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Kamar Indekos Mahasiswi
Disatroni Pencuri
BOGOR— Nasib nahas melanda Ratna Padmai
(20). Mahasiswi salah satu universitas negeri di
Bogor tersebut harus rela kehilangan sejumlah
barang berharganya, Sabtu (13/11).
Kamar indekosnya yang berada di Jalan Raya
Semplak, RT 01/RW 08, Kecamatan Bogor Barat,
Kota Bogor, dimasuki pencuri. Akibatnya, uang tunai
sebesar Rp 2 juta, dua telepon genggam, dan satu
DVD player raib digondol pencuri.

Waspadai Kejahatan
dengan Kekerasan

Kejadian ini diketahui korban sekitar pukul 05.30
WIB. Saat bangun pagi, dia tiba-tiba saja kaget karena jendela kamarnya berada dalam posisi terbuka.
“Ketika saya lihat meja, saya lebih kaget lagi. HP
sudah enggak ada, langsung yakin, pasti dicuri.
Benar saja, saat buka lemari, uang saya raib. DVD
yang ada di laci meja juga sudah hilang,” katanya.
Kasat Reskrim Polres Bogor Kota, AKP Indra
Gunawan, mengatakan, pihaknya sudah mengolah
tempat kejadian perkara dan meminta keterangan
saksi. Polisi pun sudah menemukan sidik jari yang
diduga milik pelaku. “Sepertinya pelaku mencongkel
jendela dengan obeng besar. Dugaan sementara,
pelaku satu orang,” ujarnya, Ahad (14/11).  c21

JAKARTA — Kejahatan dengan kekerasan
(Jatanras) seperti perampokan kembali meramaikan
Ibu Kota. Tidak main-main, pelaku kini banyak menggunakan senjata api (senpi) rakitan. Namun, masih
ada juga yang menggunakan senjata tajam (sajam),
seperti golok, celurit, atau pisau. Kebanyakan
pelaku Jatanras mengincar sepeda motor atau menjadi pemalak.
Warga Cengkareng, Iyan Syahputra, mengatakan

pemalakan kerap terjadi di sekitar Jl Daan Mogot
dekat Pasar Cengkareng hingga Terminal Bus
Kalideres. “Pelakunya berganti-ganti dan kerap
berpura-pura sebagai penumpang angkutan umum,”
ungkapnya, sambil menunggu bus jurusan KalideresKampung Rambutan di Halte Bus Rawa Buaya,
Jakarta Barat, Ahad (14/11).
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya,
Komisaris Besar Boy Rafli Amar, mengatakan pencurian dengan kekerasan seperti tersebut di atas
adalah kejahatan yang sudah lama terjadi. Dia
berpesan agar masyarakat tidak memakai perhiasan
saat keluar rumah, terlebih bagi mereka yang
menumpang angkutan umum.  c29 ed: budi utomo
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Sejumlah warga pemilik bangunan di bantaran Kali Duri, RT 007/010, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Ahad
(14/11), membongkar bangunan rumah yang akan dijadikan lokasi rumah pompa. Sebanyak 27 pemilik rumah mendapat kompensasi ditempatkan di rumah susun (rusun) bersubsidi di Marunda, Jakarta Utara.

Dukungan pada Airin Setengah Hati
TANGERANG –– Hasil
sementara penghitungan
suara Pemilukada Kota
Tangsel, Sabtu (13/11) kemarin, cukup mengejutkan.
Pasangan nomor urut 4, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie, yang didukung
oleh sembilan partai politik,
tidak berhasil meraih suara
signifikan.
Berdasarkan hasil penghitungan suara metode
quick count (hitung cepat)
yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia
(LSI), pasangan Airin-Benyamin mendapatkan suara
sebesar 46,09 persen. Jumlah itu hanya terpaut sedikit
dari suara yang diperoleh
pasangan Arsid-Andre yang

