
Secara teori, se-
lama di LP ter-
pidana akan
menjalani se-

rangkaian pembinaan
secara sistematik se-
hingga perilaku jahat
dan tercela yang pernah
dilakukannya akan dit-
inggalkan, dan ia akan
dapat kembali diterima

oleh masyarakat manakala masa pidananya telah
habis.  

Namun, terungkapnya jaringan narkoba kelas
kakap di lingkungan LP Nusakambangan
Cilacap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)
sungguh menjungkirbalikkan bangunan ide LP
sebagai institusi yang memulihkan harkat dan
martabat mereka yang terbilang sebagai terpi-
dana. LP yang diidealkan menjadi sarana puri-
fikasi telah berubah menjadi tempat di mana keja-
hatan menemukan lahannya yang subur untuk
tumbuh dan berbiak.

Setidaknya ada tiga hal yang patut dire-
nungkan dari fenomena yang memprihatinkan
dalam penegakan hukum terkait dengan institusi
pemidanaan ini. Pertama; alih-alih berhasil
melakukan pembinaan, rehabilitasi, dan menjer-
akan, LP justru menimbulkan destruksi terhadap
warga binaan. Terpidana pengedar narkoba mene-
mukan tempat yang lebih aman dalam
melakukan kejahatannya dibandingkan man-
akala ia belum menyandang status sebagai warga
binaan. 

Lebih jauh, jika pengguna  narkotika pada
taraf tertentu adalah adalah suatu bentuk sakit
(sickness) dan bukannya kejahatan (crime) yang
harus disembuhkan (to be healed) ketimbang dip-
idana (to be punished), LP membuat seorang
warga binaan yang sakit menjadi makin sakit,
atau yang tadinya tidak sakit menjadi sakit. Hal

ini karena bisa terjadi seseorang yang menjalani
pidana yang tak ada kaitannya dengan narkoba
akan berubah menjadi pengguna narkoba ketika
menjalani penghuni LP.

Kedua; LP telah menjadi tempat kejahatan
tumbuh di tempat perilaku jahat dan tercela
seharusnya dienyahkan. Sebagaimana diberi-
takan (S M, 02/03/11), hasil tes urine sejumlah
sipir yang positif mengandung narkotika meng-
indikasikan bawa petugas LPmenjadi aktor pent-

ing bisnis haram narkoba keluar masuk
Nusakambangan. 
Transaksi Ilegal

Petugas pemasyarakatan yang menurut Pasal
7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam

pembinaan dan membimbing warga binaan jus-
tru menjadi pelanggar hukum pada bagian paling
akhir dari sebuah sistem pemidanaan. Secara fal-
safati, tulisan ini bahkan meyakini bahwa beber-
apa sipir yang terlibat dalam kasus peredaran
narkoba lebih pantas mendapatkan pembinaan
dari warga binaan yang selama ini berada dalam
pengawasan mereka.

Ketiga; terungkapnya jaringan narkoba yang
dipimpin seorang ’’jenderal besar’’berinisial Ydi
Nusakambangan seolah mengafirmasi tesis
bahwa karakteristik LP yang secara umum amat
tertutup dan ketat dalam mengontrol lalu lang
orang, barang, dan informasi justru amat rawan
terhadap korupsi kuasa. Terbongkarnya jaringan
narkoba di lingkungan LP Nusakambangan pada
paro pertama 2011 ini hanyalah satu dari serente-
tan kasus serupa yang terjadi di berbagai LP di
Indonesia. Tak berlebihan jika kemudian publik
meyakini bahwa berbagai macam transaksi ile-
gal lainnya juga terjadi di lingkungan LP
Nusakambangan. 

Masih teramat segar dalam benak masyarakat
betapa Artalyta Suryani alias Ayin, terpidana
makelar kasus jaksa Urip Tri Gunawan
menikmati fasilitas mewah Rutan Pondok
Bambu. Ketatnya akses keluar masuk LP yang
utamanya dimaksudkan untuk memastikan
bahwa warga binaan tetap berada di lingkungan
Lapas hingga usai masa pidana terbukti menim-
bulkan peluang transaksional para aparat yang
ada di dalamnya.

