa mereka itu ke

Arab Saudi tidak dapat kembali

ke tanah air, karena mereka belum

membayar hotel dan tidak memiliki

tiket reguler pulang ke tanah air

setelah berakhirnya operasional

haji tahun l999.

Bahkan, di saat Menag dijabat

Said Agil Al-Munawar dan Dirjen

Haji dipegang oleh Taufiq Kamil,

uang DCH bergerak ke atas

Medan-MONITOR:  Contoh pahit, tanah

kosong di desa Bagan Serdang, Pantai Labu,

Deliserdang seluas 106 hektar. Merupakan lahan

rawa yang airnya sepingang orang dewasa.

Oleh masyarakat Bagan Serdang di bawah

pipimpinan Basri, mengusul kepada Bupati

Deliserdang tahun 1976, kala itu Tenteng

Ginting untuk dapat diusahai rakyat setempat.

Ternyata Bupati respon, lalu memerintahkan PU

membendung lahan tersebut dengan tembpk

beton keliling. Sehingga air tidak masuk lagi,

kemudian diserahkan kepada masyarakat.

Penyerahan kepada masyarakat melalui

Surat Bupati awal tahun 1980, untuk menunjang

produksi pangan rakyat, demi mensejahterakan

hidup nelayan Pantai Labu. Sejulah 100 warga

pun mengusahai tanah tersebut dengan

tanaman padi, palawija, sayur mayur, kelapa,

bambu dan buah jambu yang kelak benar-benar

membantu ekonomi rakyat  nelayan yang

penghasilannya tidak menentu.

Harapan dan kebahagiaan rakyat

ternyata tidak bertahan lama, tiba-tiba oknum

Koramil Lubuk Pakam, melalui anggota TNI

marga Simanjuntak tahun 1994 dengan berbagai

cara mengambil paksa (merampas) berkas-

berkas surat Bupati Tenteng Ginting. “Ketika itu

zaman Ordebaru, rakyat tidak berkutik, ditakut-

takuti dan diancam mau ditembak dan macam-

macam,” ungkap ketua kelompok petani Bagan

Serdang, Basri,59 tahun.

Tahun 1995 hingga sekarang lahan

tersebut ditanami kelapa sawit dan dipasang

papan milik Puskopad. Rakyat gigit jari, namun

tetap berusaha keras utuk memperjuangkan

kembali tanah milik mereka itu bersama Network

for South East Asia Studies (NSEAS) Jakarta.

Menurut Basri, pihaknya segera melaporkan

perihal perampasan surat tersebut ke polisi

untuk dilakukan pengusutan. Seterusnya

mereka akan melapor ke Bupati Deliserdang.

Diserahkan Pada Kliwon

Lain lagi tanah seluas 89,8 hektar di

pasar IV sampai pasar X Desa Manunggal,

Helvetia Deliserdang. Lahan yang digarap 1.200

orang  itu sudah keluar dari HGU PTPN II tahun

2000, dan diserahkan kepada atas nama Kliwon.

Di atas tanah yang cenderung berada di kota

Medan, pada baian depan sudah dijadikan kios-

kios pedagang, di belakangnya sudah dibangun

rumah-rumah oleh penggarap yang tinggal

menunggu sertifikasi.

Menurut Kliwon, 78 tahun, pensiunan

Hansip PTPN II, merupkan ketua kelompok

perjuangan tanah garapan menyebutkan

perjuangannya  untuk mendapatkan lahan

cukup panjang. Dimulai ketika suatu hari ia

membaca surat kabar. Ada berita Menteri

Perumahan Akbar Tanjung mengumumkan,

apabila rumah yang sudah ditempati karyawan

perkebunan  lebih dari 15 tahun sudah bisa

dimohon agar menjadi hak milik.  “Maka kami

mulai coba memohon  atas nama karyawan

PTPN II dan kelompok masyarakat,” kenang

Kliwon.

“Bayangin kalau sudah pensiun, karyawan

kebun langsung saja diusir dari rumah dinas,

dengan hanya dibayar duapuluh ribu rupiah.

Kemudian naik menjadi seratus ribu dan tahun

2000 hanya dua ratus limapuluh ribu rupiah.

Sangat tidak manusiawi,” katanya.

Kebetulan  Kliwon yang sudah tinggal di

Helvetia sejak tahun 1956, dan pernah menjadi

pengawas inventarisasi tanah PTPN II yang

ditunjuk oleh Perwira Pengawas Mayor Raja

Guguk tahun 1980, tahu tanah yang mau

dikeluarkan PTPN II. “Langsung saya mendapat

surat untuk dilakukan pengawasan pengukuran

PTPN IX Helvetia waktu itu,” ujarnya.

Tanah tersebut diukur oleh DPRD Tingkat I,

DPRD Tingkat II, B
PN dan pihak perkebunan

sesuai rekomendasi Bupati Deliserdang. Artinya

tanah 89,8 hektar itu potensial untuk dikeluarkan

dari hak guna usaha (HGU) untuk diserahkan

kepada karyawan dan rakyat sekitar lokasi.

Perjuangan dilanjutkan, tidak seperti membalikkan

Kampanye:

Bangga Berbuat S
alah

�Baca Bangga   Hal 11

WALIKOTA  Binjai Ali U
mri, t

idak

hanya ahli m
enempatkan sa

nak

famili m
enjadi pejabat kota Binjai,

tetapi pakarnya dalam hal asm
ara.

Tidak se
dikit w

anita berhasil 
terje

rat

oleh bujuk rayunya, dan apabila

berm
asalah uang se

gera mengatur

segalanya. Terse
butlah Meg, gadis

17 tahun asal N
ias S

umatera Utara

(Sumut) m
enjadi korban pencabulan Walikota Binjai.

Meg yang berse
dia berte

rus t
erang dan m

elaporkan

perbuatan boss ‘
Kerajaan Kocik
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 ke polisi.

 Desember

2005 bagi M
eg, m

erupakan ca
tatan se

jarah hancurnya

masa depannya. S
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alikota Binjai m

erenggut

mahkotanya pallin
g berharga. S
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007
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eg, K

orban

Asmara W
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ota Binjai

�Baca Gadis   Hal 11

S

anternya

pemberita
an yang

menyebutkan

adanya hubungan spesial

antara penyanyi senior

Yuni S
hara dengan aktor

muda Raffi 
Ahmad

sepertin
ya bukan isapan

jempol b
elaka. T

engok saja,

keduanya berani

mempertontonkan kepada

publik bahwa di a
ntara

mereka m
emang ada benih-

benih asmara.

Hal te
rsebut te

rekam saat

keduanya 
menghadiri

konser ulang tahun GIGI

yang ke-15 di Ballroom XXI

Djakarta Theater, Sarinah,

�Baca Yuni Sarah   Hal 11

Yuni Sarah Gaet ABG

Yuni Sarah Gaet ABG

yang dilayangkan ke Instansi

terkait seperti Komisi Pemberan-

tasan Korupsi (KPK), Kejaksaan

Tinggi Sulawesi Utara dan  Polda

Sulawesi Utara sampai berita ini

diturunkan masih belum ada

tanda-tanda untuk disikapi.

Habel Nusa Wartawan Moni-

tor Nusantara dalam melaksanakan

tugas jurnalistiknya (investigasi re-

porting) di Kepulauan Talaud

mengungkap berbagai  kasus

korupsi yang terjadi pada tahun

2005 hingga 2008.

Kabupaten Kepulauan Talaud

Provinsi Sulawesi Utara adalah

wilayah yang cukup menarik untuk

Laporan Habel N
usa

Korupsi d
i Kab Kepulauan Talaud

Talaud-MONITOR :  Masya-

rakat Kabupaten Kepulauan

Talaud Provinsi Sulawesi Utara

kecewa dengan sikap aparat

penegak hukum, sebab sudah

berkali-kali melaporkan berbagai

tindak kejahatan Korupsi yang

terjadi di Kab Talaud masih juga

belum direspon.  Bahkan surat

�Baca Korupsi   Hal 11

Aksi main hakim sendiri yang

dilakukan oleh seorang pejabat

Kantor Wilayah Departemen Hukum

dan HAM pada Devisi Keimigrasian

berbuntut panjang.

Cisarua-MONITOR :   Kasus

rekening liar di Departemen

Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Depnakertrans)  terus diikuti

perkembangannya oleh Monitor

Nusantara, bahkan hasil

wawancara dengan Masri yang

saat itu menjabat Sekretaris

Jenderal (Sekjen) Pembinaan

Hubungan Industrial (PHI)

memberikan keterangan bahwa

rekening liar yang nilainya

mencapai ratusan miliar itu masih

tetap parkir disalah satu Bank

pemerintah.

Bahkan Masri menjelaskan

uang yang konon milik para

pekerja Migas itu masih sangat

dibutuhkan oleh para pekerja

Migas sebagai uang pesangon,

hanya saja Masri tidak

menjelaskan secara rinci bahwa

uang itu digunakan oleh siapa

saja oknum pejabat yang ada di

jajaran Depnakertrans.

Kini Komisi Pemberantasan

Korupsi akan melakukan

penyelidikan kasus rekening liar

di Depnakertrans, dari  yang

sebelumnya berstatus perkara.

Ketua KPK Antasari Azhar di

Cisarua Bogor mengatakan, KPK

akan menetapkan tersangka baru

dalam kasus tersebut. “Akan

ditetapkan tersangka baru dari

Depnakertrans,” kata Antasari

Azhar, Sabtu 4 April 2009.

Hal itu menurut Antasari

berdasarkan temuan baru dari

sejumlah barang bukti dalam

perkembangan kasus rekening liar

di Depnakertrans. Tidak hanya

itu, KPK juga menemukan adanya

kerugian negara yang jumlahnya

cukup besar.

“Siapa orangnya dan berapa

jumlahnya, nanti saja hari senin

kepala biro humas yang

mengumumkan,” tuturnya.

Rekening ini berawal dari

dibentuknya sebuah Yayasan

Dana Tabungan Pensiun (YDTP),

dan uang yang terkumpul dari

YDTP diberikan kepada Ditjen

PHI hingga sekarang. Menurut

Masri pada waktu itu, uang yang

ada di Bank  berjumlah Rp,

126.379.614.314,-ditambah

dengan asset yang tidak bergerak

seperti Rumah Toko (Ruko)

masing-masing ada di Medan,

Pakanbaru, Balikpapan, Cirebon

dan Cilacap.

Bahkan Masri 
juga

mengatakan pada akhir Mei 2006,

jumlah pekerja Migas yang belum

menerima 1.387.00.33 dengan nilai

dana pesangon tambah bunga Rp.

66.479.965.668,- dan ini sudah

termasuk PPH. Uang itu sampai

sekarang masih ada di Bank BNI

46 Cab Depnaker. Dan hasil

konfirmasi Monitor dengan Masri

dikala itu, uang yang jumlahnya

ratusan miliar akan dikembalikan

ke Bendahara Negara sesuai

dengan  perintah menteri

Keuangan”uajrnya.

Namun hingga kasus ini

ditangani oleh KPK, artinya uang

tersebut belum dikembalikan.

Kemudian Rp 30 miliar dana yang

ada di rekening itu digunakan

untuk membangun tiga rumah

sakit pekerja pada era

Menakertrans 2001- 2004. �Jhon

Kasus Rekening Liar Depnakertrans

KPK Akan Tetapkan Tersa
ngka Baru

Jl . Letjend. Suprapto No. 38, Cempaka Putih,
Jakarta Pusat Telp/fax: (021) 42883838
Email : monitor_nusantara@yahoo.co.id

ALAMAT
REDAKSI/TU/
SIRKULASI/
IKLAN:

Fajar Soekarnoputra :

KPK Harus Usut Tuntas Kasus
Suap Pemilihan DGS BI

Jakarta-MONITOR :

Ditahannya 19 politisi oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai
protes dari berbagai kalangan. Para
ketua partai yang kadernya terlibat
kasus ‘suap’ pemilihan Deputy
Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS
BI)  Miranda S Gultom pun ikut
mendasak KPK agar mengevaluasi
kembali penahanan yang dianggap tidak
memiliki dasar hukum. Sebab yang
memberi suap kasus ini belum
ditangkap  bahkan belum diperiksa
dengan alas an sakit.

Fajar Soekarnoputra yang dihubungi
Monitor melalui telepon selulernya hari
minggu (30/1) malam, dan menanyakan
terkait ditahannya 19 politisi yang
menerima suap dari istri mantan

Wakapolri ini, Fajar dengan tegas
mengatakan “ KPK harus mengusut

tuntas kasus ini. Jangan ada
rekayasa hokum atau pesanan

dari penguasa. Kalau memang
hokum mau ditegakkan, semua
pihak harus mendorong KPK
untuk bisa bekerja lebih
maksimal dalam
memberantas  tindak
kejahatan korupsi.

Fajar menambahkan,
kasus Gayus Tambunan

sebenarnya adalah
pintu masuk dalam

memberantas para
mafia pajak yang
berkedok pegawai
negeri sipil.
Seharusnya,
jangan beri
peluang bagi

aparat kepolisian dan kejaksaan yang
masuk untuk memeriksa mafia pajak.
Karena kinerja aparat ini sudah tidak
dipercaya lagi oleh masyarakat. Jadi
yang benar itu adalah KPK yang harus
memeriksa semua kasus mafia pajak.
Mulai dari staf sampai Direktur dan
Direktur Jenderalnya harus diperiksa.
Saya yakin Hadi Poernomo yang
sekarang menjabat sebagai ketua Badan
Pemeriksa keuangan (BPK) adalah actor
yang paling bertanggung jawab atas
semua masalah pajak”.

“ Kita masih ingat ketika Hadi
memberikan laporan tentang harta
kekayaannya kepada KPK beberapa tahun
lalu, semua hartanya menurut dia adalah
hasil dari hibah, siapa yang mau
menghibahkan hartanya untuk saat
sekarang ini. Yang pasti semua harta Hadi
Poernomo itu adalah hasil kejahatan
korupsi yang tidak tersentuh hokum. Jadi
Saya mendesak KPK  agar memeriksa
ulang harta yang pernah dilaporkannya
dikala itu”

Lalu ketika ditanya langkah apa yang
harus dilakukan KPK agar korupsi bisa
diminimalisir?, Fajar dengan tegas
mengatakan, “ Buat miskin para koruptor
sebelum masuk kepersidangan, sebab
kalau masih ada uang untuk memperingan
hukuman dari hasil kejahatannya, pasti
korupsi itu tidak akan berhenti. Karena
hokum bisa mereka beli”

Sudah saatnya rakyat melawan
korupsi, bila ada harta kekayaan yang
dimiliki tersangka korupsi harus
dilaporkan guna memiskinkan para
penjahat yang sudah mmenggurita
sampai ke Desa-desa ini” ujar Fajar
mengakhiri. �Sahat

Wasdakim Kanim Depok Arogan
Depok-MONITOR :

 Kepala Seksi
Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian
kantor Imigrasi kelas II
Depok melayani pemohon
dokumen ke Imigrasian
dengan arogan.

Salah satu contoh,
ketika wartawan Monitor
membantu untuk
mengurus perpanjangan
visa kunjungan dari salah
satu perusahaan, visa
tersebut memang sudah
overstay 1 hari.

Setelah dimasukkan
keloket, karena
pembayarannya
terlambat 2 hari, maka
overstaynya bertambah
menjadi 3 hari. Artinya
setelah masuk keloket,
permohonan itu tidak
dinyatakan masuk
sebelum dibayar
overstaynya. Namun

ketika ditanya mengapa
pelayanannya seperti itu,
pihak loket menyuruh
menanyakan hal tersebut
langsung ke Kasi
Wasdakim. Namun
pelayanan dari Kasi
wasdakim terhadap
wartawan Monitor ini
justru salah paham,
dengan arogansinya sang
Kasi mengatakan, “
Jangan bawa-bawa
wartawan kalau untuk
urusan seperti ini, Saya
juga kenal banyak
wartawan dan Lembaga
Swadaya Masyarakat
(LSM), jadi tidak usah
bawa-bawa wartawanlah”
ujarnya sewot.

Sebenarnya yang
ditanyakan kepada kasi
Wasdakim ini adalah
wajar, sebab setelah
masuknya dokumen,
artinya overstaynya tetap

1 hari, tapi kenapa  ketika
akan dibayar setelah 2
hari kemudian
overstaynya bias
bertambah?. Tanya
wartawan kepada Kasi
Wasdakim ini.

Namun dengan berang
para staf Wasdakim
mengambil balok seakan
ingin memukul wartawan
Monitor. Selang beberapa
hari, kemudian surat dari
Wasdakim dikirimkan ke
kantor bahwa
overstaynya bertambah
menjadi 11 hari dan orang
asing yang dating sebagai
tamu perusahaan pun
dipanggil dan dibuat
Berita Acara Pemeriksaan
(BAP).

Cara-cara seperti ini
sangat bertentangan
dengan pelayanan yang
dikatakan oleh Menteri
Hukum dan HAM, bahwa

pelayanan untuk semua
dokumen ke Imigrasian
haruslah baik. Namun
faktanya kasi Wasdakim
yang berttindak arogan ini
harus dipindahkan dari
Kanim Depok karena akan
membuat citra Imigrasi

semakin buruk, karena
saat ini Imigrasi sedang
disorot oleh public. Dan
Dirjen yang baru Bambang
Irawan harus menindak
bawahannya yang
bersikap arogan.
� Andre

Camat Setia Budi Resmikan
Rumah Bersalin Fakhira

Camat Setia Budi sedang menggunting pita dalam rangka Peresmian Rumah Bersalin Fakhira

Jakarta-MONITOR :

Warga kecamatan Setia
Budi Jakarta Selatan patut
berbangga hati, pasalnya
belum lama ini telah hadir
sebuah rumah bersalin di
wilayahnya tepatnya di
wilayah kelurahan Pasar
Manggis yang baru saja di
resmikan oleh Camat Setia
Budi H. Makmur , Hadir
dalam acara peresmian
Rumah bersalin tersebut
antara lain, Lurah Pasar
Manggis Satio SH. Polsek
Setia Budi AKBP Aries
Sahbudin, serta anggota
DPRD DKI Dari komisi E
Asraf Ali dan tampak juga
hadir Ketua PMI Jakarta
Selatan H. Dadang Basuki
serta para undangan
lainnya.

