
Bantah Ada Pungli, Jakpro Beri
Wewenang Anak Usaha Kelola Lahan di
Kawasan Pantai Mutiara

Eksekutor pekerjaan (Plt) Kepala Seksi Sekretaris Kabar Olah Raga Perusahaan, Legal, dan
Kepatuhan PT Jakarta Utilitas Propertindo (JUP) Yeni Widayanti menjelaskan, faksinya
mendapatkan kuasa untuk mengurus tempat di teritori Pantai Mutiara, Jakarta Utara selebar
4.995 mtr. persegi. Kuasa itu diberi oleh induk perusahaan, PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

"Di atas tempat itu, JUP selanjutnya lakukan kerja-sama dengan 2 faksi," katanya dalam info
tercatatnya, Rabu, 21 Desember 2022.

Awalnya, Ketua RW 016 Perumahan Pantai Mutiara Santoso Halim ungkap sangkaan pungli
alias pungutan liar oleh PT JUP. Anak usaha Jakpro itu minta bayaran sewa untuk
pemakaian tempat balai masyarakat yang berdiri di atas tempat sarana umum (fasum) dan
sarana sosial (fasos).

Yeni menentang ada praktek pungutan liar yang sudah dilakukan JUP. Karena, JUP sudah
bekerja bersama dengan pengurus RW 016 pada 2002 untuk mengurus tempat selebar 800
mtr. persegi. Tempat itu digunakan sebagai kantor RW 016.

JUP bekerja bersama dengan PT EPID Menara AsetCo (yang awalnya PT Indosat) pada
2019. Kerja-sama ini berbentuk pemakaian tempat 100 mtr. persegi yang dipakai sebagai
lokasi Tower Base Transceiver Station (BTS) di teritori Pantai Mutiara.

"Ke-2  kesepakatan itu sudah disetujui dan dikerjasamakan dengan cara resmi lewat
kesepakatan tercatat yang diberi tanda tangan oleh beberapa faksi," jelas ia.

Yeni sampaikan pada kesepakatan itu tercantum nominal dan jumlah kontributor atau sewa
sebagai kewajiban dari tiap-tiap penyewa tempat. Kesepakatan sudah diperpanjang secara
periodik ikuti periode saat yang diputuskan pada masing-masing persetujuan.

"Atas ramainya kabar berita dan sangkaan ada pungutan liar di atas tempat yang diatur oleh
JUP, sama ini kami pastikan tidak betul ada," sebut ia.

Ia memperjelas JUP memiliki komitmen jaga profesionalitas dalam melakukan pekerjaan
dan amanah yang diberi oleh Jakpro dan Pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"PT JUP terus akan memantau dan bekerjasama dengan beberapa pihak berkaitan
persoalan ini," tutur Yeni.
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JUP sebagai anak usaha Jakpro yang beroperasi di sektor utilitas, parkir, dan water
treatment plant (wtp). Perusahaan mengurus asset berbentuk tanah, bangunan, dan tempat
punya Jakpro yang berada di daerah Jakarta Utara.

Permasalahan status tempat itu jadi argumen masyarakat Daerah Bayam tidak dapat
tempati Daerah Atur Bayam.

Document itu benar-benar diperlukan menjadi dasar Jakpro mengolah masyarakat calon
penghuni Daerah Atur Bayam selekasnya tempati rusun.

Jupiter minta Inspektorat DKI untuk mengecek Lurah Pluit dan Camat Penjaringan, susul
pemberhentian pada Ketua RW sesudah ungkapkan sangkaan pungutan liar.

Informasi di Metro Tempo.co terbaru menyuguhkan rumor sekitar perkotaan. Rumor terbaru
dimulai dari salah isi harta kekayaan, sangkaan pungutan liar, sampai Formulasi E.

Heru Budi Hartono malas memberi komentar banyak masalah tekanan Fraksi PSI untuk
selekasnya memberikan laporan pertanggungjawaban Formulasi E.

Kepala Satpol PP DKI Bijakin minta masyarakat memberikan laporan sangkaan pungutan
liar pada PKL. Sangkaan ini disingkap Ketua Komunitas Masyarakat Kota Azas Tigor
Nainggolan.

Fraksi PSI DPRD DKI menekan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi memberikan
laporan pertanggungjawaban Formulasi E.

Masalah tuduhan pungutan liar, Lurah Pluit itu menyilahkan Ketua RW 016 Pantai Muara
untuk melapor ke polisi.

Sekitar 100 masyarakat Jakarta Utara terdafar sebagai peserta hapus tato gratis. Wali Kota
Jakut menyebutkan aktivitas ini akan diadakan teratur.

Ketua RW 016 Pantai Mutiara Kelurahan Pluit Santoso Halim dikeluarkan selesai ungkap
sangkaan pungutan liar oleh anak usaha PT Jakpro. Ada yang ganjil.