Pencopotan Kepala LP Besi Nusakambanan
oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
Jateng merupakan tindakan tepat. Namun tin-
dakan administratif ini perlu dibarengi penegakan
hukum projustitia dan upaya sistematik mem-
bersihkan Nusakambangan dari petugas nakal.
Kasus Nusakambangan memberikan satu pela-
jaran berharga bagi sistem pemidanaan negeri ini:
bahwa sudah seharusnya kontrol ketat diterapkan
tidak saja pada warga binaan dan pembesuk,
namun juga terhadap petugas pemasyarakatan.
(10)

— Manunggal K Wardaya SH LLM,
dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal
Soedirman

KAMIS,  3 MARET 2011

Pelajaran dari Nusakambangan

Alamat Baru
Kirimkan artikel wacana lokal (hal 7) ke:

wacana_lokal@suaramerdeka.info.
Panjang tulisan maksimal 5.000 karakter
with space. Sertakan foto close up, pose
santai. (Red)

Oleh Manunggal K Wardaya•

LEMBAGA pemasyarakatan (LP atau lapas) adalah institusi
yang dipercaya oleh sistem pemidanaan modern sebagai
wadah untuk memperbaiki manusia terpidana. Perampasan
kemerdekaan selama  waktu tertentu (yang diasumsikan
tidak enak itu)  diyakini dapat membuat seorang terpidana
menjadi jera. 

DUNIA peternakan di Jateng kembali digun-
cang wabah antraks (anthrax) setelah dite-
mukannya pada 9 warga Dukuh Tangkisan,
Desa Karangmojo Kecamatan Klego

Kabupaten Boyolali setelah makan daging sapi yang
sakit. Berdasarkan data Dinkes Pemkab Boyolali,
tahun 1992 wabah antraks pernah terjadi di kabupat-
en itu,  tepatnya Desa Kopen Kecamatan Teras. 

Saat itu 25 orang dinyatakan positif terjangkit, 18
di antaranya meninggal. Ini membuktikan bahwa
antraks bisa menimbulkan bahaya laten bagi daerah
yang sudah pernah terjangkit sebelumnya. Laten
dalam arti ’’tersembunyi’’ dan berisiko berjangkit
kembali. Mungkin inilah istilah yang tepat untuk
wabah antraks seperti yang menyerang ternak di
Boyolali belakangan ini. 

Penyakit antraks sangat ditakuti karena bisa
menyerang semua jenis ternak, seperti sapi, kerbau,
kuda, kambing, domba, dan
babi. Penyebabnya adalah
bakteri yang dapat mematikan
ternak, mudah menyebar, sulit
dimusnahkan, dan bersifat
zoonotik (dapat menular pada
manusia). 

Kasus wabah an-traks
menimbulkan beberapa
dampak negatif, di antaranya
peternak khawatir akan nasib
ternak mereka yang meru-
pakan sumber mata penca-
harian. Peternak dari daerah
yang terkena wabah akan
kesulitan menjual ternaknya
keluar daerah sampai ada
keputusan dari dinas terkait.

Peternak dari daerah lain pun khawatir penyakit itu
menular, termasuk imbasnya pada penurunan kon-
sumsi daging sapi dalam kurun waktu tertentu.
Antraks merupakan sebagian dari keluarga basillus-
bacterium dengan bentuk panjang. 

Nama ilmiahnya Bacillus anthracis berukuran
agak besar, 1-1.5um x 4-10um. Bakteri tersebut bisa
dibiakkan baik secara aerobik (dengan oksigen)
ataupun anaerobik (tanpa oksigen) dan mempunyai
gen serta ciri-ciri menyerupai Bacillus cereus, sejenis
bakteri yang biasa didapati dalam tanah di seluruh
dunia.Juga menyerupai Bacillus thuringiensis, pato-
gen kepada larva Lepidoptera. Antraks merupakan
bakteri yang pertama dibuktikan sebagai puncak
penyakit dan dapat membentuk spora yang tahan
lama.

Sejarah penyakit itu masih samar-samar. Namun,
menurut Budi Tri Akoso, dosen IPB penyakit itu dike-

tahui sudah ada sejak zaman Mesir Kuno, dan masuk
kali pertama kali ke Indonesia tahun 1884 dengan
menyerang ternak kerbau di Telukbetung Sumatra,
sebagaimana diberitakan oleh Javanesche Courant. 