Bersamaan  peresmian
rumah bersalin Fakhira
juga di adakan
serangkaian pengobatan
gratis untuk warga
setempat, dan
pengobatan gratis
tersebut di manfaatkan
oleh warga sekitar.

Ketua panitia yang

Paguyuban Wartawan DPRD DKI Mengadakan
Refleksi dan Reposisi di Puncak

Jakarta-MONITOR :
Baru-baru ini paguyuban

wartawan dan LSM sebagai
mitra kerja Dewan Perwakilan
Rakyat daerah (DPRD) DKI
Jakarta mengadakan acara
Refleksi akhir tahun dan
Reposisi sekaligus menyambut
Tahun Baru 2011 di kawasan
Puncak Bogor Jawa Barat.

Hadir dalam acara tersebut selain

seluruh anggota juga sejumlah
undangan termasuk Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam rangka Refleksi Akhir
Tahun juga diadakan berbagai
acara dan hiburan serta
mengadakan gerak jalan santai
mengelilingi perkebunan Teh
yang merupakan acara yang
sangat mempesona,  acara
semacam ini merupakan acara

rutin di setiap tahun yang juga
merupakan agenda tetap dan
sekaligus mengadakan evaluasi
kinerja baik pengurus maupun
anggota paguyuban terkait
dalam menjalankan tugas
jurnalisnya.

Dapat ditambahkan bahwa
pada kesempatan yang sama juga
ditetapkan saudara Putra Sitepu
SH. Selaku bendahara tunggal

menggantikan saudara Nirwan
Hanavi  sedangakan sekretaris
dijabat oleh Edo menggantikan
Yanri Untoro, sedangkan
ketuanya tetap dijabat oleh
Makmur Tobing, perlu diketahui
kepengurusan wartawan DPRD
DKI tidak mempunyai wakil
mengingat paguyuban bukan
Organisasi melainkan perkum-
pulan. �Ishak Ali

ditemui Monitor
mengatakan, “pengobatan
gratis semacam ini sudah
dilaksanakan untuk
kesekian kalinya dan

insya Allah hajat
semacam ini dapat
berkesinambungan, kami
merasa bangga dan
bahagia dapat

berpartisipasi membantu
masyarakat umum dan
membantu pemerintah
dibidang kesehatan”.
�Ishak Ali

Jakarta- Monitor :
Menteri pemdayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi EE mangindaan menilai lima
lokasi loket Drive Thru dilima kantor Sistem Admin-
istrasi Satu Atap ( Samsat ) DKI Jakarta masih
kurang untuk melayani jutaan pemilik kendaraan
bermotor . agar pelayanan dapat lebih optimal,
secara bertahap Drive Thru musti diperbanyak.

“Aparatur Negara adalah pelayanan
masyarakat, ini m,erupakan inovasi dan kreasi
yang perlu dikembangkan . memang kami melihat
memang masih kurang tapi dengan Inovasi seperti
ini , perlu diperbanyak minimal antrean tidak terlalu
panjang, sehingga masyarakat tidak membuang
waktu,” ujar Manggindaan saat meresmikan Drive
Thru di Samsat Jakarta Timur beberapah waktu
yang lalu.

Bayangkan saja, lanjutnya, misalnya di Jakarta
ada enam juat unit kendaraan bermotor, sementa-
ra loket Drive Thru hanya ada lima . berarti satu
juta sekian untuk satu loket Drive Thru. “Kali
berapa menit sudah berapa lama harus menung-
gu. Berarti Drive Thru masi kurang. Titik titik harus
diperbanyak lagi. Bukan hanya di Samsat  tetapi
disemua pelayanan lainnya. Sudah harus mulai
berkembang Kreasi dan Inovasi untuk kepentingan
masyarakat,” Ujarnya.

Standar pelayanan masih Mangindaan, bukan
ditentukan oleh bagaimana yang melayani dan
bagaimana animonya. Tetapi pelayanan harus
terus menerus diperhatikan.“Harus senyum dan
didalamnya harus ada kata senang. Senang
melayani karena bagian dari aparatur,” ucapnya.

Selain Drive Thru Samsat Jakarta Selatan juga
dan Jakarta Barat, Loket Drive Thru juga disedia-
kan di tiga Samsat masing-masing Jakarta Utara,
Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. bukan Cuma
untuk kendaraan roda empat, tapi juga melayani
pembayaran pajak tahunan kendaraan roda dua.

“Ini sebagai t5indak lanjut program Quick Wins
pada fungsi lalulintas . Terus meningkatkan pelay-
anan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran
pajak kendaraan bermotor yang transparan dan
akuntabel dalam rangka birokrasi polri,” tutur
Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya , Kombes
Pol. Royke Lumowa. �Mulyadi

Drive Thru Samsat Kurang
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neh Tapi NyataA

Selain nama-nama yang tercantum dalam kolom redaksi/daerah, bukan wartawan SK Monitor Nusantara. Wartawan SK Monitor Nusantara dibekali surat tugas dan kartu pers.

1 . Iklan Full Colour Satu Halaman (Belakang) Rp.  19.000.000,-
2.  Iklan Umum/Display B/W Satu Halaman (Belakang) Rp.  15.000.000,-
3.  Iklan Umum/Display B/W Satu Halaman (Dalam) Rp.  11.000.000,-
4.  Iklan Sport Colour (Dalam) Rp.    8.000.000,-

1.  Satu Halaman Full Colour (Dalam) Rp.  16.000.000,-
2.  Setengah Halaman Full Colour (Belakang) Rp.    9.000.000,-
3.  Setengah Halaman Full Colour (Dalam) Rp.    8.000.000,-
4.  Setengah Halaman  B/W (Dalam) Rp.    6.000.000,-
5.  ¼ Halaman Full Colour (Dalam) Rp.    5.000.000,-
6.  ¼ Halaman Full Colour (Belakang) Rp.    6.000.000,-
7.  ¼ Halaman B/W (Dalam) Rp.    4.000.000,-
8.  Kuping Depan/Belakang Full Colour Rp.    1.500.000,-

1.  Hal. Belakang Full Colour/Cm2 (Minimal 25 Cm2/Kolom) Rp.           9.000,-
2.  Hal. Belakang B/W/Cm2 (Minimal 25 Cm2/Kolam) Rp.           7.000,-
3.  Iklan Baris Mini, per Baris (Min, 3 Baris, Max. 10 Baris) Rp.           9.000,-

TARIF IKLAN & PROMOSI
Surat Kabar Nasional

*Tarif belum termasuk PPN 10% dan di luar biaya pembuatan materi(Film  sparasi,
pariwara/advetorial).
*Materi Film sparasi dan materi pariwara/advetorial adalah tanggung jawab pemesan.
*Setiap pemasangan iklan dikenakan uang muka 40% dari nilai kontrak/pembuatan.
*Iklan kontrak tidak dapat dibatalkan.
*Penerbit berhak merubah naskah pariwara/advetorial yang dipandang tidak sesuai
dengan misi penerbitan.
*Pembayaran dengan Cheque, giro dan sebagainya dianggap lunas apabila telah
diuangkan.
*Pembayaran dapat dilakukan via transfer Rekening
 Bank Mandiri Cab Grand Mal  Bekasi, No.125.00.0553995-2.
*Bukti transfer segera dikirim Via Fax : (021) 31904336,
atau e-mail : monitor_nusantara@yahoo.co.id.

Menyuarakan Demokrasi Kedaulatan Rakyat

Tasikmalaya-MONITOR :
Guru adalah pahlawan yang tidak dikenal, etika seorang Guru

adalah cermin bagi siswa yang dididiknya. Sehingga Guru sangat
dihormati dan dibanggakan, apalagi Guru itu memang seorang
yang pandai dalam mendidik siswanya.

Lain halnya dengan guru yang ada di sebuah yayasan swasta
yang berada di kota Tasikmalaya tepatnya yayasan Angkasa
yang terletak di daerah Cibeureum Kota Tasikmalaya.

Yun nama guru ini, yang mana ia pernah menjadi seorang
Kepala Sekolah di yayasan itu. Namun sayang dia tidak lama
menyandang jabatan itu karena prilakunya tidak pantas untuk
menjadi seorang kepala sekolah.

Menurut sumber yang tidak mau  di sebutkan namanya ia
memaparkan sekelumit kebejatanya yaitu ia pernah mendekati
perempuan lain dan menyatakan kalau dirinya itu sudah menjadi
seorang duda padahal ia baru melahirkan anak yang kedua dan
baru berusia 6 bulan .sampai-sampai ia mengatakan bahwa
dirinya itu ya habis materi ya diri .

Pada waktu yang bertepatan sumber lain nengatakan bahwa
si play boy tua itu menikahi bekas anak didiknya dengan
menggunakan surat cerai dengan istri yang pertama itu palsu
dan itu sudah di buktikan tim cakrawala bahwa surat cerai yang
di gunakan oleh  Yun itu palsu sesuai dengan surat keterangan
dari Pengadilan Agama Kotip Cimahi Jawabarat .yang
menerangkan bahwa akta cerai yang di gunakan oleh sodara
yun itu ternyata akta cerai atas nama o.Pudin vs ny.Ati sumartini
penduduk desa Cilengkrang ,Kecamatan Cipeundeuy
Kabupaten DT. II Bandung .

Ironisnya lagi didalam catatan dinas, status istri nya sudah
berobah dan diganti oleh istrinya yang muda bahkan sekarang sudah
mempunyai anak dua dari istri yang ke duanya. Apakah dinas itu
tutp mata ,tidak tau atau ada apa di balik semua itu? �NAWI

Jakarta-MONITOR :
Berbagai kasus penganiayaan yang terjadi pada Tenaga kerja

Indonesia (TKI) menyisakan duka bagi  bangsa dan negara.
Kalau memang Kemenakertrans dan BNP2TKI tidak mampu
mengatasi berbagai kasus yang terjadi pada TKI kita, sebaiknya
merka mundur dari jabatan itu” ujar Abu Hasan SH, ketua Umum
Pacitan Center dikantornya baru-baru ini.

“ Penyiksaan terhadap TKI yang dilakukan oleh para majikan
baik di Arab Saudi maupun di Malaysia sudah tidak bisa ditolerir.
Karena harga diri bangsa sudah tercabik-cabik, sementara para
pejabat negara selalu mengatakan bahwa para TKI itu adalah
pahlawan devisa. Tapi ketika para TKI itu jadi korban dari
majikan, semuanya diam dan tidak ada satupun pejabat yang
bertanggung jawab”  tegas Abu Hasan.

Kini Seorang TKI asal Pontianak, Kalimantan Barat, Armayeh
Binti Sayuri, disiksa majikannya di Madinah. Pemerintah dan
Kedutaan Besar Indonesia kini tengah menyelidiki penyebab
terjadinya penyiksaan. Selain itu, perusahaan yang mengirim
Armayeh juga diburu.

TKI yang baru berusia belasan tahun ini selalu disiksa
majikan perempuannya selama bekerja 3 bulan dirumah
majikannya.  Armayeh akhirnya berhasil melarikan diri saat pintu
rumah majikan tak terkunci. Dengan dibantu warga, Armayeh
sejak Sabtu lalu dirawat di RS King Fadh, Madinah.

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Gatot Abdullah,
menyatakan kasus yang menimpa Armayeh kini telah diproses
secara hukum dan tim investigasi tengah menyelidiki kasus ini.
Kisah duka Armayeh ini hanya berselang beberapa bulan dari
kasus Sumiati binti Salan Mustofa yang disiksa secara sadis
oleh majikannya di Madinah.

Kita masih ingat kasus TKI asal Nusa Tenggara barat (NTB)
yang disiksa sampai bibirnya terbelah dan tubuhnya cacat akibat
pukulan benda keras, tapi pengadilan Arab Saudi menghukum
tersangka hanya kurang dari 6 bulan. Lalu apa tindakan dari
para penegak hukum kita melihat ini?. Sudah saatnya kita
menghentikan pengiriman TKI keluar negeri dan pemerintah
harus mencari solusi bagi anak bangsa yang ingin bekerja”
ungkapnya. �Asnul

Jakarta-MONITOR :
Mantan Kepala Pusat

Penerangan Hukum Kejak-
saan Agung Suhandoyo,
mengharapkan Kejagung
segera menyikapi kasus
Yusril Ihza Mahendra terkait
dugaan korupsi pada Sistem
Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan
HAM.

“Jika menunda-nunda
kebijakan, maka akan menam-

bah sederetan penilaian masyarakat bahwa kejaksaan itu tidak
profesional,” kataSuhandoyo yang saat ini menjabat Juru Bicara
Partai Hanura di Jakarta, Minggu.

Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan HAM
dan Hartono Tanoesudibyo, mantan Kuasa Pemegang Saham
PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) ditetapkan sebagai
tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.

Saat ini berkas Yusril sudah dinyatakan lengkap atau P21
oleh Pidana Khusus Kejagung, sedangkan secara kelembagaan
menunggu hasil kajian dari putusan Romli Atmasasmita dalam
kasus Sisminbakum yang merugikan keuangan negara Rp420
miliar itu.

Ia juga mengharapkan Jaksa Agung segera memberdayakan
fungsi intelijen dengan segera memerintahkan Jaksa Agung
Muda Intelijen untuk melakukan telaahan, analisis dan
perkiraan intelijen dalam kasus tersebut.

“Jamintel bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Tindak
Pidana Khusus (Jampidsus),” katanya.

Dikatakan, putusan bebas oleh majelis kasasi di Mahkamah
Agung terhadap Romli Atmasasmita, mantan Direktur Jenderal
(Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian
Hukum dan HAM dalam kasus Sisminbakum, harus dijadikan
pengalaman yang berharga bagi jaksa penyidik dan penuntut
umum dalam menangani kasus Yusril.

“Bahwa seorang jaksa harus cerdas, cermat, cerdik dan
cekatan dalam menghadapi hakim, penasehat hukum, apalagi
terhadap saksi dan terdakwa dari mulai proses penyidikan,
penuntutan sampai pengadilan,” katanya.

Dampak dari produk penyidikan penyusunan dakwaan,
tuntutan yang tidak berkualitas ditambah analisa dan perkiraan
intelijen yang dangkal maka penuntut umum gagal di
pengadilan.

“Karena itu, kasus Yusril harus tuntas, bila memang tidak
cukup alat bukti dan tidak ada kerugian negara, maka jaksa
agung harus memilih kebijakan yang berpihak pada rasa
keadilan dan kepastian hukum, yaitu menghentikan
penyidikan,” katanya. �Ant

Guru Menikah Gunakan
Akta Cerai Palsu

Kasus Penyiksaan TKI
di Madinah Harus Tuntas

Bupati vs PLN,
Masyarakat Gigit Jari

HARAPAN masyarakat
Kabupaten Tulang Bawang
untuk mendapatkan pene-
rangan listrik, adalah sebuah
keniscahayaan. Padahal
Pemerintah Daerah Kabupaten
Tulang Bawang telah mem-
bangun tiang-tiang listrik beton
di berbagai kampung pada
wilayah Kabupaten Tulang
Bawang, dalam janji Bupati
ketika kampanye Pemilukada.
Ternyata tidak mendapat
respon positif dari PT. PLN
yang secara tegas menyatakan
PLN tidak dapat membangun
jaringan listrik di lokasi yang
sudah tertanam tiang-tiang
listrik, karena tidak sesuai
dengan tata letak dan tidak ada
komitmen awal. .

Adanya tiang-tiang listrik
beton milik Pemda di berbagai
kampung pada wilayah kabu-
paten Tulang Bawang merupa-

kan wujud nyata dari keinginan
Pemda guna memenuhi
keinginan masyarakat untuk
mendapatkan penerangan
listrik. Dalam orasi kampanye-
nya sebelum dia terpilih menjadi
Bupati. Setelah terpilih, memang
keinginannya membangun
listrik masuk desa, namun PLN
tidak merestui hal itu karena
beton yang dipasang oleh
Bupati tersebut adalah
anggaran APBD.

Pihak PLN sendiri akan
membangun jaringan listrik
masuk desa di lokasi tersebut
dengan catatan pihak Pemda
Kabupaten Tulang Bawang
harus memindahkan terlebih
dahulu tiang-tiang yang sudah
ada. Peryataan tersebut ter-
tuang dalam Surat PT. PLN Wila-
yah Lampung yang ditanda
tangani oleh PH. General Man-
ager Manajer Perencanaan, Ir.

Hoedy Pramono.
Lebih lanjut pihak PT. PLN

menyatakan, Pemda selain
harus memindahkan tiang-tiang
beton yang ada, selanjutnya
agar diserahkan daftar lokasi
tiang-tiang yang akan dipin-
dahkan sebagai bahan evaluasi
PLN dalam menindaklanjuti
usulan pembangunan listrik
pedesaan di Kabupaten Tulang
Bawang.

Beberapa elemen masyar-
akat kabupaten Tulang Bawang
mendesak Bupati agar segera
meralisasikan janjinya ketika
akan terpilih menjadi Bupati,
jangan setelah terpilih dia
lemparkan masalah listrik masuk
desa ini ke pihak PLN. “ujar
salah seorang ketua LSM
Lampung yang tidak ingin
namanya dipublikasikan.

Dia juga menambahkan
akan melaporkan hal ini ke

Kejati Lampung, karena ada
sumber yang dapat dipercaya
bahwa dana kampanye untuk
membangun listrik ditiap-tiap
desa yang ada di Kab Tulang
Bawang adalah dana APBD
yang harus dipertanggung-
jawabkannya kepada public.
Semua pihak berharap agar
masalah PLN dengan Pemkab
untuk membangun listrik masuk
desa agar diselesaikan secara

musyawarah.
Permasalahan tiang-tiang

beton yang sudah ditanam oleh
Pemkab harus dipertanggung-
jawabkan, karena dana yang
dikeluarkan itu adalah dana
APBD yang diamanahkan oleh
masyarakat Tulang Bawang
untuk membangun infrasturktur
dan kesejahteraan masyarakat
khususnya warga Tulang
Bawang.�Oge

Suhandoyo Minta Kejagung
Segera Sikapi Kasus Yusril

Negara ‘Bedebah’
Mantan Napi Jadi Kepala Dinas
Medan-MONITOR :

Apa yang bisa diharapkan dari seorang
mantan narapidana kasus korupsi, seharusnya
mantan napi kasus korupsi tidak lagi diberikan
jabatan, jika diberikan pasti akan kembali
melakukan korupsi, mungkin akan lebih besar
lagi” ujar Abu Hasan ketua umum Pacitan
Center dinatornya beberapa waktu lalu.

