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Terendam
Lahar Dingin

Sebuah bus terjebak material yang terbawa saat terjadi banjir lahar dingin di Kali Putih, Desa Jumoyo, Salam, Magelang, Jawa Tengah, kemarin. Sepanjang pengetahuan warga, banjir lahar dingin kali ini merupakan yang terbesar
pascaerupsi Merapi.

RIM Tunduk pada Pemerintah
Komisi Pemberantasan
Korupsi mendukung
pembukaan server.
JAKARTA — Penyedia jasa layan-

an BlackBerry asal Kanada, Research In Motion (RIM), akhirnya bersedia mematuhi keinginan pemerintah Indonesia
untuk menyaring konten pornografi. “Sesegera mungkin,”
kata RIM melalui rilis resminya
kemarin.
RIM menyatakan akan tunduk
terhadap aturan pemerintah.
Perusahaan ini juga akan melakukan kerja sama dengan operator di Indonesia untuk menempatkan penyaring yang sesuai
dengan pengguna BlackBerry di
Tanah Air.
Dalam pernyataannya, RIM
akan melibatkan para operator
dan pemerintah dalam menyaring konten pornografi. “Kami
akan menjadikan sebagai prio-

ritas utama untuk meneruskan
solusi teknis memuaskan ke para mitra.”
Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring sebelumnya memberi batas waktu
dua pekan kepada RIM untuk
memenuhi sejumlah peraturan
di Indonesia. “Jika sampai 21
Januari belum dilaksanakan,
kami akan proses hukum,”ujarnya kemarin.
Permintaan Tifatul antara
lain RIM segera memblokir arus
data yang menyebarkan konten
pornografi. “Tinggal RIM saja
yang belum memblokir situs
pornografi.”
Permintaan lainnya, membangun server di Indonesia. Jika
RIM mengklaim telah membuka
server di sini, Tifatul meminta
RIM menunjukkan lokasinya.
Pembukaan server, kata dia,
berhubungan dengan keamanan
negara.
Tifatul mengatakan pihaknya
telah mengundang RIM untuk

membicarakan tuntutan pemerintah. Namun, “Mereka tidak
datang. Katanya masih di Kanada.”
Permintaan agar RIM membuka server didukung Komisi
Pemberantasan Korupsi.
“Menurut kajian, itu baik dan
memudahkan penegakan hukum, tentu kami mendukung,”
kata Wakil Ketua Komisi
Haryono Umar kemarin.
Menurut Haryono, adanya
pusat data di Indonesia akan
membantu aparat penegak hukum menelusuri komunikasi
orang-orang yang diduga terlibat kejahatan. “Karena selama
ini KPK juga sering kesulitan.”
Kendati demikian, Haryono
melanjutkan, penegak hukum
memiliki cara selain menelusuri
komunikasi lewat BlackBerry
untuk menyelidiki para pelaku
kejahatan. “Itu bukan satu-satunya cara,”ujarnya.
Anggota Komisi Komunikasi
Dewan Perwakilan Rakyat, Te-

