
8      bedah editorial       RABU, 26 NOVEMBER 2008  I  MEDIA INDONESIA

SMS InteraktIf
tanggapan pemirsa MetrotV atas program Bedah editorial
06.30 WIB setiap hari

MI onlIne InteraktIf
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FORum

Surat anda
kirimkan pendapat/keluhan anda atas layanan publik ke
email: forum@mediaindonesia.com atau
fax: (021) 5812105 (max 160 karakter)

Kecewa Tagihan Siluman Xplor

Saya pelanggan kartu pasca-
bayar Xplor dengan nomor 
08170080108 merasa kecewa 

dengan ‘tagihan siluman’ yang 
dibebankan kepada saya. apalagi 
sejak agustus hingga November 
2008 ini saya hanya menerima 
satu kali surat penagihan.

akibatnya, saya harus rajin 
mengecek pemakaian pulsa saya, 
baik melalui SMS ke nomor 9767, 
*108#, maupun menelepon lang-
sung ke customer service (CS) di 
nomor 817.

Namun, yang membuat saya 
bingung adalah jumlah total 
tagihan dari 9767 dan keterangan 
CS selalu berbeda. Sebagai contoh 
adalah, SMS dari 9767 pada 7 
November 2008 tertulis, total pe-

makaian adalah Rp518.570 yang 
jatuh tempo pada 10 November 
2008.

Saya tidak habis pikir, sebab 
dalam surat tagihan yang saya 
terima 8 November 2008 tercetak 
biaya yang harus saya bayar ada-
lah Rp454.673. Daripada bingung 
saya lalu menghubungi CS di 
nomor 817 untuk menanyakan, 
berapa yang bisa saya bayar.

Oleh CS ditegaskan, apa yang 
tercetak dalam tagihan lebih valid 
daripada apa yang tertulis di 9767, 
sebab menurutnya SMS dari 9767 
sering tidak update.

Kemudian saya membayar via 
aTM Mandiri pada 14 November 
2008, sebesar angka yang tercetak 
di surat tagihan. Namun, saya 

sangat terkejut ketika mengecek 
pemakaian berjalan ke 9767 pada 
18 November lalu, sebab lagi-lagi 
tertulis total tagihan saya adalah 
sebesar Rp518.570 dan jatuh 
tempo pada 10 November 2008. 
Pada 19 November 2008 saya 
kembali mengecek ke 9767 dan 
ada perubahan total tagihan men-
jadi Rp781.668 yang jatuh tempo 
pada 1 Desember 2008.

Saya juga melakukan pengece-
kan dengan mengetik *108# 
dan mendapatkan hasil yang 
sama. Hal itu jelas aneh karena 
limit saya hanya Rp550.000. Jika 
pemakaian saya melebihi limit, 
tentu saya tidak dapat melakukan 
panggilan.

Lalu apakah pembayaran yang 

saya lakukan pada 14 November 
belum diterima Xplor?

Bila SMS 9767 dan *108# tidak 
update mengapa masih bisa di-
akses pelanggan? Bukankah itu 
menyesatkan? Sekadar catatan, 
pengalaman tidak mengenakkan 
ini bukan yang pertama kali saya 
alami.

Pernah suatu ketika meski pe-
makaian belum melampaui batas 
(sebesar Rp550.000), saya tidak 
bisa menelepon karena diang-
gap over limit. Telepon baru bisa 
diaktifkan kembali setelah saya 
meminta tambahan saldo.

Padahal (lagi-lagi) menurut 
SMS 9767 dan *108# tagihan saya 
saat itu hanya Rp63.898 (enam 
puluh tiga ribu delapan ratus 

Dengan ini kami bermak-
sud memberikan klari-
fikasi dan koreksi atas 

berita yang dimuat di harian 
Media Indonesia edisi Kamis 20 
November 2008 dengan judul 
‘Laba Sampoerna agro Naik 
399%’.

Di dalam paparan publik terse-
but manajemen SGRO tidak 
pernah menjelaskan/memapar-
kan bahwa di tahun ini SGRO 
menargetkan produksi sebesar 
900 ribu ton, atau jika dihitung 
produksi TBS akan turun 23,79%. 
Sebaliknya, manajemen SGRO 

masih optimistis dapat mencapai 
target produksi tahun ini. Perlu 
kami informasikan bahwa target 
produksi tahun ini lebih tinggi 
dari realisasi hasil produksi ta-
hun lalu.