Potret Birokrasi kita semakin mundur,
apalagi ini terjadi di Sumatera Utara. Yang
pasti Gubernurnya tersandung kasus korupsi
ketika menjabat sebagai Bupati Langkat dan
sekarang masuk penjara di rutan Salemba.
Kemudian menyetujui pengangkatan kepala
dinas Pemuda dan Olahraga, mau jadi apa
negeri ini?.

Pantas saja mantan Juru Bicara Presiden
Abdulrahman Wahid (Almarhum yang akrab
disapa Gusdur) Masardi mengatakan negeri
ini adalag negeri Bedebah, karena ulah para
oknum-oknum pejabat yang sudah tidak
bermoral lagi” tegasnya.

Ironis memang, seorang mantan
narapidana (napi) diangkat menjadi Kepala
Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan
Pariwisata di Kabupaten Asahan, Sumut.

 Padahal, pria bernama MS tersebut pernah
tersandung kasus dugaan korupsi MTQ
Pemkab Asahan pada tahun 2007 lalu, dan
terpaksa harus mendekam di bui. Namun,
Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang
tetap mendudukkannya dalam jajaran
struktural Pemkab Asahan, dan disetujui oleh
Gubernur Sumut Syamsul Arifin.

 Oleh karena itu, warga Asahan pun

melakukan protes terhadap kebijakan
pemimpinnya tersebut. LSM Forpotda Asahan
melayangkan surat protes kepada Menteri
Dalam Negeri Gamawan Fauzi untuk mengkaji
kembali pengangkatan mantan napi tersebut.

 ”Atas pengaduan kita tersebut, Mendagri
pun mengeluarkan surat agar Gubernur
meneliti dan memeriksa kasus ini. Kita sudah
mendapatkan fotocopy surat tersebut,”
ungkap Ketua LSM Forpotda Asahan Asli
Tambunan kepada wartawan, Minggu (30/1/
2011).

 Disebutkan Asli, Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor 800/37/SJ tertanggal 6 Januari
2011 itu ditujukan kepada Gubernur Sumut.
Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris
Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen
Kemendagri) atas nama Kepala Biro
Kepegawaian Kiswanto disebutkan agar
Gubernur Sumut menelaah kembali
pengangkatan MS.

 Selain ditujukan kepada Gubernur Sumut,
surat tersebut juga ditembuskan kepada
Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan),
Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Bupati
Asahan. Surat tersebut juga ditembuskan ke
Sekjen Kemendagri sebagai laporan.

 Sementara itu, menurut Asli lagi, pihaknya
langsung berangkat ke Jakarta saat
memberikan surat pengaduan ke Mendagri.
Surat pengaduan tentang pengangkatan
mantan napi sebagai kepala dinas tersebut
juga disampaikan kepada Menpan dan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. �Sah

Yusril Ihza Mahendra

Jakarta – Monitor :
Satuan Bandar Narkotika Nasional (BNN) membongkar

jaringan sindikat narkoba internasional yang melibatkan petugas
sipir dan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan ( LP) Besi, LP
Pasirputih, dan LP khusu Narkotika di Nusakambangan.

Pengungkapan itu meruypakan hasil pengembangan setelah
BNN mengungkap sindikat narkotika yang dikendalikan dari LP
Pasirputih, Nusakambangan, dengan tersangka warga negara
Nepal, Boski alias David alias Surya Bahadur. Pada 5 Januariu 2011.

Dari pengungkapan itu dipastikan ada 11 sipir atau petugas
LP dan 144 narapidana di tiga LP di Nusakambangan itu yang
terlibat jaringan dan menjadi bagian sindikat narkoba Internasional.

“ini mengejutkan. Karena jaringan ini melibatkan sipir dan napi
di LP Nusakambangan . mereka yang kami duga terlibat itu kini
dalam pengawasan kami di sana . mudah – mudahan kami bisa
membongkar jaringan mereka yang kami duga ada di negara-negara
lain,”ucap Direktur Narkotika Alami Deputi Pemberatasan pada
BNN, Beny J Mamoto, dalam konfrensi Pers di kantor BNN ,
Cawang, Jakarta Timur belum lama ini.

Beny juga menjelaskan, pada 21 Januari tim BNN mencurigai
satu paket pengiriman barang ke LP Nusakambangan. Timnya
lalu mengecek paket yang dikirimkan melalui jasa dengan tujuan
Eddy di Cilacap, Nusakambangan.

Setelah dibuka diketemukan sebuah paket sabu seberat 28
gram yang disembunyikan antara bungkus minuman sereal.
Pengiriman itu diketahui difasilitasi oleh petugas LP setempat.
“Praktik diketahui telah dilakukan sejak lama dalam frekuensi yang
cukup tinggi. Kemudian kami ketahui bahwa ada sipir yang terlibat
dalam peredaran narkoba di dalam LP itu,” tutur Benny. �Mulyadi

Sipir LP Nusakambangan
Terlibat Sindikat Narkoba

Banyuasin–MONITOR :
Yang menjadi keistimewaan

dari Lapas (Lembaga Pemasya-
rakatan) kelas 1 Banyuasin
yang dewasa ini tengah diram-
pungkan pembangunan nya di
ibukota Kab. Banyuasin,
Pangkalanbalai, karena bakal
memiliki blok khusus bagi para
koruptor yang ditahan pada
Lapas ini.

Lembaga Pemasyarakatan
yang memiliki daya tampung
1.000 orang tahanan itu di-
bangun diatas tanah seluas
empat hektar di kawasan jalan
lingkar Pangakalan Balai
dengan dana Rp 14 miliar yang
disisihkan dari dana APBN
Perubahan tahun 2010.

Menteri Hukum dan HAM
Patrialis Akbar SH MH yang
melakukan peninjauan ke
pembangunan Lapas tersebut
hari Senin lalu menegaskan
bahwa dibangunnya Lapas

kelas 1 Banyuasin itu sebagai
Lapas alternatif, jika Lapas yang
ada di Palembang atau wilayah
lainnya di Sumsel sudah
melebihi kapasitas. Selain itu
Lapas ini juga akan dilengkapi
dengan blok khusus bagi
koruptor di Sumsel yang
ditahan disini.

Menteri Hukum dan HAM
dalam peninjauan ini didampingi
oleh Kakanwil Hukum dan HAM
Sumsel Sutarmanto dan Bupati
Banyuasin Amiruddin Inoed.

Menteri menegaskan menga-
takan pembangunan Lapas
Kelas 1 ini merupakan salah satu
bentuk perhatian dan keseriusan
pemerintah dalam menegakkan
hukum di negeri ini yang
merupakan salah satu program
pokok Pemerintah sekarang ini
berupa penegakan hukum.

Sementara untuk pem-
bangunan Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai, menurut
menteri sudah masuk agenda
yang diusulkan Kementerian
Hukum/HAM di tahun 2011 ke
Mahkamah Agung.

Pembangunan Lapas kelas
1 Banyuasin itu sendiri
sekarang ini sudah mencapai
sekitar 70 persen. Terutama
yang sudah selesai pagar pagar
utama diluar, gedung kantor
dan ruang tahanan. Sedangkan
pagar dalam dan lantai serta
jalan akses masuk Lapas belum
selesai. �HLM

Lapas Banyuasin Punya Blok
Khusus untuk Koruptor

Patrialis Akbar SH MH
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OTRET BURAMP Sengketa Tanah PTPN XII vs Masyarakat

Menunggu Bukti Janji Presiden
PADA mulanya, tanah

Ramiyan yang terletak di dusun
Lanasan dan Paci Desa Gelang
Kabupaten Jember dengan
luas kurang lebih 92 Ha dikelola
oleh perusahaan asing NV. Rub-
ber Culthure dimasa penjajahan
Belanda, namun kemudian pada
Perang Dunia II menjelang
masuknya Bala Tentara Jepang
ke Indonesia yaitusekitar tahun
1941 Perusahaan Asing NV.
Rubber Culthure meninggalkan
tanah garapannya tersebut
sehingga kemudian oleh
masyarakat di kampung Rami-
yan diambil alih pengelo-
lahannya. Oleh Komandan Bala
Tentara Jepang diperintahkan
untuk menanam “Rami” sebagai
bahan pembuatan kain dan
karung sehingga akhirnya
daerah tersebut dikenal dengan
nama Kampung Ramiyan.

Penggarapan tanah Ramiyan
tersebut oleh masyarakat telah
ditegaskan dan berdasarkan
Surat Verponding No. 1541 yang
diterbitkan tahun 1946-1947 dan
1955-1956 serta Surat Pelaporan
Pemakaian Tanah yang
diterbitkan oleh Penguasa
Perang DaerahJawa Timur di
Jember pada tahun 1958.

Pada masapengganyangan
PKI oleh TNI tahun 1966 yang
menyebabkan terjadinya
kekisruan Nasional dan kondisi
keamanan yang tidak stabil,
situasi ini dimanfaatkan oleh
ADM PTPN XII Kebun Karang
Anom yang saat itu bernama
Hartomo untuk merampas
Tanah Ramiyan sari tangan
Masyarakat Penggarap yang
saat ituberjumlah 88 Kepala
Keluarga. Perampasan tanah
dan dokumen-dokumen tanah
milik masyarakat disertai
dengan tindakan intimidasi
yang dilakukan dengan aksi ter-
ror, ancaman, penangkapan dan
pembunuhan (penghilangan)
kepada anggotamasyarakat
yang dianggap membangkang
atau menolakuntuk menyerah-
kan dokumen-dokumen dan
tanah di Kampung Ramiyan
tersebut, kemudian diwajibkan
untuk melakukan wajib lapor
sampaiselama 12 tahun (1978),
hal ini membuat masyarakat

tidak berdaya dan akhirnya
dengan terpaksa meninggalkan
lokasi tanah miliknya.
Perampasan dan penggarapan
Tananh yang dilakukan oleh
Oknum Adm PTPN XII dari
tangan masyarakat tersebut
kemudian mendapatkan
pengesahan dari Pemerintah
dengan diterbitkannya Surat
Hak Guna Usaha (HGU) yang
akan berakhir pada tahun 2012.

Menurut taufiki ( sekretaris
Forum Masyarakat Pemohon
Hak Redistribusi Tanah)
masyarakat dan Ahli Waris
Penggarap Tanah Ramiyan
telah berulangkali mengu-
payakan merebut kembali tanah
Ramiyan tersebut. Pada tahun
2001 pada masaPemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid,
masyarakat telah berhasil
mengambil ahli tanah Ramayan
dan menggarap atau mengelo-
lahnya hingga tahun2005.

Namun ironis, pada tahun
2005 PTPN XII kembali dengan
secara paksa merampas kembali
Tanah Ramiyan dengan cara-
cara mengintimidasi disertai
penangkapan terhadap bebe-
rapa orang anggota masyarakat
kampung Ramiyan.

Sengketa tanah yang terjadi
antara masyarakat dengan pihak
perusahaan Perkebunan baik
swasta maupunBUMN (PTPN),
yang hal ini sebenarnya menjadi
kewajiban dan pekerjaan rumah
(PR) bagi pemerintah untuk
menyelesaikannya dan
terutama demi kemakmuran
masyarakat sebagaimana yang
diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar dan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

Bahkan Pada masa Pemerin-
tahan Presiden Abdurrahman
Wahid mengatakan secara
keras dan menunding sejumlah
PT. Perkebunan (PTP) telah
“Merampas atau nyolong
tanah milik rakyat”.

Sedangkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada saat
berpidato di hari peringatan
Pertanahan Nasional menya-
takan agar urusan sengketa
tanah yangmelibatkan Perusa-

haan Negara dan masyarakat
diselesaikan dengan baik dan
diserahkan atau dibagikan dan
didistribusikan kepada masya-
rakat kemabali (disiarkan secara
langsung oleh Media TV).

Sementara menurut pen-
dapat Praktisi Hukum Pertana-
han, Zulhaidir .SH, menyatakan
“apa yang dilakukan oleh Pihak
Perusahaan Perkebunan baik
swasta maupun BUMN yang
melakukan pengambilan tanah
dari masyarakat dengan cara
tipu daya dan intimidasi,
kekerasan secara fisik dan ter-

ror mental adalah suatu
“perbuatan melanggar hukum”
dan terjadinya Tindak Pidana
Pelanggaran Hak Azasi
Manusia (HAM), tegas nya.

Lebih lanjut, sedangkan
mengenai surat HGU yang telah
diterbitkan oleh Pemerintah
maka masyarakat dapat
mengajukan upaya hukum
dengan jalan mengajukan
“Permohonan Pencabutan atas
HGU” tersebut serta dapat pula
dilakukan denganmengajukan
“Gugatan secara Perdata” pada
Pengadilan setempat. Apalagi

HGU PTPN XII Kebun Karang
Anom diDesa Gelang Kabu-
paten Jember tersebut akan
berakhir masa berlakunya pada
tahun 2012, maka sduah semes-
tinya “Pemerintah terutama
instansi terkait secara aktif
bertindak untuk tidak mem-
perpanjang HGU” , sebagai-
mana diatur didalam Undang-
undang Dasar dan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, jelas Praktisi
Hukum Pertanahan yang
tinggal di Jakarta.�Sug

Walikota Jakarta Selatan
Lantik Pejabat Eslon 3

Saat pengambilan Sumpah Pejabat Eslon III Jaksel

Jakarta-MONITOR :
Perpindahan, mutasi para

pejabat dilingkungan kantor
Walikota Jakarta Selatan
merupakan tuntutan Organisasi
dalam rangka meningkatkan
kinerja dan Sumber Daya
Manusia (SDM). Mutasi
jabatan ini sejatinya adalah
penting, agar segala bidang
pekerjaan yang perlu dibenahi
menjadi tanggung jawab dari
pada pejabat yang akan
menduduki posisi yang baru

dipercayakan kepadanya.
Mutasi untuk pejabat

Eselon III ini dilakukan di
dilingkungan Pemerintahan
Kotamadya Jakarta Selatan.
Yang melantik para pejabat
eselon III ini langsung
dilakukan oleh Walikota Sahrul
Effendi. Usai pelantikan, Sahrul
Effendi dalam kata
sambutannya dalam acara
sumpah, mengatakan “
Pembinaan karir aparatur
pemerintah dalam bentuk alih

tugas merupakan salah satu
upaya dalam rangka
meningkatkan kemampuan dan
mengembangkan kreativitas
agar wawasan semakin luas dan
tidak berpikiran sempit dengan
harapan munculnya inovasi –
inovasi baru serta peningkatan
prakarsa dalam pelaksanaan di
setiap tugas yang
dipercayakan, hal ini dengan
maksud agar setiap aparat
memiliki ketangguhan mental
dan ke tegasan”  . �Ishak Ali

Si Doel Anak Sekolahan
Pantas Mimpin Ibu Kota

yang  kian lama
kemiskinan kian

Jakarta-MONITOR :

 Seperti kita ketahui
bersama  bahwa jabatan
Gurbernur Ibu Kota RI
akan berakhir pada tahun
2012. Beberapa nama
kandidat pengganti Fauzi
Bowo sudah mulai
bermunculan di belantika
Ibu Kota, media–media
pun sudah mulai
menurunkan pemberitaan
tentang kandidat –
kandidat calon yang akan
ditampilkan kepermukaan
diantaranya ialah HM.
Nahrawi Romli ketua DPD
Demokrat DKI, Wanda
Hamidah mantan ketua
Fraksi PAN, Rano Karno,
H.Tri Wiyaksono Msi, H.
Sayogo Hendro Subroto
ketua DPD PDIP DKI
Jakarta, termasuk Wakil
Gurbernur yang masih
menjabat sekarang,
Priyanto serta Pria
Ramadani Ketua DPD
Golkar DKI.

Inilah nama – nama
yang pantas menggantikan
Bang Foke pada pemilukada
DKI Jakarta tahun 2012
mendatang.

Terkait bursa kandidat
calon orang No 1 di Ibu
Kota untuk tahun 2012
mendatang yang mulai
ramai dibicarakan warga
Ibu Kota ini,  Monitor yang
dating kemarkas politisi
kebon sirih Jakarta ini,
berkesempatan
mewawancarai Wiliam Yani
SH,  salah seorang kader
PDIP yang juga ketua DPC
PDIP Jakarta Timur terkait
kandidat calon gurbernur

DKI mendatang yang
mana ada beberapa
kandidat yang
ditampilkan dan cukup
dikenal oleh warga Ibu
Kota.

Tentu saja satu di
antaranya adalah H.
Rano Karno atau yang
lebih dikenal dengan
nama Si Doel Anak
sekolahan yang mana
pada saat ini masih
menjabat sebagai  Wakil
Bupati Tanggerang.

Menurut Wiliyam
Yani kepada Monitor,
semua kandidat pantas
memimpin ibu kota,
akan tetapi ada yang
mempunyai nilai Plus
nya yaitu Rano Karno,
selain kemampuannya
yang teruji,
Kepiawaiannya ada,
serta belum pernah
terdengar berita miring
terhadapnya, dan lebih
dikenal oleh masyarakat
luas tentu saja bila
dibandingkan dengan
kandidat yang lain dan
bukan berarti yang lain
tidak dikenal juga bukan
karna Rano Karno Orang
PDIP” .

Disinggung tentang
nama Foke yang akan
mencalonkan lagi, Wili
mengatakan itu adalah
haknya masing–masing
orang, namun banyak
kalangan yang
menganggap Foke Gagal
mengatasi berbagai
masalah di Ibu Kota
termasuk mengentaskan
kemiskinan warganya

bertambah demikian”
�Ishak Ali

Rano Karno

Rumah Detensi Imigrasi Jakarta
Mengucapkan

Selamat Atas di Lantiknya

Bambang Irawan SE
Sebagai

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
Pada tanggal  Kamis, 20 Januari 2011

di Aula Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM

SM Godam SH MH

Kepala Rumah Detensi

PT. Karya Jasa Mandiri
Mengucapkan

Selamat Atas di Lantiknya

Bambang Irawan SE
Sebagai

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
Pada tanggal  Kamis, 20 Januari 2011

di Aula Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM

Ibnu Rahadi

Direktur

Antasari Gunakan Eksaminasi
Kasusnya Untuk PK

Jakarta-MONITOR :
  Komisi Nasional

(Komnas) Hak Asasi
Manusia (HAM) berencana
mengeksaminasi kasus
pembunuhan yang meny-
eret mantan Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) Antasari Azhar.
Pengacara pun melihat ini
sebagai peluang untuk
mengajukan upaya hukum
untuk Antasari.