Menurut Kementerian Pertanian (2001), di
Indonesia ada 10 provinsi daerah endemis yakni
Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra
Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur, dan Irian Jaya.
Langkah Pencegahan

Ternak yang terserang bisa ditandai dengan gejala
suhu tinggi, gemetar, tampak gelisah, tidak mau
makan, susah bernapas, detak jantung tidak beratu-
ran, selalu terjatuh, ada pembengkakan di leher dan
sisi lambung, serta mati mendadak dalam waktu 1-2
hari. Ternak yang mati oleh penyakit itu tidak boleh
disayat karena bakterinya akan menyebar ke tanah,
dan bertahan hidup dalam bentuk spora selama 30-
50 tahun. Bakteri Bacillus anthracis ini tidak mati
walapun direbus dalam air panas 100 derajat Celcius. 

Penularan pada manusia dapat terjadi karena
mengonsumsi daging yang
sudah terkena bakteri, adanya
kontak dengan hewan yang
sakit , atau terkena tanah yang
tercemar bakteri. Bakteri pe-
nyakit itu bisa masuk ke tubuh
manusia melalui kulit, paru-
paru, atau saluran pencernaan. 

Gejala umum pada manusia
berupa luka berwarna hitam,
yang makin lama makin mer-
adang, berbentuk bisul atau
borok di kulit, juga mengalami
halusinasi buruk, dan perna-
pasannya terganggu.

Mengingat sifat laten pe-
nyakit tersebut, perlu langkah
pencegahan dan pengen-

dalian tepat secara kontinu, danmerupakan tugas
dan tanggung jawab bersama semua pihak, seper-
ti dinas yang terkait, Persatuan Dokter Hewan
Indonesia (PDHI), balivet, asosiasi peternak, peda-
gang ternak, perguruan tinggi dalam hal ini Fakultas
Kedokteran dan juga kesadaran masyarakat seba-
gai konsumen.

Tindakan pengendalian bisa dilakukan dengan
mengobati hewan yang terjangkit, vaksinasi, pen-
gawasan lalu lintas ternak, pengawasan rumah
pemotongan hewan, dan penyuluhan. Pemerintah
harus berani mengganti ternak yang sakit antraks
agar tidak ’’disalahgunakan’’, disembelih dan dijual
hingga dagingnya beredar. (10)

— Dedy Winarto SPt MSi, alumnus Program
Beasiswa Unggulan Depdiknas di MIT Undip, dosen
Peternakan Universitas Muhammadiyah Purworejo

Pemerintah harus berani meng-
ganti ternak yang sakit antraks
agar tidak ’’disalahgunakan’’,
disembelih dan dijual hingga

dagingnya beredar

”

”

Mewaspadai Bahaya Laten Antraks
Oleh Dedy Winarto•

Para pejabat bukan tidak pintar. Hampir semua
bergelar sarjana. Namun kenapa jalannya roda pemer-
intahan banyak menemui kritikan dari rakyat? Dikata-
katain dengan nada pedas. Penyelesaian kasus-kasus
yang tak serius, misalnya kasus Century, mafia hukum
Gayus, dan lainnya.Banyak ragam tuduhan dilon-
tarkan ke Presiden. Tidak aspiratif dan lainnya,
intinya bernada tak simpati kepada pemerinta.
Presiden merasa amat sangat prihatin, ditambah den-
gan peristiwa anarkis amuk masa di Pandeglang,
Banten, Jawa Barat. Dengan itungan waktu yang sing-
kat, keesokan harinya di Temanggung, Jawa Tengah,
terjadi tragedi... duh Gusti....

Apa mau dikata, fakta dan data itulah potret kita.
Kebetulan semua terjadi di era masa pemerintahan
Presiden SBY yang dipilih langsung oleh rakyat
Indonesia. Kelirulah Bp SBY. Kelirulah para pencon-
trengnya?. Kita jawablah sendiri-sendiri teka-teki ini.
Seiring dengan itu serta merta terjadi bencana alam di
mana-mana.

Peristiwa-peristiwa yang ”aneh-aneh” ini (crop cir-
cle), dan kejadian-kejadian lain patut disimak. Ibarat
negara ini sedang ditimpa sakit, eskalasi tensinya

makin tinggi. Tidaklah penyakit ”aneh” ini bisa kita
usahakan, kita ikhtiarkan dengan bermohon kepada
Tuhan? Tentu saja.Kita mintakan bantuan upaya kepa-
da para dhalang kondhang yang berprofesi sebagai
”tukang ruwat” yang handal bisa menyingkirkan
”rereget, sengkala”, setan-setan yang gentayangan
yang menempeli para pemimpin, membisik-
bisikkan berbuat korupsi.