memperoleh 45,83 persen
suara. Sedangkan, pasangan
nomor urut 1, Yayat Sudrajat-Norodom
Sukarno,
memperoleh suara sebesar
5,87 persen dan pasangan
nomor urut 2, RodhiyahSulaeman Yasin, mendapatkan suara 2,21 persen.
Menurut Zaki Mubarak,
pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik (FISIP) UIN Syarif
Hidayatullah, perolehan
suara Airin tidak sebanding
dengan dukungan sembilan
partai politik. Sembilan partai politik itu diduga tidak
bisa menggerakkan mesin
partainya sehingga para
anggota dan simpatisan partai tidak menggunakan hak

suaranya untuk memilih
Airin-Benyamin.
“Dukungan partai politik
kepada Airin-Benyamin bersifat setengah hati dan pragmatis, sehingga sangat sedikit pendukung dan simpatisan partai memilih Airin,” ujar Zaki, Ahad (14/11).
Zaki menduga, partai politik pendukung Airin hanya
ingin mengeruk kekayaan
Airin dengan menjual kursi
dukungan saja. Setelah dibeli, mereka tidak lagi memikirkan hasil pemilukada
di kemudian hari. Selain itu,
Zaki menilai banyaknya
dukungan partai politik itu
justru membuat mereka
tidak bersatu.
Berbeda dengan Arsid-

Andre, lanjut Zaki, meskipun mereka hanya didukung
oleh empat partai, yaitu
PPP, PBB, Hanura, dan Gerindra, namun mereka sangat kompak. Mereka berhasil merebut kantong-kantong suara yang tadinya
dianggap akan dikuasai oleh
Airin-Benyamin.
Burhanudin Muhtadi,
pengamat politik dari Lembaga Survey Indonesia, sekaligus pendiri JPTS (Jaringan Pemilih Tangerang Selatan), mengatakan, Airin-Benyamin hanya berhasil menguasai para petinggi partai
politik. Namun, ia tidak berhasil menguasai para pendukung dan simpatisan partai itu.  c25 ed: budi utomo

BOGOR — Sedikitnya 33
titik di Jakarta-Bogor-Dep o k - Ta n g e r a n g - B e k a s i
(Jabodetabek) ditengarai
tercemar timbel. Ini berdasarkan penelitian Komite
Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) di 71 wilayah, 2005 hingga pertengahan 2010 lalu.
KPBB menolak memaparkan seluruh wilayah
yang tercemar. Namun, ada
dua wilayah dengan tingkat
pencemaran timbel terparah. “Yakni, Desa Cinangka,
Kecamatan Ciampea dan
Desa Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten
Bogor,” ujar salah satu peneliti KPBB, Aferd, pada
Republika, saat dijumpai di
Hotel Salak, Kota Bogor,
kemarin (14/11).
Pencemaran terjadi karena adanya aktivitas peleburan aki dan emas yang dilakukan secara rumah industri
oleh warga. “Kondisi di sana
amat memprihatinkan. Bayangkan, misalnya, dapurnya
pun dipakai sebagai tempat
peleburan,” katanya lagi.
Aferd mengatakan, pemerintah harus bertindak
tegas menangani kasus ini.
Pemerintah harus memberi
pekerjaan lain kepada

masyarakat,
seperti
membuat usaha kecil
menengah (UKM) yang jauh
dari peleburan aki dan
emas, agar pencemaran tak
semakin
parah.
Menurut Aferd, timbel memiliki nama ilmiah plumbun
(Pb) atau biasa dikenal dengan nama timah hitam. Ia
merupakan logam berat berbahaya dan beracun, berwarna abu-abu, dan sangat
tak dibutuhkan oleh tubuh.
Sifat timbel mudah dilelehkan dan dibentuk, tidak
berkarat, serta padat. Ia
biasanya digunakan sebagai
campuran dalam cat, pipa,
solder, pemberat pancingan,
dan peluru. Selain itu, timbel juga digunakan dalam
industri baterai (aki), sistem
pemipaan air minum, pengilapan keramik, kaleng makanan dan minuman.
Ketika telah mencemari
lingkungan, timbel tak bisa
dihilangkan. Remediasi dan
pembetonan titik-titik yang
tercemar harus dilakukan
agar timbel tak berdampak
lebih besar pada warga
sekitar.