Eksaminasi ini buntut dari pengakuan terdakwa mafia
pajak Gayus Tambunan usai menerima vonis tujuh
tahun, beberapa waktu lalu. Dalam testimoninya, Gayus
mengaku bahwa kasusnya hanya pengalihan rekayasa
kasus lain, kasus Antasari Azhar. Gayus menambahkan
Jaksa Cirus Sinaga tahu soal mafia tersebut.

“Tentu saja bagi kami rekomendasi hasil uji Komnas
HAM ini untuk proses hukum termasuk dalam upaya
peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung,” kata
pengacara Antasari Azhar, Maqdir Ismail, Minggu 30
Januari 2011.

Sesuai aturan, para pihak yang mengajukan PK harus
menyertakan bukti baru atau novum sebagai syarat.
Maqdir berharap ada keadilan bagi kliennya dalam kasus
pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran
Nasruddin Zulkarnaen.

Alasan pokok yang akan disampaikan sebagai
argumen PK, lanjutnya, ada kekhilafan hakim terutama
dalam mempertimbangkan pendapat ahli forensik.
“Pendapat ahli forensik menurut hemat kami tidak bisa
dikesampingkan oleh hakim, karena pendapat ini
berdasarkan penelitian fakta tentang keadaan korban,”
jelas dia. “Pendapat ahli forensik ini bukan interpretasi
atau asumsi, tetapi adalah pengungkapan fakta.”

Soal ada skenario rekayasa kasus terhadap Antasari,
Maqdir, tak mau banyak berkomentar. “Soal benar atau
tidaknya kriminalisasi terhadap Antasari kami serahkan
pada sejarah untuk membukti kannya.”

Hal senada juga dikatakan oleh Herli Motto ketua
umum Komite Nasional Bela Negara (KNBN), bahwa ada
konspirasi atas kasus yang dianggap oleh masyarakat
ada unsur rekayasa dan melibatkan banyak orang. Herli
sangat menyayangkan bila ada bukti bahwa kasus yang
terlihat janggal dan dipaksakan ini benar dilakukan oleh
aparat penegak hukum karena ada pesanan, maka kita
tinggal menunggu saja hancurnya bangsa ini. Herli juga
menambahkan, kasus-kasus besar yang terjadi saat ini
sangat merugikan masyarakat. Kita lihat saja kasus Bank
Century yang sampai saat ini kita tidak tahu siapa
sebenarnya aktor intelektualnya. Jadi kalau kita mau
jujur dan transparan dalam mengungkap berbagai
kasus-kasus yang tidak berpihak kepada orang atau
golongan, maka negeri ini pasti sudah makmur. Namun
yang terjadisekarang ini, kasus hukum dijadikan kepent-
ingan politik sehingga kasus itu menjadi kabur dan
masyarakat hanya bisa diam dan tidak mampu melaku-
kan protes. Tapi pada akhirnya nanti kita bisa melihat
kalau negeri ini akan hancur karena kedaulatan rakyat
telah terpinggirkan. Sementara para petinggi negeri ini
berpesta pora diatas penderitaan rakyatnya, maka itu
Tuhan marah dan membuat bencana untuk kita intros-
peksi dengan prilaku kita” �Ant/Rudi

Antasari.
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Wapres Budiono Memuji Kemampuan
Sumsel Laksanakan Wajar 12 Tahun

Palembang-MONITOR :
 Wakil Presiden RI Budiono

mengapresiasi pelaksanaan
program sekolah gratis yang
dilaksanakan Pemda Prov.
Sumsel, bahkan juga memuji
keberhasilan dan kemampuan
Sumsel dalam melaksanakan
wajib belajar 12 tahun lewat
program sekolah gratis.

Wapres Budiono menilai
bahwa program sekolah gratis
sebagai program prorakyat dan
merupakan kebijaksanaan yang
sangat arif untuk mengem-
bangkan sumberdaya manusia
pada sektor pendidikan.

Pujian tersebut disampaikan
Wapres Budiono ketika menga-
dakan acara silaturahim dengan
perwakilan pelajar SMA/SMK/
MAN, mahasiswa dan para
guru se Sumsel bertempat di
SMAN 2 Palembang, dalam
kunjungannya ke Palembang
bersama rombongan pekan lalu.

‘Saya lihat ini sikap
kebijakan yang sangat arif,
untuk mengembangkan
sumberdaya manusia pada

sektor pendidikan. Menyiapkan
generasi mendatang menjadi
lebih baik, merupakan tanggung
jawab pemerintah, masyarakat,
pendidik, orang tua, dan
terutama siswa itu sendiri,’ kata
Wapres Budiono.

Pemerintah pusat
berkomitmen untuk
melaksanakan wajib belajar
sembilan tahun secara tuntas,
tanpa menghambat daerah
yang melaksanakan wajib
belajar 12 tahun, ujar Wapres
yang mengatakan bahwa
berkaitan dengan ketersediaan
anggaran, juga dana tersebut
tidak hanya untuk mening-
katkan kualitas pendidikan, juga
untuk peningkatan akses bagi
pendidikan. Supaya mampu
menghasilkan pendidikan yang
murah dan berkualitas.

Pada kesempatan itu
Wapres Budiono juga menying-
gung masalah pendidikan
karakter sebagai modal dalam
membangun generasi pemimpin
masa depan. Menurut Wapres,
generasi muda merupakan

pandu bangsa dimasa depan.
Untuk membangun generasi
yang berintegritas harus dimulai
dari leadership, ujarnya.

‘Suatu bangsa menurun
prestasinya karena proses dari
dalam bangsa itu sendiri.

Kualitas kepemimpinan yang
merosot, merupakan salah satu
penyebab penurunan prestasi.

Untuk menjadi pemimpin,
kemampuan setara tingkat
internasional masih belum
cukup.

Seorang harus juga memiliki
nilai, sikap serta sifat seorang
pemimpin.

Hal ini berkaitan erat
dengan pembentukan karakter
generasi muda, kata Wapres
Budiono.  �HLM

Budiono

Kepengurusan Gapensi
Musi Banyuasin Ricuh

Sekayu-MONITOR :
 Kantor Gapensi (Gabungan

pelaksana Konstruksi Nasional
Indonesia) Musi Banyuasin di
Sekayu mengalami kerusakan.
Kerusakan kantor Gapensi
Musi Banyuasin itu diketahui
pengurusnya hari Kamis lalu
dan telah dilaporkan kepihak
kepolisian Resort Musi
Banyuasin, oleh Sekretaris
Gapensi Muba, Bahrul Sofyan.

Dua hari sebelumnya,
Ketua Gapensi Muba, Demsih

Usin menyatakan kepada
sejumlah wartawan bahwa
pihaknya tidak akan menye-
rahkan kantor Gapensi Muba itu
kepada  siapapun, karena
kepengurusan dirinya masih
sah dan berlaku sampai bulan
Nopember 2011.

Sementara itu pihak kepo-
lisian merespon pengaduan
tentang pengrusakan masih
mencari dan mengusut dan
mencari pelaku pengrusakan
gedung Gapensi di Sekayu itu.

Kericuhan tampaknya
terjadi dikepengurusan Gapensi
Musi Banyuasin menyusul
adanya Musyawarah Cabang
Gapensi Muba versi Mustofa
Hamid yang diselenggarakan
28/l  menghasilkan terpilihnya
Mustofa Hamid sebagai Ketua.
Padahal menurut Bahrul
sebagai sekretaris Gapensi,
Musyawarah yang diadakan itu
merupakan illegal karena tanpa
izin dan tidak sepengetahuan
pengurus yang dipimpin oleh

Demsih Ucin sebagai Ketua
maupun Bahrul sebagai
sekretaris.

Sekretaris Gapensi Muba
Bahrul Sofyan menjelaskan,
pengrusakan kantor Gapensi
Muba berupa pelemparan kaca
dengan batu besar itu
diketahuinya pagi hari Jumat 28/
1 ketika baru pulang dari Jakarta
dalam rangka melapor ke
pengurus Pusat Gapensi
tentang diadakannya musya-
warah cabang Gapensi illegal

oleh kelompok Mustofa Hamid.
Sementara Mustofa Hamid

yang dipilih sebagai Ketua dalam
Muscab illegal ketika dimintai
keterangan mengenai peng-
rusakan kantor Gapensi itu tidak
memberikan komentar apapun.

Baik Demsih Ucin maupun
Bahrul tetap bersikukuh bahwa
mereka tidak mengakui adanya
kepengurus Gapensi baru hasil
Muscab, bahkan mereka menilai
adanya Muscab tersebut
sebagai tindakan kudeta. �Hlm

Di OKU Selatan, Banyak Petani
Kopi Beralih Menanam Jagung

Muaradua-MONITOR

: Saerah Kabupaten Ogan
Komring Ulu (OKU)
Selatan yang dikenal
sebagai daerah penghasil
kopi, sekarang ini minat
para petani kopi di daerah
ini agak mengendor.

Mereka lebih tertarik
untuk menanam jagung.
Jadi tidak heran jika luas
areal tanaman jagung di
OKU Selatan dari tahun ke
tahun meningkat. Kalau
pada tahun 2008 lalu luas
tanaman jagung baru
sekitar 500 hektar, pada
tahun 2009 bertambah
menjadi sekitar  1.600
hektar. Bahkan pada
tahun 2010 lalu sudah
bertambah lagi menjadi
sekitar 3.000 hektar.

Banyak faktor yang
menyebabkan mengapa
petani kopi lebih tertarik
pada menanam jagung,
selain mudah perawatan
dan waktu panen lebih
cepat, juga memiliki
prospek yang lebih cerah
dan menjanjikan.
Sementara untuk kopi
petani harus menunggu
waktu panen selama
setahun ditambah lagi
sekarang ini harga kopi
mulai merosot ditambah
pengaru musim hujan.

Mengenai prospek
penanaman jagung
menurut pihak Dinas
Tanaman Pangan dan
Holtikultura OKU Selatan,
jagung lebih menjanjikan.
Modal yang diperlukan
sekitar Rp 7 juta/hektar.
Jumlah tersebut sudah
merupakan modal bersih,
bahkan masih bisa
ditekan.

Dari satu hektar

tenaman jagung mampu
menghasilkan rata rata
delapan ton,

Delapan ton jagung
dikalikan  harga jual
jagung Rp 2000,/kg
berarti Rp 16 juta. Jika
dikurangi dengan
pengeluaran modal
pertama Rp 7 juta, berarti
ada sisa keuntungan
sebesar Rp 9 juta/hektar.

Selain para petani kopi
yang banyak beralih ke
menanam jagung, banyak
juga yang beralih keusaha
tanaman yang waktu
panennya lebih pendek
seperti menanam cabai
dan sayuran lainnya
seperti kol.  �HLM

Hj. Tina Melinda Dilantik sebagai
Ketua DPRD Kab. OKU

Baturaja-MONITOR :

Jabatan Ketua DPRD
Kabupaten OKU Ogan
Komring Ulu Sumsel yang
sejak beberapa waktu lalu
dalam keadaan kosong,
kini sudah terisi, setelah
dilantiknya Hj. Tina
Melinda SE sebagai Ketua
DPRD OKU antar waktu,
priode 2009-2014.

Lowongnya jabatan
Ketua DPRD OKU
tersebut, karena
ditinggalkan oleh
ketuanya yang lama H.
Nasir Agun yang
mengikuti pemilukada
beberapa waktu yang lalu.

Pelantikan Hj. Tina
Melinda SE dari fraksi
PDIP tersebut sebagai
Ketua DPRD OKU definitif
dilangsungkan hari Jumat

lalu ditandai dengan
pengambilan sumpah
jabatan oleh Ketua
Pengadilan Negeri
Baturaja, Hasaloan
Sianturi SH MH.

Pada acara yang
berlangsung di gedung
DPRD Kab. OKU itu selain
dihadiri oleh segenap
anggota nya, juga
disaksikan oleh Asisten l
Pemda Provinsi Sumatra
Selatan  H. Mukti
Sulaiman, yang mewakili
Gubernur Sumsel, Bupati
OKU Drs. H. Yulius
Nawawi dan Wakil Bupati
OKU Drs. H. Kuryana Aziz,
yang sebelumnya adalah
Ketua DPRD Kab. OKU
yang sekarang jabatannya
itu digantikan oleh Hj.
Tina Melinda, segenap

unsur Muspida OKU, para
kepala dinas dan instansi
serta para pejabat di
lingkungan Pemda
kabupaten OKU.

Serta sejumlah tokoh
masyarakat termasuk
keluarga Hj. Tina Melinda
Acara sidang paripurna
DPRD OKU dengan acara
pengambilan sumpah dan
pelantikan Ketua DPRD
OKU tersebut dipimpin
oleh Wakil Ketua nya  Drs.
Johan Anuar SH MM.

Usai acara pelantikan
Ketua DPRD OKU yang
baru dilantik menerima
ucapan selamat dari para
hadirin.

Dalam sambutannya
usai pengambilan sumpah
dan pelantikan sebagai
Ketua DPRD OKU, Hj. Tina

Melinda menyatakan
bahwa lembaga legislatif
dan eksekutif setara dan
memiliki hubungan yang
strategis dalam rangka
mewujudkan Kabupaten
OKU yang  sejahtera dan
berwibawa.

Karena itu menurut
dia, bersama anggota
dewan yang lainnya akan
berusaha semaksimal
mungkin dalam
menjalankan tugas dan
fungsi dewan sebagai
legislasi, budgeting dan
controlling.

Apalagi tugas yang
diembankan kepadanya
itu merupakan suatu
amanah yang harus
dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab,
ujarnya.  �HLM

Muaraenim-MONITOR :
Jalan yang menghubungkan desa Kepura- Muarala-

wai di Kabupaten Muaraenim sepanjang ± 700 meter
sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Walau-
pun jalan tersebut sebenarnya baru saja beberapa
bulan diselesaikan perbaikannya dengan menggunakan
dana miliaran rupiah dari APBD Sumsel 2009-2010.

Keadaan jalan tersebut rusak berat Hal ini diduga
karena pekerjaan perbaikannya itu dilakukan secara
amburadul.

Keterangan yang diperoleh menyebutkan pekerjaan
peningkatan ruas jalan di Islamik Centre yang meng-
hubungkan desa Kepur- Muaralawai ini dikerjakan oleh
PU Bina Marga Provinsi Sumsel dengan dana APBD
Sumsel tahun 2010 sebesar Rp 1,8 M lebih.

Tapi diduga pekerjaan yang dilaksanakan oleh
kontraktor dilakukan secara amburandul membuat
jalan tersebut jadi rusak.

Sementara itu menurut Plh. Kepala Dinas PU Bina
Marga Kabupaten Muaraenim, pembangunan jalan
tersebut  merupakan bantuan dari Provinsi Sumatra
Selatan, dan dalam pengerjaannya langsung ditangani
Pub INA Marga Sumsel, sedangkan PU Bina Marga
Kab. Muaraenim  tidak dilibatkan. Jadi tidak ada
koordinasi dengan PU Bina Marga Muaraenim. sehing-
ga menurut Plh Kepala Dinas PU Bina Marga Muaraen-
im itu pihaknya tidak mengetahui sebatas mana
pengerjaan pembangunan jalan tersebut.�HLM

Pembangunan Jalan Kepur-Muara
Lawai Terkesan Amburadul

Palembang-MONITOR : Selama tahun 2010 silam
sedikitnya ada 3.700 Perda (Peraturan Daerah) yang
ditertibkan disejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia
tertahan atau dibatalkan ditingkat pusat. Penahanan atau
pembatalan tersebut dikarenakan Perda tersebut dinilai
banyak melanggar. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri
Hukum dan HAM Patrialis Akbar SH MH di Palembang
Senin (31/1) lalu disela sela acara penandatanganan
kesepakatan kerjasama antara Departmen Hukum dan
HAM dengan sejumlah Pemda se Provinsi Sumsel bertem-
pat di Griya Agung Palembang.

Penanda tanganan kesepakatan kerjasama tersebut
masing masing oleh Menkum/HAM Patrialis Akbar SH MH
dan Gubernur Sumsel Ir. H. Alex Noerdin serta para kepala
daerah se Sumsel.

Menkum/HAM mengatakan, kesepakatan kerjasama
antara Pemda di Sumsel dan Kementerian Hukum/HAM
tersebut salah satu tujuannya agar Peraturan Daerah atau
Perda yang diterbitkan di daerah ini tidak dibatalkan lagi.

Dijelaskan oleh Menkum berdasarkan data yang ada,
selama tahun 2010 lalu terdapat tidak kurang dari 3.700
Perda yang diterbitkan oleh beberapa daerah mengalami
penahanan atau pembatalan di tingkat pusat, karena
dinilai banyak melanggar.

Karena itu, dengan adanya Law and Human Right
Center diharapkan tidak terjadi lagi  kesalahan. Karena
akan disediakan tenaga ahli penyusunan Perda dan lainnya
untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam menghasilkan
produk hukum yang baik.

Selain menadatangani kesepakatan kerjasama dengan
Pemda se Sumsel, dalam kunjungan kerjanya ke Palem-
bang pekan lalu itu Menkum/HAM Patrialis Akbar juga
meresmikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Merah
Mata, menyerahkan Piagam Penghargaan Anubhawa
Sasana Desa, memberikan penghargaan kepada desa
sadar hukum, meresmikan Sekretariat Pelayanan Hukum
dan HAM terpadu Sumsel.

Pada kesempatan tersebut Menkum/HAM menyampai-
kan ucapan terima kasih kepada Gubernur Sumsel Alex
Noerdin yang telah membantu, terutama dalam penyedi-
aan air bersih di Lapas dan Rutan yang ada di Palembang.