Konon ruwatan bisa dilakukan perorangan (indi-
vidual), bersama-sama/massal (komunal). Hingga
kita bisa pulih seperti sediakala, seperti fitrahnya
manusia dilahirkan dengan suci, sehat wal afiat,
dijauhkan dari sengkala. Semoga tak ada kontradiksi
di antara kita, kalaupun ada yang kecil-kecil saja, cepat
bisa diatasi.

Saya lansia 70 tahun senantiasa berharap agar
negara ”tata tentrem karta raharja”. Para pemimpin
kita harap mampu menata negara menyejahterakan
rakyat secara adil dan beradab.

Soedadi (FPSP)
Perum Ketileng Indah Blok E-241 

Semarang, Telp (024) 6731423

”Penyembuhan” Alternatif

Jawaban atas Pemutusan 
Sambungan Air PDAM

Dengan hormat, sehubungan surat pengaduan atas pemeriksaan meteran PDAM yang
dilakukan oleh petugas sweeping dari PDAM Tirta Moedal Kota Semarang tanggal 22
Desember 2010 terhadap pelanggan a/n Rony Hartono, nomor langganan 06.17.0690 den-
gan alamat Jl Sri Kuncoro I/11 Semarang, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Pada hari Rabu, 22 Desember 2010, telah dilakukan pemeriksaan di wilayah Sri Kuncoro
terhadap pelanggan PDAM Kota Semarang sebanyak 21 pelanggan PDAM yang dimulai
pukul 09.30 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut petugas setiap melakukan pemeriksaan mem-
inta izin pada orang yang ada di rumah, karena memasuki halaman rumah orang, lalu petugas
memeriksa kondisi meter dan jaringan pipa dinas disaksikan oleh pelanggan yang
bersangkutan atau yang ada di rumah tersebut.

Dari hasil pemeriksaan terhadap kondisi meteran di rumah Bapak Rony Hartono, Jl Sri
Kuncoro I/11 ternyata meter air jalannya tidak normal, sehingga petugas meminta pelang-
gan yang diwakili oleh istri Bapak Rony Hartono dan adik dari Ibu Rony Hartono untuk
menyaksikan meter air yang diangkat dan dibuka oleh petugas. 

Dari hasil pemeriksaan atas meter air tersebut segel meter sudah tidak ada, ring tempat
kipas tidak sesuai kondisinya sehingga insert meter air turun dan menyebabkan akurasi meter
tidak normal. Hal tersebut bisa dilihat dari pemakaian yang tadinya relatif baik, yaitu rata-rata
setiap bulan 23 m3, dan terjadi penurunan yang sangat drastis terutama tahun 2010 yang
pemakaian setiap bulan rata-rata hanya 5 m3, sedangkan air setiap hari dipakai. 

Dari kejadian tersebut maka oleh petugas dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan
ditandatangani oleh istri Bapak Rony Hartono. Dengan ditandatangani BAPtersebut pelang-
gan diharapkan hadir di Kantor PDAM Tirta Moedal Kota Semarang untuk klarifikasi.

Pada hari yang sama, tanggal 22 Desember 2010 Bapak Rony Hartono hadir di PDAM
Tirta Moedal Kota Semarang, Jl Kelud Raya untuk melakukan klarifikasi, dikarenakan kon-
disi meter yang ada di lapangan seperti tersebut dan telah disaksikan oleh yang punya rumah,
dalam hal ini istri Bapak Rony Hartono dan adik Ibu Rony Hartono serta telah menandatan-
gani BAP. Maka sesuai ketentuan yang berlaku di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, yang
bersangkutan dikenai denda sebesar Rp 5.015.600.

Namun demikian apabila Bapak berkeberatan dimohon hadir ke PDAM Tirta Moedal Kota
Semarang untuk membicarakannya (PM PNRW). Perhitungan denda tersebut telah sesuai
ketentuan di PDAM Tirta Moedal Kota Semarang. Demikian kami sampaikan, atas perha-
tiannya diucapkan terima kasih.

