Megapolitan | 5

SABTU, 31 JULI 2010 | MEDIA INDONESIA

LINTAS BERITA
Hari ini Reuni Akbar UI 2010
UNIVERSITAS Indonesia (UI) bersama Ikatan Alumni UI (Iluni
UI) kembali menggelar reuni akbar. Reuni yang bertajuk Homecoming Day UI 2010 akan berlangsung hari ini mulai pukul 07.00
WIB hingga 21.00 WIB di Kampus UI Depok. Tema yang diangkat
pada reuni kali ini, kata juru bicara UI Vishnu Juwono, adalah The
Yellow goes green. “Selain menjadi ajang silaturahim, tema yang
diusung sekaligus mengampanyekan lingkungan hidup dan
sehat,” tuturnya dalam siaran pers, kemarin. Terdapat beberapa
acara yang digelar seperti green campus carnival, biopori campaign,
serta zona memori UI. Reuni akan dimeriahkan band lawas UI
Chaseiro, artis Tere, Once, dan Christine Panjaitan. Homecoming Day UI 2010 akan dibuka Rektor UI Prof Gumilar Rusliwa
Somantri.” (*/J-1)

Rumah Saung Depok Dilalap Api
RUMAH Saung, salah satu restoran terbesar di Jalan Tole Iskandar,
Kelurahan Depok Pancoran Mas, Kota Depok, kemarin terbakar.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian
materiil ditaksir ratusan juta rupiah. Tamu yang sedang makan
spontan berlarian keluar dan memindahkan mobil mereka dari
parkiran. Dalam waktu setengah jam, api melalap habis bangunan yang umumnya terbuat dari bahan kayu dan bambu itu.
Upaya yang dilakukan petugas kebakaran Kota Depok untuk
memadamkan api mengalami kesulitan karena semburan gas
justru membuat api semakin berkobar. Menurut keterangan saksi
mata bernama Andi, sumber api diduga dari arus pendek listrik di
tempat pembakaran ikan. Api lantas menyambar beberapa tabung
gas yang kemudian memicu ledakan. (KG/J-1)

MI/ ROMMY PUJIANTO

KURMA MENJELANG LEBARAN: Pedagang membungkus kurma di Pasar Tanah Abang, Jakarta, kemarin. Menjelang ibadah puasa penjualan kurma meningkat dengan
harga jual bervariasi, sekitar Rp20 ribu-Rp275 ribu per kg bergantung pada jenisnya.

Penyelundupan Narkoba
Meningkat Tajam

Miliaran Dana
Pengolahan Sampah
Menguap
MILIARAN dana pembangunan unit pengolahan sampah (UPS)
Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kota Depok diduga dikorupsi.
Anggaran UPS menguap melalui praktek mark-up (penggelembungan harga) dan pembentukan kelompok kerja fiktif.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Depok
Sofyan Selle mengakui ada dugaan miliaran dana pembangunan
UPS yang dikelola Dinas Koperasi UMKM dan Pasar Kota Depok mengalir ke kantong pejabat Kota Depok. Sejumlah pejabat
Pemerintah Kota Depok terkait dengan kasus korupsi UPS kini
diperiksa Kejaksaan Negeri. Salah satunya, Asep Sumiardja, yang
kini menjabat Kepala Bidang Kebersihan dan Ketertiban Dinas
Koperasi UMKM Kota Depok. Dugaan penggelembungan anggaran UPS terjadi pada 2008. “Dalam kasus ini, Asep diperiksa
sebagai saksi,” kata Sofyan.
Sofyan menjelaskan, kasus ini ditangani kejaksaan karena dugaan penggelembungan anggaran pembangunan hanggar dan
mesin UPS mencapai miliaran di dua pasar tradisional, yakni
Pasar Kemiri Muka, Kecamatan Beji, dan Pasar Cisalak, Kecamatan Cimanggis.
Selain itu, kasus UPS ini telah menjadi perhatian masyarakat.
Oleh karena itu, penyidik kejaksaan akan bekerja objektif, dan
transparan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya.
Sementara itu, saat ditemui secara terpisah, Asep Sumiardja
mengatakan dia tidak tahu soal waktu pembangunan hanggar
dan mesin UPS Pasar Kemiri Muka dan Pasar Cisalak. “Saya tidak
tahu, karena yang menangani pembangunan hanggar dan mesin
UPS adalah Bagian Sarana Prasarana (Sarpras) Dinas Koperasi
UMKM dan Pasar Kota Depok. Saya hanya menangani upah
tenaga honor di dua pasar tradisional tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Asep mengaku tidak tahu berapa miliar dana APBD
Kota Depok untuk dua proyek UPS di Pasar Kemiri Muka dan
Pasar Cisalak. (KG/E-3)