Alex Noerdin sendiri dalam sambutannya mengatakan
bahwa pihaknya akan terus melakukan yang terbaik demi
terciptanya iklim kondusif, khususnya di bidang hukum di
wilayah Sumsel. �HLM

Hindari Pembatalan Perda,
Pemda se Sumsel Kerjasama MenkumHAM
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Takut Keboborokan Terungkap

K. Karo-Karo Kapus PSDG
Berlindung Dibawah Ketiak Humas

Bandung-MONITOR :
Penerapan Sistim satu pintu yang

diberlakukan oleh Kepala Pusat  Sumber
Daya Geologi dan Mineral  yang
beralamat di jalan soekarno Hatta 444
Bandung tidak berfungsi alias
IMPOTEN. Pasalnya humas tersebut
tidak mempunyai kewenangan apapun
dalam memberikan informasi kepada
wartwan juga LSM yang hendak
melakukan serangkaian wawancara dan
klarifikasi yang menyangkut kegiatan
kegiatan program kerja, apalagi yang
menyangkut dugaan dugaan
penyimpangan yang dilakukan oleh

oknum pejabat di instansi tersebut,  Penerapan
satu pintu dengan menempatkan pak Dony
dan  Elang sebagai  humas pajangan yang
hanya bisa berdiri cengengesan bagai boneka
Berby dan tidak punya hak bicara mengenai
apapun, Hal tersebut dilakukan Kepala Pusat
Sumber Daya Geologi Kelpin Karo-karo yang
menggantikan Ir Farida, semua dilakukan
sebagai upaya untuk menghambat para kuli
tinta dan LSM yang akhir akhir ini gencar
melakukan pemberitaan dan melirik   adanya
permainan kotor di instansi yang di pinpinnya.

Fungsi humas yang seharusnya melayani dan
memberikan informas yang seluas lusanya  kepada
public tapi lain halnya di PSDG humas berubah

wujud sebagai Bemper penahan atau alghojo
pengawas hal tersebut  sengaja di ciptakan dan
dilakukan oleh Kapus  PSDG sebagai upaya
untuk menutupi borok borok dan melindungi
oknum-oknum yang diduga melakukan
persekongkolan jahat dengan pengusaha
pengusaha kukutan yang selalu mendapatkan
proyek  serta unutk kepentingan kroninya.

 Kebijakan Kapus  yang aneh dan tidak
mencerminkan sikap keteladanan seorang
pemimpin ini semakin mengundang reaksi
dan  persepsi yang negative dari berbagai
elemen masyarakat seperti wartawan
,ormas dan Lsm hal ini dapat terlihat
dimana kapus tidak mengindahkan dan

menutup diri untuk tidak bertemu juga
tidakmau menjawab pertanyaa wartawan
dan lsm yang hendak konfirmasi malah
KaPUS PSDG bersebunyi dibalik ketiak
humas dengan membuat aturan yang lebih
ketat dari istana kepresidenan dimana
Wartawan dan LSM hanya bisa bertamu
pada hari Kamis itupun harus menghadap
yang namanya Dony dan Elang yang
fungsinya tidak jelas sebagai apa,karena
kalau-pun ketemu jawaban Dony dan Elang
hanya ;Saya tidak ada wewenang untuk
menjawab wartawan dan LSM”dan hanya
kalimat itulah yang selalu terucap dari mulut
humas tiap ditemui.

Meski surat konfirmasi yang dikirimkan
oleh MONITOR  sudah lebih 2 bulan tapi
hingga berita ini diturunkan Kapus PSDG
dan seluruh stafnya membungkam ,buta,
tuli dan tidak mau berkomentar seputar
kegiatan kegiatan yang alokasinya sangat
besar dan rentan dengan penyimpangan.

Mengutip peryataan peryataan pejabat
Negara yang dengan sangat jelas
menghimbau agar para pengelola anggaran
pemerintah transparan dalam melaksanakan
kegiatan kegiatan yang dibiayai oleh
pemerintah dan tidak ada alasan alasan
untuk tidak memberikan informasi kepada
public,Namun pernyataan dan anjuran 
Presiden  RI tersebut dipandang sebelah
mata oleh Kapus PSDG seprtinya tak lebih
dari pepesan kosong.

Sistim ketertutupan yang dibangun
oleh KaPUS yang bertentangan dengan
pernyataan dan kebijakan presiden Ri
tersebut seakan menggambarkan adanya
kerejaan otoriter baru yang tidak tunduk
pada aturan dan hukum yang berlaku di
Negara  RI,kondisi yang bertolak belakang
dengankebijakan kebijakan pemerintah
semakin membuka mata kita bahwa masih
ada yang pejabat yang dungu dan buta
 dan tuli akan seruan pemimpinnya.

Berdasarkan catatan MONITOR  bahwa
Pusat  Sumber Daya Geologi dan Mineral

menyimpan segudang masalah yang  tidak
pernah terkuak.seperti proyek panas
bumi,pengadaan mesin derik,pembuatan
sumur bor,terbakar dan tenggelamnya
Kapal survey yang menelan korban
jiwa,patahnya  mesin pengeboran di
Indonesia timur yang menyebabkan korban
jiwa,penyewaan ala talat berat yang tak
pernah terungkap dan  masih terselubung
dimana menurut sumber bahwa penyewan
alat alat kepada pihak luar di duga tidak
disetorkan kepada Negara yang jumlahnya
mencapai miliaran rupiah.

Selain dari masalah diatas menurut
sumber yang diperoleh Monitor permainan
tak terpuji juga dilakukan oleh oknum –
oknum pejabat PSDG dengan pemotongan
biaya perjalanan Dinas antara 7,5% sampai
13% melalui bendahara juga  penerimaan
success fee dari Rekanan Pengusaha
Kukutan yang selalu mendapat pekerjaan
dengan besar pemberian antara 10%
sampai 15% yang semuanya diketahui oleh
KaPus dan disetorkan Ke Kapus,menurt
sumber jika dikalkulasikan semua  jumlah
uang siluman tersebut bias milyaran
rupiah,meneurut sumber MONITOR
bahwa hal tersebut sudah berjalan sejak
tahun 2006 sampai saat ini,namun aman
aman saja dan tak tersentuh aparat

Hingga berita ini di turunkan Kapus
PSDG dan seluruh jajaranya tidak mau
memberikan jawaban prihal berbagai
masalah di tubuh Pusat Sumber Daya
Geologi sejak tahun 2004 sampai thn 2010
yang disinyalir banyak menyembunyikan
masalah,adapun yang pertanyakan oleh
MONITOR adalah mengenai penggunaan
anggaran di PSDG yang bersumber dari
APBN  yang alokasinya cukup besar antara
lain Tahun 2007 Rp 87.778.415.000,dan
tahun 2009 Rp 69.902.151,000 sedangkan
untuk tahun 2010 lebih kurang Rp 187
milyard yang sampai saat ini
pengalokasiannya dipertanyakan berbagai
media dan Lsm. �Efendy TB

Dadanya Ditembus Peluru Setelah
Merampas Senjata Anggota Polri

Palembang-MONITOR :
Seorang anggota TNI

yang telah dipecat bernama
Ishak alias Iis yang telah
menjadi incaran pihak kepo-
lisian dan memang menjadi
target operasi Poltabes
Palembang karena keter-
libatannya dalam sejumlah
kasus tindak pidana kejahat-
an dan pencurian ranmor, hari
Minggu lalu berhasil dibekuk.
Namun dia terpaksa ditembak

karena merampas senjata api
seorang anggota Polri serta
mencoba untuk menembakkan
senjata yang dirampasnya kearah
polisi yang melakukan penang-
kapan atas dirinya.

Mantan anggota TNI
berpangkat Kopda itu diduga
merupakan otak pelaku kejahatan
di kota Palembang.

Bahkan dia dikenal sebagai
spesialis pelaku kejahatan
membongkar rumah di kawasan

Kecamatan  Ilir Timur 1 dan II
serta daerah Kalidoni.

Untuk membekuknya pihak
Poltabes Palembang  mem-
bentuk tim khusus, ujar Kasat
Reskrim Poltabes Palembang
yang berbicara atas nama
Kapoltabes Palembang.

Kejadian penembakan ter-
sebut bermula dari adanya
informasi mengenai kebera-
daan tersangka Ishak alias Lis
di suatu tempat di Kawasan
Jalan Pusri-Patal.

Tim gabungan unit  Pidana
Umum dan Unit Pencurian
Ranmor langsung bergerak dan
berhasil membekuk tersangka
yang merupakan penjahat
kambuhan itu.

Penangkapan tersebut di-
lanjutkan oleh tim gabungan
yang dipimpin oleh AKP
Anthoni Adhi dan Iptu Agus
Sulistiyanto dengan melakukan
penggeledahan di rumah
tersangka yang berada di
Kelurahan 2 Ilir.

Dari hasil penggeledahan itu
polisi mengamankan sepeda mo-
tor Yamaha Meo, sebuah linggis,
obeng, senajata api rakitan jenis

revolver berikut tiga peluru caliber
38, dan sebilah parang.

Berdasarkan pengakuan-
nya, dalam setiap melakukan aksi
kejahatan Lis mengaku bersama
anggota komplotannya ber-
nama Mat Sari. Untuk itu ketika
tim polisi mintak ditunjukkan
dimana tempat si Matsari, saat
turun dari mobil, tersangka
nekad pistol yang terselib
dipinggang Brigadir Taufik,
yang dengan pistol itu pula dia
berusaha untuk menembak
Brigadir Taufik.

Melihat gelagat tersebut
petugas rekan Brigadir Taufik
cepat bertindak, dengan me-
lepaskan tembakan kearah ter-
sangka membuat Lis tersungkur
bersimbah darah, dan tewas.

Menurut Kasat Reskrim
Poltabes Palembang itu, ber-
dasarkan pengakuan tersangka
sendiri sedikitnya mereka telah
16 kali melakukan kejahatan
membongkar rumah kosong
Aksinya selalu dilakukan
bersama Matsari  yang masih
buron, dan  Kausar yang seka-
rang sudah lebih dahulu
tertangkap. �HLM

Akibat Anggaran yang tidak terealisasi dengan benar banyak sumberdaya alam yang rusak, sehingga siapa yang bertanggungjawab?

Menkum/HAM Berikan Penghargaan
Pada Bupati Banyuasin

Banyuasin-MONITOR :
Karena keberhasilannya

membina dan mengem-
bangkan dua desa sebagai
desa sadar hukum, Bupati
Banyuasin Ir. H. Amiruddin
Inoed memperoleh piagam
penghargaan dari Menteri
Hukum dan HAM Republik
Indonesia.

Piagam penghargaan
Anubhawa Sasana Desa itu
diserahkan sendiri oleh
Menteri Hukum dan HAM
Patrialis Akbar SH MH
kepada Bupati Banyuasin
Ir.H.Amiruddin Inoed, Senin
(31/1) lalu di Palembang.

Upacara penyerahan
piagam penghargaan
tersebut berlangsung di
Griya Agung disaksikan oleh
Gubernur Sumsel Ir. H. Alex
Noerdin serta segenap
unsur Muspida serta
pejabat teras lainnya.

Penganugerahan piagam
penghargaan tersebut
kepada Bupati Banyuasin,
atas keberhasilan orang
nomor satu di Kab. Banyua-

sin itu dalam membina dan
mengembangkan dua desa,
masing masing desa
Purwosari di Kecamatan
Banyuasin III dan desa
Sungai Rengit di Kecamatan
Talangkelapa, sebagai desa
sadar hukum dalam wilayah
Kab. Banyuasin.

Ir. H. Amiruddin Inoed
mengatakan piagam
penghargaan yang diteri-
manya itu merupakan hasil
kerja yang dilakukannya
selama ini, khususnya
dalam membina dan
mengembangkan desa
sadar hukum di Kab.
Banyuasin.

Dikatakan, terpilihnya
kedua desa sadar hukum
yang mendapat penghargaan
yaitu desa Purwosari,
Kecamatan Banyuasin III dan
desa Sungairengit, Kecama-
tan Talangkelapa dikarena-
kan masyarakatnya sudah
mengerti akan hukum.

Hal itu dibuktikan
dengan kondisi kedua desa
tersebut yang jauh dari

tindak kejahatan serta
pencurian dan narkota
disamping penduduknya
taat membayar pajak bumi
dan bangunan.

Keberhasilan tersebut
menurut Bupati Banyuasin
itu akan ditingkatkan dan
dijadikan contoh bagi Desa
lainnya dalam wilayah
Kabupaten Banyuasin, agar
menjadi desa yang sadar
hukum.

Selain menyerahkan
piagam penghargaan
Anubhawa Sasana Desa
kepada Bupati Banyuasin,
Menkum/HAM Patrialis
Akbar, juga berkesempatan
meninjau  pembangunan
Lembaga Pemasyarakatan
(Lapas) Kelas 1 Banyuasin
yang berlokasi di kawasan
jalan lingkar Pangkalan
Balai.

Dalam peninjauan ini
menteri didampingi Kakan-
wil Hukum dan HAM
Sumsel, Sutarmanto dan
Bupati Banyuasin Amiruddin
Inoed. �HLM

Bupati Banyuasin H Amiruddin Inoed terima piagam penghargaan dari Menteri Hukum dan Ham

Patrialis Akbar :

Tersangka Perkara Perkara Kecil Tak Perlu Ditahan
Palembang-MONITOR :

Dewasa ini jumlah peng-
huni Lembaga Pemasya-
rakatan sudah melampaui
batas kemampuan, bahkan
sudah mencapai diatas 200
persen. Oleh karena ini
Kementerian Hukum dan
HAM berencana untuk
membatasi jumlah tahanan
dengan cara tidak memen-
jarakan tersangka kasus
kasus kecil dan kasus yang
tidak terkait membahayakan
jiwa orang lain maupun
lingkungan.

Demikian dikatakan Men-
teri Hukum dan HAM Patrialis
Akbar SH MH sesaat me-
resmikan enam Lapas/Rutan
di Sumsel dan peresmian Law
and Human Rights Center

Senin lalu di Palembang.
Kasus kasus yang dimaksud

menteri, seperti kasus pencurian
yang sifatnya yang tidak mem-
bahayakan nyawa orang lain atau
bersifat kehidupan sosial
kemasyarakatan.

Menkum/HAH menceritakan
pengalamannya mengunjungi ke
beberapa Lapas dan Rutan

Saat terpidana anak anak dan
remaja ditahan karena kasus
pencurian, ternyata terpidana
mencuri karena untuk makan
sehari hari bersama ibunya.

‘Jangan sampailah orang or-
ang kecil karena kasus seperti itu
harus berbondong bondong
masuk lembaga pemasyarakatan.

Menurut Patrialis, dalam rapim
Polri yang dipimpin langsung
Kapolri hal ini sudah pernah

diangkat, terkait seperti jika ada
perkara kecil atau sepele yang
bisa diselesaikan di tingkat
masyarakat, ya selesaikan saja.

Namun begitu menurut
Akbar, sebelumnya harus
dikonsultasikan dahulu dengan
para penegak hukum di wilayah
tersebut, mulai polisi, jaksa,
aparatur pemerintahan serta
tokoh masyarakat setempat.

Jika memang disepakati dan
dinilai pelakunya bukan
seorang residipis dan karena
murni mencuri faktor sosial.

Tapi kalaupun nanti sampai
ke pengadilan dan divonis
bersama, maka tersangka
dikenakan wajib lapor atau
dikenakan sanksi kerja bakti,
sebagai cara mengontrolnya.

Namun dikatakan menteri,

berdasarkan temuan selama ini
masih saja sering terjadi
penyalah gunaan kewenangan
aparat penegak hukum. Akibat-
nya banyak orang yang tidak
pantas masuk penjara, jadi
masuk penjara.

Ini terjadi, katanya, lantaran
lemahnya koordinasi dari
Kementerian Hukum dan HAM,
Jaksa Agung dan Kapolri.

Kedepan tidak boleh lagi
terjadi menitip tahanan di LP, jika
tidak membawa surat ekstra
vonis.

‘Masalah ini harus segera
diakhiri, jika tidak dibenahi,
korbannya selalu masyarakat
kecil yang tidak bersalah.
Sehingga rezim keriminalisasi
harus dihapuskan’, ujar Patrialis
Akbar. �HLM
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Jamnas 2011 Diikuti sekitar
30.000 Peserta

Sebuah Universitas segera
Dibangun di Muaraenim

Kayuagung-MONITOR :
JAMNAS (Jambore Nasional)

Pramuka 2011 yang akan berlangsung di
daerah Kabupaten OKI (Ogan Komring
Ilir ) Sumatra Selatan bulan Juli 3011 nanti
dikperkirakan akan diikuti tidak kurang
dari 30.000 peserta.

Bupati OKI Ir. H. Ishak Mekki
mengimbau segenap warga untuk ikut
serta menyukseskan penyelenggaraan
Jamnas tersebut.

Kepada seluruh dinas dan instansi
yang merasa mempunyai program pada
kegiatan Jamnas ini diminta oleh Ishak
untuk secepatnya menuntaskan tugas
dan tanggung jawabnya.

Ketika membuka rapat koordinasi
persiapan Jamnas Pramuka 2011 di Teluk
Gelam beberapa hari lalu, Bupati OKI
Ishak Mekki menekankan perlunya
segala persiapan dengan matang.
Karena tidak kurang dari 30.000 peserta
akan datang.

Karena itu menurut dia sedikitnya
1.000 unit fasilitas MCK (Mandi, cuci dan
kakus) disiapkan untuk menyambut para
peserta yang bakal datang ke Danau

Teluk Gelam, tempat lokasi pelaksanaan
Jamnas 2011 ini.

Bupati menegaskan lagi, bahwa soal
air bersih jangan sampai menjadi keluhan
peserta.

Karena setiap peserta setiap saat
membutuhkan air bersih dan MCK.

Mengapa Bupati OKI itu sangat
wanti wanti soal MCK ini ? Karena soal
air bersih ini sempat disampaikan oleh
konsultan dari Kwarnas Pramuka, Bayu
Trisna yang mengatakan masalah MCK
dan air bersih adalah sangat penting dan
merupakan kebutuhan pokok.

Belajar dari Jamnas yang sudah
sudah, biasanya masalah yang selalu
timbul adalah  masalah MCK, karena
MCK merupakan tempat umum yang
harus selalu dijaga oleh semua orang.