Kerusakan otak
Sebelumnya, dari penelitian lainnya yang dilakukan organisasi tersebut di
Desa Cinangka, puluhan
anak terdeteksi terkontaminasi timbel dalam darah. Ini
terjadi karena parahnya
pencemaran timbel di wilayah itu, yang mencapai ra-

tusan ribu ppm, dari batas
ambang WHO yang hanya
400 ppm.
Dari penelitian yang dilakukan terhadap 40 anak dan
diambil secara acak, ratarata memiliki kadar timbel
dalam darah sebesar 36,62
mikrogram per desiliter.
Dengan tingkat minimum
timbel 16,2 mikrogram per
desiliter—ditemukan pada
anak laki-laki berumur
enam tahun dan maksimum
di atas 60 mikrogram per
desiliter—ditemukan pada
anak perempuan usia tujuh
tahun.
“Padahal, batas normal
sesuai WHO hanya 10 miligram per desiliter,” kata Ahmad Safrudin, koordinator
KPBB beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, masuknya timbel ke manusia khususnya anak-anak dapat
menyebabkan kerusakan fatal pada sistem syaraf. Dalam kadar tujuh miligram
per desiliter, timbel bisa menyebabkan penurunan IQ
pada anak.
“Sementara itu, bila di
atas 10 miligram per desiliter apalagi mencapai di atas
30 miligram per desiliter,
anak-anak akan bisa mengalami kerusakan otak sehingga muncullah keterbelakangan mental hingga
kematian,” katanya menjelaskan. Di luar negeri, Nigeria merupakan negara dengan pencemaran timbel
tertinggi.  c21 ed: budi utomo

DKI Rencanakan Pembangunan Tanggul Laut

MG03

AKSI DAMAI
Sejumlah mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia melakukan aksi damai antirokok di Bundaran Hotel Indonesia, Ahad (14/11).

JAKARTA –– Pemprov DKI
Jakarta berencana membangun
tanggul laut atau sea wall. Rencana ini sudah disampaikan ke
DPRD DKI Jakarta lewat pengajuan rencana peraturan daerah
(Raperda) tahun 2011.
Tanggul ini dibangun untuk
mencegah masuknya air laut ke
daratan Jakarta. Apalagi, lahan
di Jakarta sudah mengalami penurunan muka tanah dan kecenderungan meningkatnya air
pasang laut.
Saat ini, sedang dilakukan
pengkajian oleh konsultan Belanda yang bekerja sama dengan
Pemprov DKI, Kementerian Pe-

kerjaan umum, dan Bappenas.
Rencananya, tanggul laut ini
akan disinergikan dan diintegrasikan dengan rencana reklamasi Pantura dan RTRW Provinsi DKI Jakarta tahun 2030.
Gubernur DKI, Fauzi Bowo,
mengatakan pengkajian yang
dilakukan sejak 1 Oktober 2010
akan berlangsung selama enam
bulan di sepanjang pantai tersebut. Ditegaskannya, pembangunan tanggul ini bukan hanya
didirikan di wilayah Jakarta,
melainkan juga sepanjang Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa.
Rencana pembangunan tanggul laut ini merupakan kesepa-

katan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda.
Kedua negara ini telah menandatangani nota kesepakatan
yang disaksikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Kementerian Lingkungan Hidup
di Belanda.
Kesepakatan itu mengenai
“North Java Coastal Defence
Strategy” yang fokus dalam
pengkajian untuk pengamanan
pantai utara Jawa, termasuk
pantai Jakarta Utara, yang rawan perubahan iklim, seperti
gelombang pasang air laut dan
penurunan tanah. Untuk membangun bendungan ini, Fauzi