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Moedal Kota Semarang
Ansari Siregar, B.Eng, MSc

Direktur Utama

* * *

Orang Miskin Perlu 
Diteliti Lagi

Menurut tokoh lintas agama, Bapak Din Syamsudin selaku Presiden Inter Religius
Council for Peace Conference (ICRC), negara kita berpenduduk kurang lebih 235 juta, dan 70
(tujuh puluh) juta orang termasuk miskin. Sementara pihak pemerintah menyebut hanya 20
(dua puluh) juta orang. Kasus semacam ini perlu diteliti secara benar, karena ada selisih 50 juta
orang. 

Saya belum mengerti apakah batasan atau difinisi orang miskin? Apakah dari pendapatan
per bulan atau dari kekayaan yang dimiliki? Saya mengira kalau seseorang ditanya oleh
penanya yang membawa bantuan, yang ditanya biasanya menjawab miskin. Jadi saya kira
tidak mudah orang atau tokoh organisasi bisa dengan mudah mengungkap jumlah orang
miskin di negeri kita. Perlu diteliti lagi lewat RTdan tim khusus.

Moeljono HP
Banteng Utara VII/1

Semarang

Diketik 1,5 spasi maksimal satu folio,  ditandatangani dan dilengkapi fotokopi  identitas diri. 
Isi seluruhnya  tanggung jawab penulis dan tidak melayani permintaan identitas yang dirahasiakan.  Redaksi
berhak melakukan editing. Kirimkan ke alamat: pembaca@suaramerdeka.info
Untuk kritik dan saran seputar Suara Merdeka kirim:  kritik@suaramerdeka.info

Diskusi Panel FPSP
Dalam rangka memperkuat ikatan soli-

daritas berbangsa dan bernegara yang dib-
ingkai oleh semangat Bhineka Tunggal Ika,
kami komunitas yang tergabung dalam
Forum Penulis Surat Pembaca (FPSP) men-
gundang  Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri
acara Diskusi Panel dengan tema ”Peran
Local Wisdom Dalam Menanggulangi Erosi
Moral Pancasila” yang akan kami seleng-
garakan, Minggu 6 Maret  2011, di Balai
Pertemuan Bp Ir Hertoto Basuki, Jl Durian
Utara III No 3 Banyumanik Semarang, pukul
08.30-13.30.

Narasumber Ismangoen Natasaputra, Ki
Sabda Langit (Archam Effendi, SIP MM),
moderator  Dr Agus Maladi, Dekan Fakultas
Seni dan Budaya Undip Semarang.

Undangan ”gratis”, silakan bagi yang
berminat menghubungi kami di nomor tele-
pon (024) 70279103 atau 081328070364.
Atas kehadiran dan perhatiannya kami
mengucapkan terima kasih.

Suprayitno
Sekretaris FPSP

* * *

Pencemaran di Kendal 
Kapan Tuntas?

Membaca berita di SM Rabu 26/1 ten-
tang puluhan warga Cepiring yang men-
gadukan pencemaran udara maupun air yang
terjadi di PG Cepiring kepada Komisi C
DPRD Kendal seakan menegaskan bahwa
berbagai kasus pencemaran yang terjadi di
kabupaten ini jauh dari kata tuntas.

Seperti yang terjadi di PG Cepiring milik

PT IGN. Warga mengeluh ke DPRD karena
menganggap polusi udara berupa debu bisa
mengganggu kesehatan balita dan pence-
maran air serta kebisingan suara yang keluar
dari cerobong asap meresahkan warga.
Direktur PT IGN, Kamajaya malah meny-
atakan telah mengetahui ada oknum yang
mempermasalahkan polusi di pabriknya,
dan menurutnya oknum itu hanya sekelom-
pok orang yang memiliki kepentingan ter-
tentu. Kamajaya bahkan seakan menantang
dengan kalimat ”Sekarang kalau mau diper-
masalahkan, silakan, karena perizinan
maupun IPAL kami (PG Cepiring-pen)
lengkap,” kata Kamajaya seperti yang diku-
tip SM.

Menurut saya kalimat Kamajaya itu
kurang bijak dan berkesan sombong, kare-
na bisa saja perizinan dan IPAL lengkap,
namun jika kemudian warga yang berjumlah
puluhan orang sampai mengadu ke wakil
rakyat di DPRD karena merasa ada pence-
maran di lingkungan mereka, yang jadi per-
tanyaan apakah IPAL milik PG Cepiring
sudah layak dan memenuhi syarat. Jika
sudah memenuhi syarat mengapa warga sek-
itar masih mengeluh ada pencemaran?