Menghadapi pelaksanaan Jamnas
Pramuka 2011 yang akan diselenggarakan
di Danau Teluk Gelam Kab. OKI pada 2
sampai 9 Juli 2011 nanti segala
persiapannya sepertinya sudah selesai,
karena sejumlah pekerja dipicu dengan
waktu untuk menyelesaikan segala
fasilitas yang diperlukan termasuk

menyiapkan 1.000 unit MCK.
Bahkan dilokasi Jamnas juga

disiapkan fasilitas outbound.
Fasilitas outbound tersebut kini

sudah dapat difungsikan.
Tidak kurang dari 20 jenis permainan

yang ada dibangun di Bumi Perkemahan
Kwarcab OKI ini, seperti  antaranya  fly-
ing fox, twoline bridge V bridge/elvis line
bridge, piderweb, rock climbing, balance
beam, mono log, cargo net ,dll.  �HLM

Muaraenim-MONITOR :

Sebuah perguruan
tinggi atau universitas
rencananya segera akan
di bangun di Muaraenim
dalam rangka melengkapi
sarana pendidikan dalam
upaya Pemda Kabupaten
Muaraenim mencetak
tenaga sumber daya
manusia yang handal dan
berkualitas.

Butpati Muara Enim Ir.
Muzakir Sai Sohar
mengatakan, bahwa
kebutuhan sumber daya
manusia (SDM) Yang
handal dan berkualitas di
lingkungan pemerintahan
Kabupaten Muaraenim
dewasa ini kian dibutuhkan
diberbagai bidang. Baik
tenaga pendidikan,
kesehatan maupun tenaga
tehnis lainnya.

Sementara sarana
pendidikan dalam upaya
membentuk tenaga yang
andal dan berkualitas
dalam bentuk sebuah
perguruan tinggi atau
universitas masih belum
ada.

Bupati Muaraenim
mengatakan untuk
memenuhi kebutuhan

tenaga bidan perawat saat
ini sudah dapat dipenuhi
dengan keberadaan
Akademi Kebidanan (Akbid)
Muaraenim. Sementara
untuk taraf sekolah tinggi,
STIE/ STIT Serasan juga
telah berhasil menamatkan
beberapa lulusan.

Berbekal kebutuhan
inilah, ujar Bupati
Muaraenim itu, jika tidak
ada halangannya Pemda
Kab. Muaraenim
merencanakan dan
mendorong untuk segera
didirikannya sebuah
universitas lokal  pada
tahun 2013 nanti.

Sebab ujarnya pula, bila
ada perguruan tinggi maka
kebutuhan akan Sumber
Daya Manusia yang andal
dan berkualitas dapat
terwujud dan anak anak kita
tidak perlu jauh jauh belajar
ke daerah lain.

Menurut Ir. Muzakir Sai
Sohar, saat ini untuk
meningkatkan sumberdaya
manusia  Pemda Kab.
Muaraenim hanya
menjalankan beberapa
program yang telah
dirasakan manfaatnya
termasuk pemberian

beasiswa dari perusahaan
yang disekolahkan ke
universitas luar daerah.

Namun untuk
pendidikan tenaga
kesehatan dengan
menyekolahkan enam
dokter spesialis, dan
pendidikan lanjutan
peningkatan SDM dan
pendidikan S1 ke S2 dengan
menggunakan APBD Kab.
Muaraenim serta
bekerjasama dengan
beberapa universitas yang
sudah ada dalam
memenuhi beberapa
kebutuhan SDM yang
sangat dibutuhkan seperti
halnya kerjasama dengan
Fakultas Kedokteran Unsri.

Sementara untuk
mewujudkan obsesi itu
menurut Ir. Muzakir Sai
Sohar, pihaknya sudah
mengadakan pembicaraan
dengan Rektor IAIN
Raden Fatah Palembang
dimana dikatakan,
memang sudah layak di
Kab. Muaraenim berdiri
sebuah universitas.

Diharapkan paling
tidak ditahun 2013 nanti
universitas dimaksud
sudah ada.  �HLM

Outbound sambut Jamnas 2011 di Teluk Gelam
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Tasikmalaya-MONITOR :
Untuk bantuan pupuk yang di berikan oleh pemerintah

melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya kepada
masyarakat ,tentunya sangat diharapkan sekali.

Seperti bantuan pupuk untuk daerah Cayur yang terletak
di Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya,itu sangatlah
di sambut dengan antusias masyarakat karena dengan adanya
bantuan pupuk dan tanaman pohon  itu tentunya masyarakat
bisa mengembangakan mutu dan kualitas hasil tanamanya .

Namun sumber mengatakan lain kepada Monitor
Nusantara bahwa dengan adanya bantuan yang di berikan
oleh pemerintah itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang di
harapkannya sebab pertama untuk pupuk dan tanaman yang
seharusnya dia terima dengan gratis ternyata harus merogoh
kantong bajunya alias harus di beli, ,menurut sumber pula
bahwa untuk satu karung pupuk  itu di hargakan sampai Rp
25 ribu sedang untuk tanaman nya per pohon di hargakan
sampai  Rp 2.500 sementara jumlah pupuk untuk di Desa Cayur
itu jumlahnya mencapai 700 ton lebih dan untuk  bibit pohon
duren mencapai 1600 pohon  dan apabila di kalkulasikan
berapa jumlah uang yang akan terkumpul .

Ironisnya lagi untuk pupuk yang di keluarkan oleh
CV.Bangun Kurnia Sejati,Garut Jawa Barat .Indonesia dalam
label nya di tulis 25 dan 40 Kg namun ketika karung pupuk itu
di timbang kembali ternyata beratnya sangatlah jauh berbeda
dengan label yang ada dalam karungnya yang beratnya 30
Kg setelah di timbang ulang beratnya ada yang 20 ada juga
yang 24 Kg  yang 40 Kg hanya 29 sampai 31 Kg sedangkan
broker penampungan nya ada di daerah pamijahan Kabupaten
Tasikmalaya dengan inisial Smpn. �Nawi

Tahun 2011 Flexi Bersama  PT Maju Melangkah
Bersama (M2B) Targetkan 1 Juta Pelanggan

PRESTASI menuju sukses
adalah harapan semua orang,
demikian juga dengan flexi.
Dalam rangka menuju target
untuk tahun 2011, Telkom
Arcom 2 Jakarta bersama PT
Maju Melangkah Bersama
(M2B) beserta para leader nya
yang datang dari berbagai
sudut kota kembali mengadakan
pertemuan guna membahas
produk-produk baru serta
mengevaluasi hasil yang
dicapai pada tahun 2009.

Pertemuan yang telah 3 kali
berlanjut ini, mengundang
leader dari Bogor, Bandung,
Jawa Tengah, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali
dan Kalimantan Barat dengan
tujuan mampu mentargetkan 1
juta pelanggan untuk tahun
2011 ini.

Sujito, General Manager
Telkom Flexi Arcom 2 Jakarta
yang berpenampilan sederhana
dan murah senyum ini optimis
target bisa dicapai bila
kerjasama yang baik terlaksana
sesuai dengan komitmen.

Pada tanggal 09 Januari s/d
10 Januari lalu, Telkom Flexi
Arcom 2 Jakarta bersama PT
Maju Melangkah Bersama
(M2B) dan beserta para Leader
dari Jakarta, Bogor, Bandung,

Jawa Tengah,DIY, Jatim,Bali,dan
Kalbar mengadakan pertemuan
ke 3 yang membahas tentang
produk-produk baru juga
mengevaluasi hasil yang dicapai
pada tahun 2009.Adapun Mitra
kerja Telkom  PT Maju
Melangkah Bersama yang
berdiri  pada tanggal 20 Februari
2010 di Jakarta, bergerak dalam
bidang jasa pemasaran Flexi For
Us dengan system binary yaitu
member get member.Selama
kurun waktu setahun PT M2B
mampu merekrut 8000 member
yang tersebar di seluruh Indo-
nesia, member terbesar adalah
dari RC5 Jawa Timur, kedua RC2
Jakarta, ketiga RC4 Jawa Tengah,
menyusul dari Bali, Pontianak
(KalBar),dan daerah lainnya.

Prestasi yang dicapai oleh
M2B sangat bagus walaupun
target satu juta member pada
thn 2010 belum tercapai. Namun
Sujito yakin, berkat kerja keras
yang telah disepakati Telkom
Flexi mampu meraih pelanggan
sebanyak 1 juta di tahun 2011
ini.  Alasannya sederhana,
karena Telkom Flexi akan
memberikan fitur-fitur yang baru
dalam menata, sehingga
nantinya akan diterima oleh
pasar dan lebih memiliki daya
tarik serta daya jual yang lebih
baik dari tahun lalu.Sujito juga

mengatakan Average Rate
Pulsa (Arpu) member dari Flexi
For Us relative tinggi, namun
pada bulan Juli s/d Nopember
mengalami sedikit
penurunan.Hal ini dikarenakan
oleh adanya perubahan
didalam Manajemen M2B, hal
ini diakui oleh Obert Awuy
(Direksi M2B) perubahan
struktur di manajemen pada
tahun lalu sedikit menghambat
kinerja karyawan untuk
mendukung para member di
Jabodetabek,dan daerah
lainnya.

Pertemuan ini juga dihadiri
oleh Istiono Hindaryanto
Deputi Eksekutif Telkom Flexi,
dia mengatakan bahwa
sekarang ini market sudah
semakin cerdas dalam memilih
operator seluler, maka ini lah
yang menjadi tantangan buat
Flexi For Us untuk
mensosialisasikannya, dengan
cara dialog interaktif dan
mencoba langsung produk-
produk Flexi 4 Us.

Istiono Hindaryanto juga
menambahkan,  setiap member
dari Flexi 4 Us harus memiliki
marketing communication
yang handal serta menguasai
produk.

Member juga meminta
kepada seluruh manager Re-

gional Office Telkom Flexi agar
mendukung penuh dalam
mensosialisasikan Flexi 4 Us,
sebab mereka  mengatakan
bahwa Flexi 4 Us harus
bersinergi dengan produk Flexi
lainnya. Mereka sangat bangga
sekali karena dapat bermitra
dengan Telkom Flexi dimana PT
Telkom Indonesia Tbk telah
menjadi member di New York
Stock Exchange, dan salah satu
kontraktor seluler Internasional
yang juga bermitra dengan
Telkom Flexi sudah mendirikan
BTS di puncak tertinggi dunia
Mount Everest.

Dari hasi pertemuan
tersebut maka disimpulkan,
Gimmick Flexi 4 Us harus
ditingkatkan untuk lebih
kompetitif lagi, hal ini dapat
memberikan impact positif
terhadap kenaikan jumlah mem-
ber dan revenue, dan perlu juga
dilakukan enhance system
aktifasi secara otomatis. Singkat
kata, seluruh member Flexi 4
Us,manajemen M2B, dan PT
Telkom Flexi memiliki misi untuk
seluruh masyarakat Indonesia
agar  tidak salah memilih dalam
mengunakan Flexi sebagai alat
komunikasinya dan lebih
meningkatkan semangat cinta
produk tanah air. Sukses terus
Telkom Flexi. �SHB

Bantuan Pupuk  Organik dan Tanaman
Terkesan di proyeksikan
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Muncul Lagi Gang
Di Lingkungan Kominfo

Ketika Menkumham
dijabat oleh Yusril
Ihza Mahendra, pada
lingkungan Balitbang
HAM dan Ditjen HAM,
mereka yang men-
duduki jabatan layak
dan penting, justru
direkrut dari unsur
Transmigrasi. Padahal,
induknya dan PNS
terbesar dari unsur
Depkeh.

Jakarta-MONITOR :
Kondisi ‘miring’ dan tidak adil

seperti ini yang dapat membuat
Menkumham naik pitam saat dijabat
oleh H.Hamid Awaludin. Seluruh posisi
dirombak total, lantas disesuaikan
dengan komunitas dan kemampuan
SDM masing-masing dari setiap unit
kerja yang ada.

Langkah Menkumham Hamid
Awaludin pada saat itu, dinilai tokoh
pemerintahan dan banyak kalangan
pers, cukup realistis dan adil. Sebab
dalam langkahnya juga ia berupaya
secara maksimal menghidari adanya
egoisme sektotal, termasuk potret
kesukuan dan agama sambil berjalan
mengutamakan nilai keseimbangan
pada sistem kaderisasi dan promosi
jabatan secara tepat, akurat dan bukan
asal memilih dan asal menunjuk pejabat.
Sehingga terwujud kesetaraan dari
semua unit kerja dari mana saja mereka
berasal.

Namun, sekarang dialami oleh
Kementerian Komunikasi dan Infor-
matika yang dipimpin oleh Tifatul
Sembiring. Ada jabatan yang terkesan
‘diborong’ oleh unit kerja, yang bukan
dari lingkungan Deppen dan jalur Postel,
sebagai institusi induk dan terbesar.
”Sangat disayangkan, SDM yang
cukup potensial dan berpengalaman
dari unsur Deppen dan Postel sengaja
mereka kesampingkan,” tutur sejumlah
karyawan disitu.

Justru ungkap seorang pejabat karir
di Kominfo yang dimunculkan adalah
orang-orang yang diduga kuat ada
‘hubungannya’ dengan pundi-pundi
amal untuk kepentingan partai di masa
depan. ‘’Itulah yang kami khawatirkan

sekarang ini,” ungkap seorang pejabat
di Kominfo kepada Monitor di Jakarta,
Senin kemarin.

Hasil investigasi yang terungkap
adalah, dalam struktur organisasi yang
ada pada lingkungan Ditjen Aptika
direkrut dari unsur BPPT antara lain
Ashwin Sasongko sebagai “koman-
dan”, dan Djoko Agung Harijadi ia
menjabat Sesditjen, dan dibantu oleh
Herry Abdul Azis sebagai Direktur E-
Govt. Bahkan dalam waktu dekat ini akan
dilantik Direktur Keamanan Informasi
Aplikasi Informatika yang berasal dari
unsur BPPT.

Informasi yang ada juga menye-
butkan, untuk pejabat pada eselon 2 saja
seperti jabatan Biro Perencanaan

diambil langsung dari Bappenas dan
sedangkan Biro Umum direkrut dari
lingkungan TNI. Khusus jabatan
Litbang Penyelenggaraan Postel dan
Informatika, ditarik dari unsur LIPI.
Lantas dimana bagian kue buat orang-
orang yang berangkat dan meniti karir
mereka dari lingkungan Deppen dan
Postel?

Sebelumnya diberitakan telah
diantik 42 orang pejabat di eselon 2 dan
eselon 3, dimana mereka ini barasal dari
Bagian Keuangan di dalam masing-
masing Direktorat Jenderal, yang ada di
lingkungan Kominfo. Itu dapat saja
dilihat posisi Rd Susanto, SE Kabag
Keuangan Sesditjen Postel yang resmi
dilantik 27 Januari 2011, sebagai Direktur
Pengendalian Pos dan Informatika.

Juga dilantik Dra.Mariam Barata,
Kabag Keuangan Sesditjen Aptel,
selaku Direktur Pemberdayaan
Informatika. Selain itu berdasarkan hasil
Keputusan Menteri Komunikasi dan
Informatika, No.18/Kep/M.Kominfo /1
/2011 tanggal 27 Januari juga dilantik
R.Suparyono,M.Sos,Msi, Kabag
Keuangan dan Rumah Tangga dan
Pengawasan Itjen, dan Drs. Selamatta
Sembiring, Msi Kabid Informasi
Keuangan dan Perbankan BIP.

Sehingga kondisi kubu-kubuan
seperti itulah, sangat terkesan kuat ada
langkah lain di balik tirai. Apalagi dengan
dilantiknya ‘pentolan’ dari Kabag
Keuangan dari setiap unit kerja, terkesan
ada upaya tersembunyi  ‘pengumpulan
pundi-pundi amal’ buat kepentingan
partai di masa akan datang. �Awa

Imigrasi Maju Selangkah,
Sistem dan Manajemen Diperbaiki

 Ketika mencapai
usia 61 tahun,
sepatutnya lem-
baga pemerintah
yang satu ini
mengepakkan
sayap, dan tidak
lagi berkutat
dalam area jumud
yang dapat mem-
buat masyarakat
tidak respek.

Jakarta-MONITOR :
Mulai soal paspor RI, hing-

ga KITAS dan KITAP digiring
ke dunia yang lebih modern.
Tidak ayal lagi, biaya bergerak
ke atas sebagai bentuk realisitis
dari proses kemajuan teknologi
yang tidak dapat dibendung.

Ambil saja contoh paspor

yang dikembangkan menjadi
elektronik harganya Rp.655.-
000,.”Itu enggak masalah,
selama mampu menekan angka
pemalsuan dan bisa meredam
masuknya anasir dari luar yang
tidak bertanggung jawab,”
ungkap H.Djenal Achmad,SH
mantan Kajati DKI Jakarta.

Suhardiman Widjojo, seo-
rang pengusaha yang selama ini
bolak-balik ke luar negeri juga
menilai, sepantasnya langkah
pelayanan aparat Imigrasi ke
depan jauh jauh lebih baik lagi
dari hari-hari kemarin seiring
sejalan dengan ‘mahal’nya
angka dokumen perjalanan.

”Namun saya sekali lagi
tegaskan disini tidak pernah
mempersoalkan potret dan
besaran biaya di dalam
pembuatannya selama distu
ada dampak positif untuk bisa
menekan sampai ke titik nadir
dalam pemalsuan paspor. Selain
itu gengsi kita sebagai negara

berdaulat juga bisa naik.
Karena, sudah memiliki tek-
nologi canggih yang sejajar
dengan negara-negara maju di
Eropa Barat,” tukas Suhar-
diman.

Sementara itu, Menkumham
Patrialis Akbar mengutarakan,
ke depan bukan hal  yang
mengada-ada, apabila kita
memperjuangkan adanya
langkah remunerasi untuk
aparat Imigrasi. Karena, tidak
mungkin banyaknya tuntutan
dari masyarakat luas dalam
perbaikan manajemen Imigrasi,
tapi secara faktual tidak bisa
dipenuhi semua kebutuhan
pokok mereka yang paling asasi.

