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FAHMI ALI (TEMPO)

Merasa Tertipu,
Puluhan Calon Haji
Plus Lapor ke Polisi
Mahmud tak lagi
bisa dihubungi sejak
empat bulan lalu.
PAREPARE — Merasa tertipu oleh biro

perjalanan umrah dan haji plus, sebanyak 36 calon haji plus Parepare
mendatangi Markas Kepolisian Resor Kota Parepare kemarin. Mereka
melaporkan oknum pengelola travel
haji Al-Munawwara bernama Mahmud.
Salah satu anggota jemaah haji,
Ikommi, menuturkan bahwa dia bersama rekannya sudah dijanjikan
akan diberangkatkan pada 2010, tapi batal. Ia mengatakan sudah berusaha mencari Mahmud empat bulan terakhir. Namun kantor travel
haji Al-Munawwara yang dipimpin
Mahmud di Jalan Bau Massepe sudah tidak ditempati lagi.
“Makanya kami melaporkan hal
ini, karena kami kehilangan kontak
dengan Mahmud,” ujar warga Jalan
Tsanawiyah, Parepare, tersebut.
Sri Suryani, putri salah satu korban yang ikut melapor, mengatakan
komunikasi terakhir bapaknya,
Awaluddin, dengan Mahmud terjadi
sekitar empat bulan lalu. Mahmud
melalui pesan pendeknya mengatakan tengah berada di Jakarta untuk
mengurus pemberangkatan tahun
ini.
Saat dicek ke kantor Kementerian
Agama di Jakarta, nama-nama anggota jemaah dari biro perjalanan
yang dipimpin Mahmud itu tidak
terdata.“Setelah itu dia tidak dapat
dihubungi lagi. Nomor ponsel yang
biasa digunakan tidak dapat lagi dihubungi,”ucap Sri.
Korban lainnya, Megawati, meng-

ungkapkan bahwa tiap anggota jemaah harus menyetor uang sebesar
Rp 61-65 juta.“Saya sendiri awalnya
menyetor Rp 65 juta, namun pada
2010, saat kami dijanjikan diberangkatkan yang kemudian dibatalkan,
Mahmud mengembalikan uang saya
Rp 4 juta,”katanya.
Kepala Sentra Pelayanan Polresta
Parepare Inspektur Dua Zainuddin
mengatakan pihaknya akan terlebih
dulu memberikan laporan tersebut
kepada pimpinan Polresta. “Setelah
dilaporkan ke pimpinan, baru akan
diarahkan ke Satuan Reserse Kriminal untuk penyidikan,”katanya.
Ikommi mengatakan menggunakan biro pemberangkatan haji plus
Al-Munawwara karena rekomendasi
seorang pegawai Kementerian Agama Kota Parepare. “Saya melalui
Ilyas, salah seorang pegawai di Kementerian Agama Parepare. Makanya saya sangat percaya,”ujar dia.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare Syafaruddin menuturkan bahwa pihak Kementerian
tidak tahu-menahu soal masalah haji plus itu.“Makanya kami selalu menyarankan masyarakat agar melalui
jalur reguler,” kata Syafaruddin saat
ditemui di ruang kerjanya.
Terkait dengan nama Ilyas, Syafaruddin mengatakan ada dua orang
dengan nama tersebut di kantornya.
Ia berjanji memanggil kedua pegawai itu untuk mengklarifikasi hal
ini.
“Dirjen Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama jelas-jelas melarang keras pegawai Kementerian
Agama mengurusi masalah haji
plus,” ujar Syafaruddin.“Jika hal itu
terbukti, tentu akan ada sanksi yang
akan diberikan.” ● SUHERMAN MADANI

Pajak
Reklame

Tiga pekerja sedang memasang sambungan kabel listrik di sebuah reklame di Jalan Ahmad Yani,
Makassar, kemarin. Sejumlah pengusaha reklame yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha
Reklame Indonesia Makassar tidak setuju dengan adanya kenaikan pajak reklame sebesar 25
persen karena dinilai tak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010.

Aktivis Sesalkan Aksi Mogok Kerja
Dokter dan Perawat
BULUKUMBA — Aksi mogok kerja
yang dilakukan dokter dan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sulthan Daeng Radja Bulukumba, Jumat pekan lalu, mendapat sorotan dari aktivis Lembaga Pemuda Sadar Pendidikan
(LPSP). Mereka menilai para
dokter dan perawat mengorbankan masyarakat hanya untuk memenuhi tuntutannya.
Belasan aktivis LPSP berunjuk
rasa di depan RSUD Sulthan Daeng Radja dan kantor Bupati Bulukumba kemarin. Koordinator
aksi, Hermayanto, mengaku kecewa atas tindakan yang dilakukan
para dokter dan perawat tersebut.
Menurut dia, aksi tidak menerima
pasien itu melanggar kode etik
dokter dan perawat.
“Meskipun melakukan protes,
jangan mogok karena gaji dari
negara tidak dipotong,”kata dia.

Hermayanto menilai tidak dibayarkannya jasa pelayanan para
dokter dan perawat adalah urusan manajemen keuangan rumah
sakit yang tidak beres. Namun
masyarakat jangan dijadikan
korban.“Mereka mau berobat tapi ditolak,”kata dia.
Dalam orasinya, LPSP menuntut pihak rumah sakit lebih
transparan dan mempublikasikan setiap anggaran yang digunakan. Mereka juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian Kabupaten Bulukumba
mengaudit penggunaan anggaran
di rumah sakit tersebut.
LPSP meminta Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan mencopot Direktur RSUD Sulthan Daeng Radja Diamarni Gandhis. Sedangkan dokter dan perawat
yang melakukan mogok kerja di-

beri sanksi berupa penundaan
kenaikan pangkat bagi pegawai
negeri dan honorer.
Kepala Tata Usaha RSUD Sulthan Daeng Radja, Saharuddin,
mengatakan aksi mogok yang dilakukan dokter dan perawat tersebut tanpa izin dari pihak rumah sakit.“Mereka tidak pernah
memberitahukan kami kalau
akan mogok kerja,”kata dia.
Dokter dan perawat tersebut
menuntut pembayaran jasa medis
pada 2009 dan 2010, yang hingga
saat ini belum terbayarkan. Disebutkan bahwa jumlah biaya jasa
medis dan pembelian obat untuk
2010 sebesar Rp 16 miliar. Pembayaran tunjangan untuk 2011
pun sudah disiapkan. Hanya, para dokter dan perawat menolaknya sebelum ada kejelasan mengenai tunjangan dua tahun lalu.
● JASMAN
IKLAN