Dengan demikian, perlu kami 
klarifikasikan bahwa tidak akan 
terjadi penurunan produksi 
tandan buah segar sebesar 23,79% 
sebagaimana diberitakan harian 
Media Indonesia.

Oleh karena itu, PT Sampoerna 
agro Tbk (SGRO) menyatakan 
perlu adanya koreksi atas pem-
beritaan tersebut untuk mencegah 

OPINI PEmBACA

tIYok

Kebanggaan akan Bangsa

sembilan puluh delapan rupiah). 
Lucunya ketika saya menelepon 
CS, saat itu dikatakan biaya yang 
harus saya bayar ada Rp638.980 
(enam ratus tiga puluh delapan 
ribu sembilan ratus delapan 
puluh rupiah), meski keesokan 
harinya diralat petugas CS lain-
nya. Saya tetap tidak habis pikir 
akan kecerobohan Xplor yang 
membebani pelanggan dengan 
‘tagihan siluman’. Mohon penjela-
san mengapa Xplor bisa melaku-
kan hal-hal yang tidak profesional 
seperti ini?

 
Saktia AS
Jl Pondok kopi III Blok d4 no 2
Duren Sawit, Jakarta 13460
andriblues@yahoo.com

Saatnya Indonesia 
Bangkit

SUDaH saatnya Indonesia bangkit. ayo semua rakyat In-
donesia, kita bersama-sama membangun negeri tercinta ini.                                           
+                                                                        +625175524xxx
Saya   sangat  bangga menjadi   bangsa Indonesia. Janganlah 
ada yang membeda-bedakan suku. Saya bangsa Indonesia 
keturunan Tionghoa.                                        +627617051xxx

KaMI orang Jawa, tidak memandang Jawa/non-Jawa 
untuk pemimpin negara ini. yang terpenting lebih mengu-
tamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku dan 
daerah.                                                             +622470471xxx

SELaMaT HUT ke-8 Metro TV...Proud of our nation, we 
proud Metro TV. Kebanggaan akan bangsa memang mulai 
memudar, bersamaan dengan lunturnya rasa nasionalisme.                                                                                                                                   
+                                                                        +628161678xxx

NOMOR 1 hukum harus tegak. Nomor 2 pendidikan, agar 
anak bangsa ini tidak malas kerja.              +628164837xxx

SELaMaT ulang tahun ke-8 Metro TV, semoga selalu 
konsisten mewartakan kabar kebenaran kepada bangsa 
Indonesia.                                                       
                                                                           +628161448xxx

SELaMaT ulang tahun Metro TV. Selain dalam bahasa 
Indonesia, China, dan Inggris, semoga berita juga bisa 
disajikan dengan bahasa arab, Prancis, atau Jerman. 
Happy birthday.                                                                   
                                                                           +623172067xxx

SELaMaT ulang tahun Metro TV! Profesional, selalu di 
depan dalam informasi dan kejuangan!
                                                                          +628161804xxx

BaNGSa harus satu pimpinan, bukan dibagi-bagi seperti 
otonomi daerah. Bahasa Indonesia harus dipakai di media, 
bukan bahasa asing seperti bahasa China dan Inggris.
                                                                            +61412435xxx

Bhinneka Tunggal Ika
SELaMaT ulang tahun Metro TV. Semoga seluruh warga 
negeri ini bersatu dari Sabang sampai Merauke sehingga 
Indonesia menjadi bangsa yang besar.

Sin

Mari Meraih Kebersamaan 
SISTEM ekonomi yang kita pakai seharusnya adalah 
ekonomi kerakyatan yang dapat menyeimbangkan antara 
sistem liberal kapitalis dan sosialis komunis. 

Pokoknya yang terpenting adalah kebersamaan dalam 
menentukan suatu kebijakan. Jangan mencari muka dalam 
setiap kebijakan sehingga akan menghalangi kebijakan 
yang seharusnya baik dilakukan dengan segera, tapi ter-
hambat dengan alasan-alasan yang hanya menjual diri/
partai.

Teguh Wibowo

Semoga Sukses Selalu
METRO TV sarana informasi yang netral dan telah ter-
bukti melawan kemunafikan pemerintah serta kezaliman 
pemimpin bangsa. Semoga Tuhan selalu memberikan yang 
terbaik untuk Metro TV untuk tetap jaya memperjuangkan 
kehidupan rakyat agar lebih layak.