‘’Kita akan perjuangkan
terus menerus soal remunerasi
buat seluruh aparat Imigrasi.
Karena secara logika, tidak
mungkin tercipta pelayanan
prima sementara hak-hak me-
reka untuk dapat bekerja mak-
simal belum bisa terpenuhi ju-
ga,” ingat Menkumham. � Awa

Jakarta-MONITOR :
 Mantan Wakil Presiden yang juga mantan ketua

umum  Golkar , Jusuf Kalla meminta 19 politisi yang
ditahan terkait dugaan suap cek perjalanan pada
pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior
Gubernur Bank Indonesia untuk bicara jujur terutama
mengenai asal dana yang diduga mengalir ke anggo-
ta dewan.

“Yang bekas menteri, bekas apa, itu mungkin
harus jujur juga membuka. Terima (dana suap)
darimana, itu baru akan membuka persoalan,”
katanya saat menghadiri seminar penutupan simpo-
sium Nasional Demokrat di Jakarta, Minggu.

Jusuf Kalla menilai, penahanan 19 politis DPR oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai
dengan proses hukum. Terkait itu, ia meminta agar
politisi DPR lainnya tidak berprasangka buruk ter-
hadap KPK.

“Semua pihak diharapkan fair dalam memandang
aksi KPK yang menahan 19 politisi itu. Artinya, kalau
menyangkut orang lain kita minta KPK, tapi kalau kita
kena, jangan KPK. Tentu kita juga minta KPK. Jangan
berpikiran apalagi bertindak tebang pilih itu,” katanya.

Jusuf Kalla menambahkan, “Tapi KPK juga jangan
tebang pilih. Jadi dua-duanya harus fair,”.

Tentang orang-orang yang belum ditahan, baik
mereka yang diduga sebagai penyuap maupun
mereka yang diduga ikut menikmati suap untuk
memuluskan terpilihnya Miranda Goeltom sebagai
Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, menurut JK
posisi mereka sangat penting.

Sebelumnya, KPK menahan 19 politisi anggota
DPR 1999-2004 yang menjadi tersangka kasus
dugaan suap cek perjalanan tersebut antara lain
Paskah Suzetta dari Partai Golkar dan Panda Nababan
dari PDI-Perjuangan dan 17 mantan anggota dewan
lainya. �Red

JK Minta 19 Politisi

Kasus Cek Perjalanan Jujur

Menteri Komimfo Tifatul Sembiring saat ditanyai wartawan usai pelantikan pejabat
Eselon II dan III
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Jusuf Kalla

Pagaralam-MONItOR :
Seiring dengan meletusnya Gunung Merapi dan

aktifnya Gunung Bromo serta mulai bergolaknya anak
gunung Kratau, Gunung Api Dempo (GAD) kabarnya
sudah mulai ‘batuk batuk’ untuk mengantisipasi
kemungkinan tidak diinginkan maka dianggap perlu
dilakukan langkah langkah pencegahan.

Kepala pos Pengamatan Gunung Dempo, Slamet
mengatakan, saat ini pihaknya telah memberikan
peringatan kepada para pendaki gunung Dempo
untuk tidak melakukan pendakian pada malam hari.

Karena ada beberapa titik jalur yang bakal
dilewati rawan longsor.

Karena kepada para pendaki dikenakan larangan
melakukan pendakian pada malam hari.

Sementara Anton, petugas pemandu pendakian
Gunung Dempo mengatakan, bahwa masyarakat
umum khususnya pencinta alam agar mematuhi
imbauan yang ada saat melakukan pendakian .Jika
memang tidak terlalu penting lebih baik tidak usah
melakukan pendakian, ujarnya.

Sementara itu dalam rangka untuk memantau
sejauh mana aktivitas gunung Dempo yang merupa-
kan salah satu gunung teraktif di Indonesia Mabes
TNI  Cilangkap akan menerjunkan sejumlah anggota
Kapassus ke GAD guna melakukan penelitian dan
memantau kondisi gunug Dempo di Pagaralam
tersebut.

Kegiatan tersebut ditujukan sebagai upaya
antisipasi jika terjadi letusan.

Menurut Danramil 405-10 Pagaralam Kapten Kav.
I K Bimantara, sebagai salah satu gunung teraktif di
Indonesia, GAD memerlukan pengawasan ekstra.

Karena itu Mabes TNI Cilangkap akan menerjun-
kan sekitar 20 orang anggota Kopassus guna melihat
langsung aktivitas GAD guna melakukan langkah
langkah antisipasi, seperti pendataan lokasi yang
rawan ancaman bila gunung erupsi, juga termasuk
melakukan inventarisasi  flora dan fauna yang ada.
�HLM

Untuk Mengawasi
Gunung Dempo, Mabes

TNI Kirim Kopassus

Jakarta-MONITOR :
Inisiator Hak Angket

Perpajakan DPR yakin
dukungan akan terus bergulir.
Meski Fraksi Demokrat, PPP
dan PKB  resmi menarik diri,
dukungan diyakini akan terus
bertambah pekan depan.

“Sampai Jumat (28 Januari
2011) sore kemarin, penan-
datangan Hak Angket sudah
lebih dari 30 orang minus
Demokrat dan PKB,” kata
salah satu inisiator Angket
Pajak, Bambang Soesatyo,
kepada wartawan.

Menurut politisi Golkar ini,
diperkirakan pada Senin atau
Selasa pekan depan jumlah
dukungan bisa tembus angka
50 orang. Bambang menilai,
angka dukungan itu sudah
melebihi batas minimal
dukungan 25 orang.

“Itu sudah lebih dari cukup
untuk diajukan kembali ke
pimpinan DPR, dibahas di
Bamus (Badan Musyawarah)
dan selanjutnya diagendakan di
Paripurna,” kata anggota Komisi

III bidang Hukum DPR ini.
Bagi Bambang, dalam

pengambilan keputusan nanti,
rakyat dapat menilai pihak mana
yang sesungguhnya selama ini
melindungi mafia pajak dan
sebaliknya, menutup-nutupi
praktik korupsi dan kolusi di
negara ini.

Tarik Dukungan
Delapan anggota Fraksi

Partai Demokrat menarik
dukungan usulan
pembentukan Panitia Khusus
(Pansus) Hak Angket mafia
pajak. Terakhir adalah
Sutjipto, yang menarik
dukungan. Sutjipto
mensinyalir ada kepentingan
lain di balik penggalangan
dukungan Angket ini. Tak
hanya Demokrat, belakangan
PPP dan PKB juga menarik
dukungannya.

Para partai yang mundur
mensinyair hak angket  akan
digiring ke arah hak
menyatakan pendapat, lalu
berlanjut pada mosi tidak
percaya kepada pemerintah,

sehingga bermuara kepada
pemakzulan.

“Bolanya belum ke tengah
saja sudah banyak ancang-
ancang ini itu. Jadi walaupun
tujuan usul angket mulia, kami
khawatir ada penumpang
gelap,” terang Sutjipto.

Sudah Lebih 25 Orang
Berapa jumlah terkini

anggota Dewan yang
mengusulkan Hak Angket
Perpajakan belum jelas.
Namun demikian, salah satu
inisiator dari Fraksi Golkar,
Nudirman Munir, hakulyakin
jumlahnya sudah melebihi
batas minimal yang
dipersyaratkan.

“Jumlahnya sudah lebih
dari 25 orang,” kata Nudirman
di gedung DPR RI, Jakarta,
Jumat, 28 Januari 2011.

Menurut dia, meski Fraksi
Partai Demokrat, PKB, dan
PPP telah berubah haluan
dengan menarik dukungan,
upaya untuk menggalang
dukungan terus digulirkan.
Nudirman mengatakan usulan

Angket Perpajakan akan
diajukan kembali ke pimpinan
DPR pekan depan.

“Senin mungkin,” katanya.
“Kami jalan terus. Ya, kalau
diterima di sidang paripurna
kami jalan. Kalau ditolak, biar
rakyat tahu mana yang
sungguh-sungguh dan yang
plin-plan dalam membongkar
kasus pajak.”

Nudirman menegaskan,
meski mendukung Angket
Perpajakan, Fraksi Golkar akan
menentang setiap upaya
untuk menggiring Angket
tersebut menjadi upaya
memakzulkan Presiden. 

Karena itu, dia
menyesalkan mundurnya
Fraksi Demokrat. “Kami
sesalkan, tadinya semangat
kok belakangan mundur.
Malah menduga-duga ada
yang membonceng. Fraksi
Golkar tidak berpikir
menggunakan Angket ini
untuk pemakzulan. Perintah
Fraksi kepada kami, mengawal
pemerintahan sampai akhir

Tanpa Demokrat, PPP dan PKB,
Angket Pajak Jalan Terus

periode,” katanya.
Hal senada disampaikan

inisiator dari Fraksi Hanura,
Syarifuddin Suding. Menurut
Suding, jumlah pendukung
angket dari Fraksi Hanura
akan terus bertambah.  

Anggota Komisi Hukum
DPR dari Fraksi Partai Golkar,
Bambang Soesatyo, mengatakan
inisiator yang mundur hanyalah
dari Fraksi Demokrat dan PKB.
“Achmad Yani dan kawan-
kawan (PPP) tidak ada yang
mundur,” katanya.

Pernyataan Bambang
berbeda dengan penegasan
Ketua Fraksi PPP, Hasrul
Azwar, yang mengatakan,
“Karena kami sudah melihat
fraksi mayoritas mundur, ya
nggak bisa dipaksakan, ya F-
PPP mundur.”

Seperti Nudirman,
Bambang mengatakan jumlah
pengusul Angket Perpajakan
sudah melebihi batas minimal.
Cuma, berapa persisnya dia
menyatakan belum menge-
tahuinya.�Red



�Edisi 175/Tahun X/02 s/d 16 Februari 2011

11

Kejahatan  ... Sambungan dari hal 1

PTUN Menangkan ... Sambungan dari hal 1

Apocalypse ... Sambungan dari hal 1

Sidang PS ... Sambungan dari hal 1

Salah alamat
Zulhaidir SH, Kuasa

hukum tergugat sangat
menyesalkan ulah dari kuasa
hukum penggugat, karena
Tamin  yang katanya memiliki
tanah diwilayah itu tidak bisa
dihadirkan, “jika memang
Tamin memiliki tanah dalam
gugatannya dikampung
Pisangan Kelurahan Peng-
gilingan Kecamatan Cakung,
sementara lokasi yang
ditunjuk oleh kuasa hukum
penggugat adalah kampung
Jembatan Kelurahan Peng-
gilingan Kecamatan Cakung,
artinya ini sudah salah alamat.
Ironisnya, kuasa hukum dari
Tamin itu juga asal tunjuk
lokasi tanpa menghadirkan
Tamin yang dianggap sebagai
pemilik.

Seharusnya Tamin itu
datang untuk menunjuk yang
mana tanahnya, jangan
menyuruh kuasa hukum yang
tidak tahu persis tanah milik
Tamin itu, resikonya kalau
salah tunjuk bisa fatal
akibatnya, kalau tanah yang
ditunjuk adalah tanah orang
lain apa tidak jadi masalah?,

makanya Tamin kami minta
harus dihadirkan” katanya
kepada Monitor usai sidang.

Hotma Sihite SH. MH
yang hadir dalam sidang itu
sangat menyesalkan tindakan
kuasa hukum yang bisa
memperburuk suasana, karena
pemilik tanah atau ahli waris
yang memberikan kuasa
kepada para kuasa hukum itu
tidak dihadirkan. “ Ini lah
potret keadilan kita, Saya
mengikuti terus per-
kembangan kasus ini. Bahkan
kasus ini sudah tiga kali
didaftar kan ke PN Jaktim,
sejatinya pada tanggal 5
Januari 2010 Tamin pernah
mencabut surat  gugatannya
dari PN Jaktim melalui surat
pernyataan yang bermaterai
cukup dan mencabut juga
surat kuasa hukumnya atas
gugatannya terhadap Agus
CS.  Kemudian pada tanggal
25 Pebruari 2010 surat
pencabutan gugatan itu
dikabulkan dengan surat
penetapan Nomor. 363/PDT.G/
2009/PN. Jkt Tim. Saya melihat
hal ini aneh, karena ada unsur
rekayasa  hukum atau

pembelokan hukum dalam
kasus ini. Yang jelas ada
pihak-pihak yang saya
curigai ikut bermain untuk
menguasai hak orang lain
melalui jalur hukum” ungkap-
nya.

Tamak dan rakus
Lalu tambahnya, jangan

orang yang sudah tidak
mengerti hukum mau dizolimi
dengan orang yang mengerti
hukum?, ini ada resikonya.
Hukum dunia boleh saja
dipermainkan, tapi hukum
Tuhan tidak akan bisa dibayar
dengan apapun, apalagi
disuap.  Artinya kita jangan
membungkus hidup kita
dengan dosa, kalau mau hidup
jujur kita pasti panjang umur,
tapi kalau kita hidup curang,
pasti juga umur kita akan
singkat alias pendek.  Saya
hanya berharap hakim harus
jeli melihat masalah ini,
banyak mafia tanah yang saat
ini bermunculan hanya untuk
mencari keuntungan dengan
melibatkan aparat penegak
hukum. tapi harus diingat,
banyak juga aparat penegak
hukum yang mati sekarat

karena ikut berperan
memenangkan kasus tanah dan
menyengsarakan orang yang
sesungguhnya sebagai pemilik
yang sah, kemudian orang yang
biasanya terzolimi, doanya
selalu didengar oleh  Tuhan,
dan Tuhan  akan marah. Hakim
dalam hal ini harus melihat
aspek hukumnya secara fakta,
jangan katanya yang artinya
sepihak. Yang dilakukan oleh
Hakim dengan melaksanakan
sidang PS sudah benar.

Tapi pihak kuasa hukum
penggugat yang saya kira
kurang menguasai pokok
perkara, atau memang ada
rekayasa untuk memenangkan
dan mengambil keuntungan dari
orang yang berperan sebagai
donaturnya. Saya  miris melihat
kondisi kehidupan Tamin di
Subang, karena Saya yakin
Tamin ini adalah korban
rekayasa orang yang tamak dan
rakus akan harta dunia. Saya
juga sudah pernah datang
bersama dengan warga melihat
rumahnya Tamin, jangankan
buat bayar kuasa hukum, untuk
makan saja rasanya sulit.
Apalagi  Tamin yang pernah

masuk penjara akibat sumpah
palsu di PN Jaksel  terkait
kasus tanah. Jadi Saya tidak
salah tebak kalau Tamin itu
bagian dari sindikat  mafia
tanah”

Kualat dunia akhirat
 “kami disini sudah tahu

siapa dalang dari semua ini.
Kalau mau jujur, pemilik tanah
H Abdul Manaf justru ingin
ketemu dengan Tamin. Dari
siapa Tamin itu dulu membeli
tanah, sebab menurut H
Abdul Manaf sebagai orang
Betawi asli Penggilingan, dia
tidak kenal dengan orang
yang namanya Tamin. Artinya
ini semua permainan kotor dari
orang yang ingin menjadi tuan
tanah di Penggilingan,
sementara orang ini  bukan
asli orang Betawi, tapi asli luar
Betawi” ujar salah seorang
tergugat yang namanya tidak
mau disebutkan.

 “ Ini aneh, kami sendiri
bingung, sebelum kami
membeli tanah ini, kami lebih
dulu menanyakan kepihak
Kelurahan Penggilingan,
apakah benar tanah ini tanah
H. Abdul Manaf?. Pihak
Kelurahan mengatakan bahwa
tanah yang akan kami beli ini
adalah sah milik H.Abdul
Manaf sesuai dengan buku
induk yang ada di Kelurahan.
Tidak sampai disitu, kami juga
mempertanyakan ke
Kecamatan, dan pihak
Kecamatan juga mengatakan
hal serupa.  Makanya sudah
ada beberapa warga yang
memiliki sertifikat yang
dikeluarkan oleh badan
Pertanahan Jakarta Timur”
ujarnya emosi.

Jadi kalau mau memiliki
tanah ya harus beli, jangan
mau merampas hak orang, itu
namanya serakah alias tamak.

H Abdul Manaf pun siap
dipertemukan dengan Tamin
kalau memang Tamin merasa
memiliki tanah di Kampung
Jembatan ini. Jadi hakim juga
harus punya naluri dalam
melihat kasus ini, karena kalau
mau jujur, seharusnya Tamin
atau ahli warisnya (asal
jangan bayi) datang untuk
menyaksikan sidang PS ini,
biar kita juga tahu siapa yang
sah sebagai pemilik tanah
yang sudah kami beli ini”
uangkapnya. Jangan karena
kami tidak mengerti hukum,
tiba-tiba ada orang yang ingin
menguasai hak kami dengan
menggunakan orang yang
mengerti hukum, bisa kualat
dunia akhirat” tegasnya
�Rudi/Dimas

Rumah Tamin di subang

Agus dan salah seorang donatur

M Abdul Manaf

Kuasa hukum tergugat dengan ketua RT serta masyarakat.

tersebut.‘’Sementara, untuk
Pengurus KBIH dan Yayasan,
yang berangkat ke negara-
negara yang dimaksudkan,
langsung mengajukan visanya
sebulan sebelum operasional
haji kecuali ke Turki karena ada
bebas visa selama dua bulan
penuh ke Turki sebagai model
resiprokal (asas timbal balik-
red), dimana WNI dapat saja
bertandang ke negerinya Kemal
Attartuk, tanpa meminta visa.
Demikian pula sebaliknya,
untuk warga Turki yang mau
bertandang ke wilayah hukum
Indonesia, mereka tidak perlu
mengajukan  visa,”tutur
petugas Echo (keberangkatan
ke luar negeri) di Bandara
Soekarno- Hatta Jakarta.

Meskipun demikian adanya,
namun kenyataannya di lapangan,
terbukti ada saja di antara mereka
ini yang tidak dapat berangkat,
dimana hampir dipastikan di setiap
tahunnya di bawah angka 01.
‘’Artinya dari jumlah kuotanya
yang diberikan oleh pemerintah
Saudi tidak dimanfaatkan sehingga
tidak jadi berangkat ke Tanah Suci
dengan alasan mereka sakit, atau
hamil, tidak mendapat izin dari
kantor serta meninggal dunia.
Namun yang jelas, bukan karena
tidak mendapatkan visa,” tutur
Hasbullah Achmad, staf KBRI di
Moskow.

‘’Apalagi mereka telah
mengantongi tiket pesawat
terbang pulangpergi dan
paspor negaranya yang masih
berlaku, minimal enam bulan

sebagai ketentuan di Imigrasi
Internasional,”tambah petugas
tersebut.