guh Juwarno, mendukung ultimatum pemerintah kepada
RIM. “Kalau ada menteri mau
melaksanakan undang-undang
sesuai kewenangan dia, harus
kami dukung,” ujarnya. Langkah pemerintah semata-mata
adalah melaksanakan aturan.
“Inilah fungsi negara dan harus
tegas dalam penegakan peraturan.”
Keuntungan pembukaan server di Indonesia lainnya, kata
anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Heru Sutadi, adalah tarif lebih murah.
“Karena traffic Indonesia tidak
perlu dibawa ke Kanada.”
Selama
ini
pengguna
BlackBerry membayar US$ 4
per bulan melalui operator dan
link dari Jakarta ke Kanada.
Dengan dua juta pengguna di
Indonesia, setiap bulan RIM meraup sekitar US$ 8 juta atau Rp
72 miliar dari tarif traffic.
● DIAN YULIASTUTI | ANTON WILLIAM | ANTON SEPTIAN |
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membekuk seorang penculik, pelaku sodomi,
sekaligus penjual anak di bawah umur yang telah melakukan aksinya terhadap 38 korban.
Pelaku melakukan aksi bejat tersebut sejak 10
tahun lalu.
“Ada perilaku seksual tersangka yang menyimpang, lalu terungkap. Korban dijual untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis di berbagai kota,”kata Kepala Polres Kepulauan Seribu Ajun Komisaris Besar
Hero Henrianto Bachtiar di kantornya kemarin.
Tersangka bernama Sartono alias Toni, 34
tahun.Warga Dusun Wage RT 03 RW 01, Kecamatan Mundu, Cirebon, ini mengaku telah
menculik, mencabuli, sekaligus menjual 38
anak dari berbagai daerah. “Dari Jatinegara,
Serang, Purwakarta, Cikampek, dan Bandung,”kata Hero.
Para korban yang seluruhnya anak laki-laki
di bawah umur tersebut juga kerap disiksa.
Mereka dipaksa mengikuti tersangka berpindah dari satu kota ke kota lain dengan kereta
api.
Di kota-kota tersebut, antara lain Purwakarta, Serang, dan Cikampek, anak-anak itu
“dijual” tersangka untuk melayani hasrat seksual pria lain dengan bayaran Rp 25-50 ribu.
“Uangnya diambil tersangka semua, korban tidak dikasih sama sekali,”Hero menjelaskan.
Penangkapan Toni bermula dari laporan seorang warga Pulau Harapan, Kepulauan Seribu, bernama MJ. Ia melapor kehilangan anaknya yang bernama H, 14 tahun, pada 21 November tahun lalu. Belakangan diketahui H
pergi bersama tersangka ke Jakarta.
Tersangka, yang saat itu bekerja sebagai pedagang mainan anak-anak, berjanji akan
membelikan H sebuah telepon seluler jika mau
diajak ke Jakarta.Tergiur oleh janji tersebut, H
pun mengikuti tersangka. Di Jakarta, H justru
dicabuli berulang kali.“Disodomi 18 kali,” kata Hero.
H juga dipaksa mengikuti tersangka ke beberapa kota selama 1,5 bulan. Di kota-kota itulah H dipaksa melayani lelaki dewasa lain oleh
tersangka. Korban akhirnya berhasil kabur.
Dari keterangan H itulah polisi kemudian
mendapatkan ciri-ciri tersangka dan langsung
memburu hingga ke Purwakarta. Tersangka
Toni kemudian dibekuk di Stasiun Kota pada
Jumat pekan lalu. ● DWI RIYANTO AGUSTIAR

Menteri Perhubungan Salahkan PT KA Soal Kenaikan Tarif
JAKARTA — Menteri Perhubungan

Freddy Numberi melemparkan
tanggung jawab berkaitan dengan
kenaikan tarif kereta api yang hanya berlaku sehari kepada PT Kereta Api. “Mereka melakukan kesalahan di lapangan. Harusnya, sebelum berlaku kenaikan tarif, PT KA
lapor dulu,” kata Freddy seusai rapat kerja tentang pelaksanaan
program pembangunan 2011 yang
dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Convention Center kemarin.

Sebelumnya, PT KA mengumumkan berlakunya tarif baru untuk
kereta api kelas ekonomi.Tarif baru
itu mulai berlaku sejak 8 Januari
2011, sesuai dengan Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor 35
Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan
Orang dengan Kereta Api.
Ahad lalu, keputusan itu akhirnya dicabut. Menurut Menteri Perhubungan, penerapan tarif baru ditunda karena perusahaan pemerintah tersebut belum merampungkan
survei yang diminta. “Saya meme-

rintahkan agar PT KA melakukan
survei dulu,” katanya. “Tarif boleh
naik, dengan catatan PT KA harus
melakukan perintah operasional.”
Kini PT KA diberi waktu lagi selama empat bulan, hingga April
mendatang, untuk menyelesaikan
survei itu.“Kalau April selesai, operator bisa memberlakukan tarif baru. Lagi pula payung hukumnya sudah ada,”kata Freddy, tanpa memerinci perintah survei yang dia maksudkan.
Menteri Badan Usaha Milik Ne-

gara Mustafa Abubakar mengatakan PT KA menganggap perlu ada
kenaikan tarif karena subsidi dari
pemerintah selalu terlambat cair.
“Alokasinya ada, tapi realisasinya
selalu telat,” ujarnya. Ia pun menganggap kenaikan itu wajar diberlakukan dalam waktu dekat.
Pada tahun ini pemerintah menyepakati subsidi atau biaya untuk
memenuhi kewajiban pelayanan
umum (PSO) untuk PT KA sebesar
Rp 639 miliar. “Ada selisih Rp 136
miliar dari yang kami ajukan,”kata

juru bicara PT KA, Sugeng Priyono.
Kepala Humas PT KA Daerah
Operasi I Jakarta Mateta Rizalulhaq mengatakan penundaan kenaikan tarif itu membuat rencana perbaikan pelayanan pun tertunda.
“Tadinya, dengan tarif baru, kami
bisa mengganti kaca yang pecah,
lampu bisa menyala lagi, pintu rusak diperbarui. Tapi sekarang, mau
bagaimana lagi, sulit,”katanya.“Sebagai operator, kami harus siap dengan semua keputusan pemerintah.” ● SUTJI DECILYA | ANTON WILLIAM | ROSALINA

