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Saboen Rosin ada aloes dan
enak dipakenja, serta dipedjiken boeat anak-anak dan
orang-orang jang koelitnja
aloes; dia tida pake tjampoeran obat obatan. Jang beli
boeat djoeal lagi dapet potongan. ●

JADWAL SALAT
28 AGUSTUS
Zuhur 11.54 Magrib 17.53
Asar 15.14 Isya
19.03
29 AGUSTUS Imsak 04.30
Subuh 04.37
■ Sumber Departemen Agama Re-
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TEMPAT SAMPAH CIANGIR

Jakarta Ancam Cari Lahan Lain
Namun, nota kesepahaman yang berakhir hari ini bisa jadi diperpanjang.

Advertentie:
Saboen Rosin

SABTU, 28 AGUSTUS 2010

JAKARTA –– Gubernur DKI
Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, berlarut-larutnya penentuan tempat
pembuangan sampah terpadu (TPST) Ciangir, Tangerang, tidak dipusingkan
pihaknya.“Ciangir sulit, ya,
pindah saja,” ujar Fauzi setelah membuka acara pasar
rakyat di Lapangan Belalang kemarin.
Adapun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI
Jakarta akan membentuk
panitia khusus (pansus) dalam investigasi proyek
TPST Ciangir, yang tidak
kunjung menemui kata sepakat meskipun nota kesepahaman berakhir pada 28
Agustus.“Pansus ini terdiri
atas anggota DPRD DKI
Jakarta dan akan melakukan pengkajian ulang terhadap proyek TPST Ciangir ini,” kata Wakil Ketua
DPRD DKI Lulung Lunggana, Kamis lalu.
Meski demikian, Lulung
melanjutkan, kajian pansus
juga dilakukan untuk mencari lahan baru memba-

ngun TPST. Sehingga, tidak
hanya berpangku tangan
dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang. “Terpenting adalah permasalahan
sampah di DKI Jakarta dapat diselesaikan,” ujar Lulung.
Lulung
mengatakan,
proyek ini belum bisa disarankan untuk dihentikan
karena harus menunggu
hasil kajian dari pansus.
Untuk tenggat nota kesepahaman yang berakhir
pada 28 Agustus, Lulung
menyatakan bahwa tanggal
tersebut tidak kaku dan bisa saja mundur.
Dewan berkeras melakukan kesepakatan dengan
Pemerintah Kabupaten Tangerang, menurut Lulung,
karena Jakarta sudah kesulitan menangani masalah
sampah.“Jakarta ini sudah
kesulitan dalam mengelola
sampah. Sudah tidak cukup lagi TPST Bantargebang menampungnya,” kata Lulung.
Wakil Bupati Tangerang
Rano Karno memberikan
dukungan kepada pemerintah DKI dalam rencana
kerja sama ini. Dia mengatakan bahwa teknologi
yang ditawarkan DKI lebih
masuk akal dan sangat cocok untuk konten lokal,

dan sampah diolah menjadi
gas metana, listrik, dan briket. “Hasil pengolahan itu
memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat
ini,”kata Rano, Rabu pekan
lalu.
Kerja sama ini, kata Rano, sangat menguntungkan
Kabupaten Tangerang.“Semua problem teratasi, seperti terlepas dari tuntutan
Undang-Undang Persampahan, tidak perlu melakukan investasi lagi dan masih banyak lagi keuntungan
lainnya.”
Namun nada berseberangan diungkapkan ketua
tim kerja sama Kabupaten
Tangerang, Hermansyah,
yang menyatakan bahwa
hasil prastudi kelayakan
DKI dinilai negatif, yang
meliputi aspek teknis, ekonomi, maupun finansial.
Kabupaten Tangerang menilai usulan penerapan teknologi pada TPST Ciangir
dianggap spekulasi atau
hanya coba-coba. Dari sisi
ekonomi dan finansial, perhitungan investasi untuk
mechanic biological technology sebagai usulan teknologi pengolahan sampah
yang akan diterapkan tidaklah layak.
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Pasar
Rakyat

Warga antre membeli minyak goreng di pasar rakyat di Lapangan Belalang, Kalibata,
Jakarta, kemarin.
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Pintu Rel Kereta
UI Ditutup
–– Kementerian
Perhubungan Direktorat
Jenderal Perkeretaapian
akhirnya memberikan jawaban atas persoalan pintu Barel, yang selama ini
memancing perdebatan
antara warga Barel dan
pihak Kampus Universitas Indonesia. Dalam surat
yang diterima universitas,
Kementerian Perhubungan memutuskan tidak
membuka pintu tersebut.
Keputusan ini menjawab aksi puluhan warga
Barel yang kembali mendatangi kampus Universitas Indonesia kemarin.
Mereka menuntut bertemu dengan Rektor UI untuk meminta agar pintu
Barel yang terletak di seberang Fakultas Hukum
UI dibuka kembali. Namun mereka terhadang di
depan masjid kampus oleh
puluhan satpam dan poli-

DEPOK

si. Akhirnya rombongan
demonstran membubarkan diri sekitar pukul
12.20 WIB.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Subdirektorat
Pembinaan Lingkungan
Kampus UI Dadan Erwandi mengakui bahwa
ada upaya satpam menghadang kedatangan demonstran. “Di UI sedang
ada perhelatan wisuda, tidak mungkin mereka menemui Rektor,”ujarnya.
Adapun surat dari Kementerian Perhubungan
mendukung UI yang telah
melakukan penutupan
pintu di depan Fakultas
Hukum yang berseberangan dengan rel kereta
api.
Pintu Barel ditutup pada akhir Mei lalu karena
beberapa mahasiswa meninggal tertabrak kereta
api. ● TIA HAPSARI