Bandara menjadi pintu favorit untuk
memasukkan narkoba ke Indonesia dari
luar negeri.
Muhamad Fauzi
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UMLAH pengguna narkoba yang
besar di Indonesia menjadikan
negara ini terus menjadi incaran
para sindikat narkoba internasional.
Mereka terus berusaha memasukkan
narkotika dan zat psikotropika lain ke
Indonesia.
Berdasarkan data Badan Narkotika
Nasional (BNN), jumlah pengguna
narkoba mencapai 3,6 juta orang.
Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kementerian Keuangan Frans Rupang
menyatakan ada tren peningkatan jumlah narkoba yang coba diselundupkan
masuk ke Indonesia.
Pada semester I 2010 ini saja, jumlah
narkoba yang berhasil dicegah masuk
mencapai 400 juta kilogram (kg). Jumlah itu meningkat sepertiga atau 100
kg jika dibandingkan dengan posisi

Car Care Center

Perawatan Mobil
Berkualitas Tinggi

P

ERTUMBUHAN sektor
otomotif yang begitu pesat telah
memunculkan kebutuhan pelayanan
yang cepat dan nyaman, termasuk dalam
hal perawatan mobil. Apalagi saat ini
mobil bukan lagi sekadar alat pemenuhan
transportasi, melainkan telah berkembang
menjadi simbol gaya hidup, prestise, dan
kebanggaan diri seseorang.
Karena itu, perawatan khusus dan detail
sangat diperlukan untuk menjaga mobil
dari segala yang bisa merusak pesona dan
kemewahannya. Di sinilah peran Car Care
Center (C3) menjadi begitu penting. C3
dikenal sebagai pusat perawatan mobil
yang selalu menjaga kualitas dan konsisten
memberikan teknologi terbaik dalam dunia
perawatan mobil. Saat ini, C3 memiliki 23
gerai yang tersebar di kota-kota besar di
Indonesia.
Konsep one stop automotive center yang
modern, berkualitas tinggi, lengkap,
nyaman, cepat, dan dilengkapi tim teknis
yang profesional dan bahan bermutu
internasional menjadi fokus C3 dalam
menjalankan bisnis dan melayani
pelanggan. Pengembangan dan inovasi
juga terus dilakukan C3 untuk mencapai
visi menjadi tempat terpadu perawatan
mobil terbaik.
Kini, C3 kembali membawa angin segar
untuk pecinta mobil di Indonesia, dengan
konsep baru, yaitu the Next Generation of
Car Care. Konsumen dapat merawat mobil
di C3 tanpa takut cat rusak atau menipis.
Jaminan risk-free system juga diberikan,
sebagai terobosan di bidang salon mobil.
Pasalnya, hanya C3 yang memberikan
garansi tidak mengikis, membuat baret,
dan merusak cat mobil.