DPRD Usul Pembangunan Mal Dihentikan
JAKARTA — Pusat perbelanjaan atau mal dianggap
salah satu penyebab permasalahan di Jakarta. Apalagi,
jumlahnya dinilai sudah terlalu banyak. Dari data yang
diperoleh saat ini di Jakarta
sendiri telah terdapat 70 mal.
Dengan jumlah ini, Jakarta
menjadi kota di dunia yang
paling banyak memiliki mal.
Oleh karena itu, DPRD DKI
mengusulkan penghentian
pembangunan pusat perbelanjaan setidaknya untuk
lima tahun ke depan.
Anggota DPRD dari Fraksi
Partai Golkar, Priya Ramadhani, mengatakan pembangunan mal membuat kondisi
Jakarta semakin timpang.
Terutama, mengenai keberadaan ruang terbuka hijau

(RTH) dan kemacetan. “Kami
usulkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda)
Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) 2010-2030 tidak ada
lagi pembangunan mal,”
katanya, akhir pekan lalu.
Menurut Ketua DPD Partai Golkar DKI ini, usulan
tersebut dilontarkan untuk
memberikan kesempatan
Pemprov DKI memenuhi target RTH-nya yang saat ini
baru mencapai 9,6 persen dari
target 13 persen. “Dalam
waktu lima tahun Pemprov
DKI jangan lagi berpikir untuk membangun mal, tapi
berkonsentrasi pada penataan lingkungan, seperti RTH
dan penanganan kemacetan,”
kata Prya.
Dalam penggodokan Rape-

da RTRW ini, pihaknya juga
mengusulkan adanya ketegasan terkait proses pembebasan lahan milik warga yang
akan digunakan Pemprov
DKI untuk fasilitas umum. Ini
menyusul banyaknya keluhan
warga yang merasa digantungkan nasibnya lantaran
tidak adanya kejelasan dari
aparat terkait penggantian
rugi. Ia mengatakan, akan
membatasi jangka waktu
pembayaran ganti rugi. Contohnya, jika dalam tiga tahun
tidak juga dilakukan pembayaran, warga berhak membangun lahannya dengan harga
yang sesuai.
Selain itu, ia juga meminta
Pemprov DKI dapat melakukan pengembangan dan pemerataan
pembangunan.

“DKI harus memberikan penjelasan yang mendetail dalam
RTRW 2010-2030 sehingga
dapat merumuskan pemerataan pembangunan yang
sesuai dengan kebutuhan dan
potensi wilayah tersebut,”
kata Prya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Bappeda), Sarwo Handayani,
mengungkapkan, pembangunan mal dilakukan untuk
menyesuaikan kebutuhan
penduduk. Meskipun dikatakan Yani, tidak menampik
pembangunan yang terjadi
saat ini hanya terpusat di tengah kota.
Sebelumnya, di Jakarta dinilai telah terjadi pembangunan yang melebihi kemampuan. Penyebabnya, ter-

jadi pembangunan di beberapa wilayah saja, terutama
pusat kota. Pembangunan beserta infrastrukturnya terlalu
terpusat di kawasan MH
Thamrin, Sudirman, dan wilayah sekitarnya. Sementara
itu, pembangunan yang terjadi di kawasan tersebut malah menyebabkan terbengkalainya pembangunan di
wilayah lain.
Pakar perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan jika dilihat dari peta kawasan terbangun, bangunan yang telah
ada di Jakarta sudah memenuhi dari 92 persen lahan.
“Sedangkan delapan persennya sudah diperuntukkan bagi RTH,” katanya.
 c22 ed: budi utomo

menegaskan, tak bisa dilakukan
dalam waktu yang instan. Dalam waktu 2-3 tahun pun belum
tentu bisa diselesaikan. “Tetapi,
bendungan itu dibangun untuk
mengamankan Jakarta lima
tahun ke depan,” katanya.
Kepala Bidang Pemeliharaan
Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Fakhrurazi, mengatakan pernah ada pertemuan
antara Pemprov DKI dan konsultan asal Belanda beberapa
waktu lalu. Dalam pemaparannya, konsultan itu menawarkan
agar teluk Jakarta dibendung
mulai dari ujung Tangerang
hingga Bekasi.  c22 ed: budi utomo