IPAL adalah bukan harga mati bagi
pabrik untuk mengklaim bahwa jika sudah
punya IPAL maka perusahaannya terbebas
dari pencemaran. Seharusnya pemerintah,
dalam hal ini instansi yang mengeluarkan
IPAL, harus meninjau ulang dan apabila
perlu mencabut izin tersebut jika dalam per-
jalanannya terdapat keluhan dari
masyarakat dan ditindaklanjuti dengan
penelitian dari badan negara yang berwe-
nang bahwa memang terjadi pencemaran
seperti yang dilaporkan warga sekitar.

DPRD Kendal, dalam hal ini Komisi C
yang diketuai Bapak Asep Diamonde,

bersikap tepat ketika dengan tegas para
wakil rakyat itu mewacanakan untuk menut-
up PG Cepiring jika Direktur PT IGN tidak
memberikan solusi yang jelas.

Sebagai warga Kendal saya berharap
ketegasan Komisi C tidak hanya berlaku
untuk PT IGN tapi juga untuk beberapa
perusahaan lain yang diduga selama ini
meresahkan warga dengan pencemaran air
atau udara seperti PT Sinar Bahari Agung
Gondang, Cepiring yang pada jam tertentu
mengeluarkan bau busuk menyengat sejauh
ratusan meter yang diduga akibat pengola-
han limbah ikan yang kurang sempurna.

Aryo Widiyanto
Jl Sriagung 234 

Cepiring, Kendal 51352

* * *

Perlakuan terhadap PNS 
Pusat dan Daerah Berbeda

Sejak sekitar pertengahan Agustus tahun
2006 presiden/pemerintah pusat telah
mengisyaratkan akan membayar tunjangan
pangan/lauk pauk bagi PNS di seluruh
Indonesia. Besarnya relatif tidak seberapa,
yaitu sekitar Rp 10.000 dikalikan 22 hari =
Rp. 220.000. Kemudian setelah dikenai
pajak penghasilan menjadi hanya sekitar
Rp 187.000. Seluruh PNS menyambut san-
gat gembira keputusan pemerintah/presi-
den RI itu, yang nampaknya mulai memper-
hatikan kesejahteraan PNS yang sampai
seumur-umur belum pernah merasakan men-
dapatkan uang lauk-pauk tersebut.

Yang sangat mengherankan dan mem-
prihatinkan, sampai pada awal tahun ini
(2011), sebagian besar PNS (yang kemudi-
an karena berbeda statusnya disebut sebagai

pegawai daerah) belum mendapatkan hak
dan perlakuan yang sama untuk memeroleh
tunjangan lauk pauk tersebut. Jadi mestinya
pemerintah dapat membayarkan secara
rapel hak yang belum kami terima itu.

Harapan kami adalah Bapak Presiden,
Ketua DPR, Korpri dapat memperjuangkan
perlakuan yang adil bagi PNS dalam menda-
patkan hak-haknya, tidak ada dikotomi
antara PNS pusat dan daerah. Demikian pula
mestinya untuk gaji pokok PNS dapat pula
diremunerasikan, supaya tidak terjadi
kesenjangan terlalu besar. Usia pensiun
PNS 58 tahun mestinya dapat pula ditetap-
kan dan diberlakukan secara resmi. Kami
pernah menanyakan kebijakan tentang
penerimaan Taspen yang relatif kecil, terny-
ata sumber di Perum Taspen saat itu meny-
atakan sedang memperjuangkan agar
pemerintah mensubsidi PNS dari iuran
potongan gaji setiap bulan seperti yang
diberlakukan di berbagai negara lain (ber-
kisar 10 - 15 persen dari gaji).

Kalau berkenan, untuk selanjutnya,
mestinya diubah kebijakan mengitung
uang lauk-pauk selama 22 hari menjadi 30
hari. Mestinya pula dapat secara bersama-
sama dibayarkan bersama gaji bulanan
yang kami terima. Atas perkenan, kebaikan
dan niat baik segenap pembuat kebijakan di
tingkat pusat, kami sampaikan terima kasih
dan semoga Tuhan melimpahkan rahmat-
Nya pada kita semua. Amin.

Drs Setyadi
JI Kalimantan III/1 Kota

Pekalongan
081326152169