Menurut Nancy, Business Development
of C3, risk-free system ini bukan hanya
slogan. Itu dapat dibuktikan dan setiap
konsumen akan mendapatkan sertifikat
garansi. “Hal itu bisa kami terapkan
karena C3 juga anggota asosiasi cuci mobil
internasional, ICA (International Car Wash
Association),” jelasnya.
Dengan memakai bahan dasar natural
(pisang, stroberi, blueberry, dan carnauba),
konsumen dijamin tidak perlu merasa risau
terjadi cacat dalam perawatan kendaraan
mereka.
Tiga layanan utama perawatan mobil
diberikan C3, yakni car wash (cuci mobil),
car detailing (salon mobil), dan car protection
(perlindungan mobil).
Untuk proses cuci mobil, C3
menggunakan bahan natural yang tidak
dimiliki car wash lainnya. Selain ramah
lingkungan, bahan tersebut memberikan
hasil kilap dan melindungi cat mobil.
Semua kelebihan itu disediakan untuk
menjawab kebutuhan pecinta mobil di
Indonesia.
Selama Indonesia International Motor
Show (IIMS), 23 Juli–1 Agustus 2010 di
JIExpo Kemayoran, Jakarta, C3 memberi
layanan istimewa bagi konsumen yang
sudah menjadi member C3. Hal tersebut
dimulai dari gratis mendapat tiket masuk
IIMS hingga gratis cuci mobil di booth cuci
eksklusif.
Dengan bertempat di pelataran parkir
IIMS, C3 juga memberikan diskon khusus
bagi pengunjung IIMS. Pengunjung yang
membuka rekening HSBC juga akan
mendapatkan gratis cuci mobil yang
berlaku di semua cabang C3 di Jakarta.
(Tsr/S-25)

yang sama tahun lalu sebesar 300 juta
kg. Adapun bila dihitung nilainya,
jumlah tangkapan tahun ini meningkat lebih enam kali lipat dari Rp82
miliar menjadi Rp510 miliar.
Bandara menjadi pintu masuk favorit dari para penyelundup narkoba.
Dari sekian banyak bandara Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta menjadi
tempat yang paling sering dimasuki
para kurir narkoba.
“Mayoritas (penangkapan) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta,”
terang Frans Rupang di Kantor Pusat
Bea dan Cukai Jakarta, kemarin.
Selain Soekarno-Hatta, bandara lain
yang sering dipergunakan untuk menyelundupkan narkoba adalah bandara di Dumai, Bali, dan Batam.
Frans menjelaskan bahwa petugas
Bea dan Cukai di bandara-bandara telah dilatih untuk menganalisis persona
penumpang. “Kita bisa mengetahui
mereka membawa narkotika melalu

Kita bisa mengetahui
mereka membawa
narkotika melalui
gerakan-gerakan saat
turun dari pesawat.”
Frans Rupang

Direktur Penindakan dan Penyidikan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
gerakan-gerakan saat turun dari pesawat,” ujarnya.
Selain itu, Bea dan Cukai Indonesia
juga bekerja sama dengan bea cukai
di luar negeri untuk menangkap
pengedar narkotika. Informasi dari
Direktorat IV Narkoba dan Kejahatan Terorganisasi Bareskrim Polri dan
Badan Narkotika Nasional juga bermanfaat untuk mengungkap penyelundupan.
Modus berkembang
Modus yang digunakan juga mengalami perkembangan. Di tahun se-

belumnya, pengedar membawa narkotika dengan membungkus dan menelannya. Setelah melewati bandara
udara di Indonesia, narkotika dikeluarkan melalui buang air besar.
Tahun ini, kurir membawa narkoba
dengan menyelipkan zat adiktif itu
di dalam tas koper. Ruangan koper
ditambahkan untuk bisa menyelipkan narkotika, kemudian dibungkus
dengan kain penutup koper bagian
dalam. Frans menyebutkan modus seperti itu banyak diterapkan pengedar
asal Timur Tengah.
Selain itu, narkotika kerap diselundupkan di dalam suku cadang kendaraan bermotor. Modus seperti itu
diterapkan pengedar asal China.
Modus saat ini yang berkembang
adalah membawa narkotika berjumlah
kecil. Barang tersebut diselipkan di dalam sol sepatu atau sandal. Modus ini
terungkap dengan ditangkapnya dua
pengedar asal Iran di Bandara Ngurah
Rai, Bali, Juni lalu. “Jumlahnya 400
gram,” ungkap Frans.
Modus terakhir ini diduga akan
terus banyak dipakai. (E-3)
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