Tapi di Indonesia, justru
sebaliknya, dimana ada
sejumlah KBIH dan Yayasan
nakal yang memang bertujuan
mencari duit, dengan cara
menipu para calon tamu Allah.”
Inilah fakta hukum dari siklus
kejahatan haji yang hampir saja
setiap tahun tidak tertangani
secara baik, sejak digelar tahun
1948 . Bahkan si penipunya
bebas menghirup udara segar,
kecuali tahun 1996 ketika
Menag dijabat Dr.Tarmizi Taher
dan Jaksa Agung Singgih, SH
serta Kapolri Jenderal Sudibyo
Widodo bisa menyeret pelaku
penipuan haji ke penjara
dengan kurungan antara
delapan bulan hingga 16 bulan,
dimana disidang di area
Pengadilan Negeri Jakarta Timur
dengan tersangka utama Hj.
Syarifah bersama antek-
anteknya,” ungkap H.Lukman
Bachmid, mantan jaksa senior
di Jakarta kepada Monitor.

Langkah Sekarang
Potret nyata ‘kejahatan haji’

seperti ini, bukan disebabkan
oleh sisi perilaku mereka yang
tidak memiliki tiket pesawat dan
paspor RI, namum cenderung
tidak memiliki visa.  ”Maka itu
ke depan, kami harus bekerja
sama dengan Kementerian
Hukum dan HAM dan pihak
Kedutaan Besar Saudi di Indo-
nesia untuk menekan sisi
kejahatan yang cenderung

merugikan calhaj serta
melanggar hukum,” ujar
Menag Suryadharma Ali di ar-
eal gedung baru Kemenag Jl.
MH. Thamrin, Senin malam lalu
usai peluncuran seragam batik
buat calhaj musim haji 2011.

Menurut Menag, ada juga
sejumlah KBIH dan Yayasan
yang beritikat baik di Jakarta
dan di sejumlah daerah yang
telah resmi memiliki izin dan
jamaahnya juga sangat
banyak. ‘’Tapi akibat keter-
batasan kuota haji, meskipun
Indonesia terbesar dari
negara-negara lain di dunia,
lantas yang terjadi di lapangan
justru jamaah haji non kuota
seperti ini banyak yang tidak
dapat berangkat, karena
Kedubes Saudi di Indonesia
tidak mengeluarkan visa,”
tegas Menag lagi.

‘’ Hal seperti ini pula yang
seringkali dilakukan oleh
spekulan penyelenggara haji
yang tidak memiliki izin resmi,
ataupun izinnya sudah dica-
but, karena terbukti mereka
menipu calhaj. Setiap tahun,
ada saja di bandara interna-
sional di berbagai kota besar
di tanah air calhaj itu terdampar,
dan pengurusnya banyak
yang kabur, ‘’ ingat Menag
yang mengenakan batik baru
seragam haji 2011.

Apalagi kata Suryadharma
Ali, soal haji menyangkut delik
aduan dimana sisi hukum
seperti ini, yang dapat
membuat celah hukum

diterobos. Bahkan kerapkali
dipakai oleh mereka untuk
menipu jamaah karena biasanya
calhaj malu dan segan melapor
kepada polisi, kalau ada
tindakpidana penipuan ibadah
seperti ini dengan cara ber-
lindung di ketiak operasional
haji,” tukas Menag, yang
didampingi Sekjen Bahrul Hayat
dan Dirjen Haji Slamet Riyanto.

Maka ke depan harapnya,
tidak ada tawar menawar lagi
selain bekerjasama dengan
Kemenkumham dan Kedubes
Arab Saudi.‘’Kita juga sangat
paham Imigrasi tidak mungkin
menolak memberikan Paspor RI
pada seseorang, dimana nama-
nya tidak masuk dicekal atau-
pun tidak masuk dalam daftar
buronan. Demikian dengan pihak
Kedubes Saudi, sebagai tuan
rumah penyelenggaraan haji,
pastilah memiliki otoritas penuh
untuk memberikan visa, ataupun
menolak memberikan visa,” ujar
orang nomer satu di Kemen-
terian Agama ini.

Hanya untungnya sekarang
ini, tambah Menag, dengan
langkah kerja sama, paling tidak
kita mampu memotong mata-
rantai jalur penipuan haji dimana
selama ini berkedok ingin
membantu calhaj dengan iming-
iming dapat memberangkatkan
mereka sebagai calon tamu
Allah.‘’Tujuannya untuk
meraup keuntungan material,
sedangkan calhaj itu sendiri
resmi menjadi buntung,” tegas
Menag lagi. �Awa

ini menandakan kurang
kondusifnya keadaan di negeri
yang pernah dipimpin oleh
Jenderal Jamal Abdul Naser.
Apalagi, jumlah WNI yang
ribuan tidak menyatu di satu
kota, tetapi mereka juga tersedar
di Iskandariyah dan kota-kota
besar lainnya.

Informasi dari sejumlah
WNI, yang bermukim di Mesir
menyebutkan, setiap hari ada
saja muncul aksi penjarahan
toko, hotel dan pasar di
berbagai belahan kota sampai
pada urusan demonstrasi yang
disertai kekerasan lantas
menelan korban jiwa puluhan
orang. ‘’Pemandangan tidak
sedap seperti itu, hampir mirip
dengan kajadian Mei l998 di
Jakarta. Fisik dan jiwa kami juga
terancam, karena adanya
kekuatan rakyat yang sulit
dibendung. Jumlah WNI juga
cukup banyak, baik itu pelajar,
mahasiswa, pengusaha, pekerja
dan staf KBRI,’’ ujar Faiq
Nasuha yang dihubungi melalui
telepon seluler Senin malam
kemarin di Kairo.

Mahasiswa Indonesia yang

sedang mengambil program S3
di kampus Ainus Syam Univer-
sity tersebut melihat langsung
aksi demo besar-besaran untuk
menentang kekuasaan Presiden
Husni Mubarok, yang sudah 29
tahun memimpin Mesir. ‘’Kami
melihat tawaran dari Presiden
untuk memulihkan kondisi
ekonomi rakyat yang carut
marut serta mereformasi di
bidang politik, ternyata tidak
juga digubris oleh rakyat.
Terkesan sangat kuat rakyat
saat ini sudah tidak suka lagi
kepada pemimpinnya,’’ tambah
Faiq Nasuha.

Dari data intelijen menye-
butkan, pihak MI-6 (Military
Intellegence Section Six) yakni
dinas intelijen luar negeri
Inggris dari kota London
melaporkan, sejak awal Januari
2007, ada pertemuan kelompok
garis keras Ikhwanul Muslimin,
yang selama ini dituding
sebagai oposisi pemerintah
sejak masa Jenderal Jamal Abdul
Naser hingga Arwar Saddat.
Tapi, peta strategis politis saat
ini berubah total, ketika lahir
pemakzulan terhadap Presiden

Tunisia, Zine Abidine Ben Ali
pada 15 Januari 2011.

‘’Untuk itu apa pun
alasannya, potret kudeta di
Tunia mengilhami gerakan
perontokan terhadap pemimpin
di Msir. Tapi, kekuatannya
bukan lagi dibawah koordinasi
Ikhwanul Muslimin, tapi juga
didukung oleh rakyat dan pihak
militer yang selama ini
menginginkan perubahan,’’ ujar
Steaven Alexis, mantan agen
MI-6 yang sekarang menjadi
instruktur pasukan elit di
Kerajaan Bani Hasyim Yordania.

Data di Monitor menyebut-
kan, Husni Mubarok menjadi
Presiden pada 14 Oktober 1981,
sepekan setelah tertembaknya
Anwar Saddat di panggung
kehormatan, pada hari puncak
ulang tahun Angkatan Ber-
senjata Mesir pada 6 Oktober
l981.

Ia terpillih karena perwira
tinggi berpangkat Marsekal
Madya itu menjadi Ketua Partai
Nasional Demokrat. Ia menikah
dengan Suzanah dan dikaruniai
dua anak bernama Ala’a dan
Gamal. �Wahab

entah kemana. Dari hasil
pengendusan Monitor di
Jepara mengungkapkan, “ada
dugaan kuat bahwa uang
sebesar Rp.500 juta dipakai buat
mengembangkan sisi perse-
pakbolaan di Jepara, yang saat
ini memiliki nama PERSIJAP,
dan stadion yang cukup bagus,
namun dengan sengaja
membiarkan rakyat menderita,
termasuk mereka tujuh orang
satu keluarga yang tewas di

Desa Jebol, akibat menyantap
tiwul.

Proyek ‘mercusuar’ sang
Bupati dengan membangun
stadion sepak bola berstandar
nasional serta diakui oleh
federasi sepakbola dunia
(FIFA), sambil membentuk
perkumpulan sepak bola daerah
Jepara (PERSIJAP), hal itu jelas
merupakan propaganda wah,
namun dari dalam sendiri mereka
merasa gerah dan was-was.

Potret ini juga mengin-
dikasikan bahwa kehidupan
pejabat di Jepara sangat glam-
our, tapi dengan sengaja mereka
membiarkan rakyat di pedesaan
‘resmi’ menderita, termasuk aktif
mengambil hak-haknya 38 carik
masing-masing Rp.20 juta,
dimana jika saja dibelikan sapi
maka setiap carik mendapatkan
dua ekor sapi gemuk, beserta
biaya membangun kandang-
nya. � Awa

habisan kolega-kolega
Baratnya. Misalnya ketika
bekas Perdana Menteri
Inggris Tony Blair
menghabiskan liburan di
Timur Tengah, ia diservis di
vila mewah Mubarak di Laut
Merah. Blair  bersama
keluarganya menginap di vila
bernama Sharm-el-Sheikh.

Mubarak menikah dengan
Suzanne, yang berdarah
campuran, Mesir-Inggris. Ayah
Suzanne, Saleh Thabet, yang
berprofesi sebagai dokter anak
bertemu dengan Lily May
Palmer, suster yang tumbuh
dewasa di Wales. Mereka
bertemu di London. Saleh
kemudian menikah dengan Lily,
dan lahirlah Suzanne.

Dalam sebuah wawancara
dua tahun lalu, Suzanne
mengatakan masih memiliki
saudara sepupu di Inggris.
“Aku sangat nyaman dengan
dua budaya ini, dua bahasa, dua
dunia yang berbeda,” kata ibu
negara berusia 69 tahun
tersebut.

Tak heran, ketika negaranya
bergolak, Inggrislah yang
dituju. Gamal, anak yang
disiapkan menjadi presiden
Mesir selanjutnya, Suzanne,
dan seorang anak perem-
puannya segera terbang ke
London dengan jet pribadi
begitu situasi di Kairo
memanas.

Bersama Suzanne, 100
kopor lebih menyertai. Dia

dikabarkan pergi dengan
dikawal menteri pertahanan
Mesir, namun kemudian
diketahui sang menteri ternyata
terbang ke AS “untuk sebuah
tugas khusus”.

Gamal yang lulusan Ameri-
can University di Kairo itu
bekerja di Bank of America Lon-
don. Dia tinggal di sebuah
rumah mewah lima lantai di
kawasan elit London,
Knightsbridge.

Di rumah bergaya Georgian
seharga 8,5 juta pounds atau
sekitar Rp 122 miliar itu, Suzanne
kini tinggal. Sementara sang
suami, berusaha mem-
pertahankan mati-matian
tahtanya, di tengah goyangan
jutaan rakyatnya hari ini.***

Istana ... Sambungan dari hal 1

Jakarta-MONITOR :  Luna
Maya, menangis sepanjang
sidang. Terlebih setelah hakim
mengetuk palu dan memvonis
Ariel 3,5 tahun penjara, Luna
bertambah sedih.

Sesaat sebelum sidang
putusan yang digelar di
Pengadilan Negeri (PN)
Bandung. Jawa Barat. Senin (31/
1). dimulai, Luna Maya
menemani Ariel di sel ruang
tunggu tahanan.

Luna mengenakan kacamata
cokelat untuk menutupi
matanya yang sembab lantaran
menangis karena sang kekasih
bakal menghadapi vonis hakim.
Luna dan Ariel yang duduk di
bangku paling pojok terlihat
begitu mesra. Ariel meng-
genggam tangan Luna erat
sekali.

Sesekali mereka saling
berbisik. Sesekali pula Luna

menyeka keringat yang
mengalir di wajah Ariel. Tampak
wajah keduanya sedikit tegang,
terutama Luna. Ariel tampak
seperti menenangkan Luna
yang kellhat-

Dalam sidang yang berjalan
selama tiga Jam Itu, Luna duduk
di kursi barisan paling depan,
atau , berada persis di belakang
kursi terdakwa yang diduduki
Ariel. Mantan presenter musik
Dahsyat dan bekas bintang
Iklan sabun itu duduk ditemani
artis legendaris Titiek Puspa.

Sweater warna gelap
sengaja dilepas Luna selama
berada di ruang sidang agar
kaus putih yang dipakainya
Jelas dan bisa dilihat orang
banyak. Kaus putih Itu terasa
istimewa karena bertuliskan
Freedom dengan gambar wajah
Ariel di belakangnya.

Sidang belum dimulai. Luna

sudah mulai meneteskan air
mata. Sepanjang sidang
berjalan, tak Jarang Luna
mengambil beberapa lembar
tisu untuk menyeka alr matanya
yang mengucur deras dan
membasahi pipinya. Wajahnya
tampak memerah. Setiap kali

Luna Nangis  ... Sambungan dari hal 1

namanya disebut oleh hakim.
Luna Juga tampak meneteskan
alr mata. Kertas tisu pun
terbuang untuk membersihkan
air matanya. Menurut
pengunjung siding, vonis 3,5
tahun itu sudah sangat wajar
bagi kesalahan Ariel, �Ibnu
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Kemajuan Prestasi Olahraga
Musi Banyuasin Kian Jelas

Sekayu-MONITOR :
Keberhasilan Tim bola Basket

Putra dan Putri SMAN 1 Sekayu
menggandengkan Dua Trophy Juara I
pada Kejuaraan bola Basket Antar
Pelajar pada Honda DBL South
Sumatera Tahun 2011 serta
keberhasilan Atlet Pencak Silat Muba
keluar sebagai Juara Umum pada
Kejuaraan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan, merupakan bukti dari maju
dan berkembangnya pembinaan
olahraga di daerah ini.

Sehingga predikat Kabupaten Musi
Banyuasin sebagai Kota Olahraga
tidak diragukan lagi. Ini dapat
dibuktikan kembali dengan
Keberhasilan Kabupaten Musi
Banyuasin menggandengkan dua
trophy juara I Putra dan Putri pada
Kejuaraan Basket antar pelajar DBL
Honda South Sumatera Tahun 2011
yang diraih Tim SMA Negeri 1 Sekayu

yang sebagian besar di bina pada
ABBS. Begitu juga dengan
keberhasilan Kab. Muba meraih juara
umum Pencak Silat pada Kejuaraan
Daerah Povinsi Sumatera Selatan di
Baturaja.

Keberhasilan dalam meraih
prestasi dibidang olahraga yang
sekaligus mengharumkan nama
Kabupaten Musi Banyuasin baik di
tingkat Provinsi, tingkat nasional
bahkan tingkat internasional ini
sangat mengembirakan dan wajar jika
disambut dan dimeriahkan dengan
Pawai keliling kota. Pawai keliling
kota yang diselenggarakan di Sekayu
(28/1) lalu dengan start dari GOR
Ranggonang Sekayu dan Finish di
Stable Berkuda.

Para atlet yang berhasil menjadi
juara ini disambut langsung oleh
Bupati Muba H. Pahri Azhari dan
masyarakat yang turut bangga atas

keberhasilan ini. Keberhasilan yang
diraih tim basket dan pencak silat ini
merupakan bukti dari pembinaan
yang dilakukan secara baik oleh
Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin, prestasi yang
membanggakan ini harus tetap
dipertahankan, ungkap Bupati Musi
Banyuasin H. Pahri Azhari dalam
sambutannya. Pahri juga
menambahkan Atlet-atlet yang
berprestasi ini akan diberikan re-
ward, hal ini bertujuan sebagai
pemacu untuk terus berprestasi yang
lebih tinggi lagi.

Pada kesempatan tersebut Bupati
Musi Banyuasin H. Pahri Azhari
memberikan bonus kepada tim peraih
Juara 1 DBL 2011 Putri dan Putra
SMA Negeri 1 sekayu serta Juara
Umum Kejurda Pencak Silat 2011
masing-masing sebesar Rp.
20.000.000 Pada kesempatan itu

juga, Bupati Muba memberikan
bantuan Alat Marching Band untuk
SMA Negeri 1 Sekayu.

Sementara itu, Kepala Dinas

Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Drs.
Syafarudin dalam laporannya
mengatakan bahwa prestasi ini tidak
dapat dicapai dengan instan akan tetapi
merupakan buah dari pembinaan yang
dilakukan secara baik.

Ditambahkannya juga bahwa telah
banyak Prestasi yang diraih oleh
Kabupaten Musi Banyuasin di cabang
olahraga ini diantaranya untuk
cabang bola basket Kabupaten Musi
Banyuasin telah berhasil menjadi
Juara I Putri pada Kejuaraan Basket
Piala Presiden tahun 2011 di Jakarta
dan Juara I Putri pada Kejuaraan
basket Piala Menegpora tahun 2010
di Jakarta.

Sementara di cabang Pencak Silat
Kabupaten Musi Banyuasin berhasil
menjadi Juara II pada POM ASEAN
tahun 2010 di Thailand dan yang
baru saja diraih Juara Umum Pencak
Silat pada Kejuaraan Daerah
Sumatera selatan Tahun 2011 di
Baturaja dengan perolehan Medali
berupa 9 Emas, 4 Perak dan 1
Perunggu.�av/hlm

Pawai Tim Basket Putri SMAN 1 Sekayu membawa Trophy Juara Keliling Kota Sekayu

H.Pahri Azhari Bupati Muba menyambut Atlet Juara Umum Pencak Silat Penyerahan Bonus dari Bupati Muba kepada Tim Basket Putra,Putri dan Atlet Pencak Silat,
masing-masing Rp.20.000.000,

Pemimpin Umum Pemimpin Perusahaan

Direktur PT Pandu Berkat Anugrah

Pemimpin Redaksi
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