Tommy Setia

Banggalah Jadi Anak NKRI
PERTaNyaaNNya kenapa bangga?! Mari kita lihat dan 
renungkanlah, beribu pulau dari Sabang sampai Merauke 
terisi harta karun melimpah diisi oleh anak bangsa be-
ragam adat budaya, agama, dan bahasa, tapi satu bahasa 
Indonesia, terbentang bak lukisan sangat indah tercipta 
oleh-Nya bak cermin surga. Pertanyaannya, mampukah 
kita mengelola untuk peningkatan taraf hidup kita dan 
NKRI? Metode pendekatan untuk pencapaian tentu 
dibutuhkan untuk menggiring proses menuju pencapaian 
harapan tujuan bersama. Pertanyaannya, pantaskah kita 
menyebut diri bangga menjadi anak bangsa ketika bangsa 
kita masih menjajah bangsanya sendiri? 

Revona Yulianto

Sehubungan dengan keluhan 
para konsumen yang mem-
beli rumah di Perum Graha 

Puspasari tahap II Karanggan, 
Citeureup, Bogor, melalui KPR 
salah satu bank swasta, yakni 
pihak bank telah membayar lu-
nas total harga pembelian rumah 
para konsumen kepada PT Ogan 
Putra Samatas sebagai developer 
perumahan tersebut. akan tetapi, 
kenyataannya sampai sekarang 
pihak pengembang perumahan 
Graha Puspasari belum mem-
bangun kompleks perumahan 
tahap II sehingga para konsumen 
merasa dirugikan janji-janji PT 
Ogan Putra Samatas.

Oleh karena itu, saya sebagai 
penyambung aspirasi masyarakat 
dalam hal masalah penegakan 
hukum dan hak asasi manusia 
meminta perhatian kepada Ba-

pak Gubernur Jawa Barat, Bapak 
Pangdam III Siliwangi, Wali Kota 
Bogor, Kanwil BPN Bogor, dan 
kepala kantor pertanahan setem-
pat agar melakukan investigasi 
lapangan ke lokasi perumahan 
tersebut untuk mendapatkan 
kepastian hukum. 

agar para konsumen yang 
membeli rumah tidak merasa 
dirugikan pengembang peru-
mahan Graha Puspasari tahap 
II Karanggan, untuk diketahui 
apakah tanah tersebut sengketa 
atau dijaminkan kepada pihak 
lain.

Sampai surat ini saya buat 
masih belum ada jawaban pasti 
dari pihak pengembang peru-
mahan tersebut.

Liswar Mahdi SH
Sekjen BPkH-MkGr

Perumahan di Karanggan
belum juga Dibangun

ADA banyak hal yang mestinya membuat anak bangsa ini bangga menjadi Indo-
nesia. Akan tetapi, di balik banyak hal yang membanggakan, harus dengan jujur 

pula diakui, banyak perkara yang menyebabkan kita malu menjadi Indonesia. 
Dengan demikian, eksistensi suatu bangsa tidak melulu berisi daftar panjang 

superioritas, tetapi juga daftar panjang inferioritas. Keberanian untuk melihat diri 
sendiri dengan jujur itulah kiranya yang dapat melahirkan

 jiwa besar sebuah bangsa. 

adanya kesalahan informasi 
yang disampaikan, baik kepada 
seluruh pihak termasuk inves-
tor, pemegang saham SGRO, 
maupun mencegah adanya keru-
gian bagi pihak ketiga atas isi 
pemberitaan tersebut. SGRO 
menyatakan tidak bertanggung 
jawab atas segala pernyataan 
yang ada dalam pemberitaan 
tersebut yang bukan merupakan 
pernyataan dari SGRO.

budianto Tjuatja
Corporate Secretary
Pt Sampoerna agro tbk

KONSIStENSI BERlAKUKAN 
PERDA ROKOK 
KITa semua tahu mengenai perda tentang larangan mer-
okok di tempat umum, tapi ketika saya menunggu bus 
di terminal Blok M, banyak sekali yang masih merokok 
sambil menunggu kedatangan bus. asap rokoknya sangat 
mengganggu sekali. Ketika saya memperhatikan sekeliling 
saya, ternyata bukan hanya saya yang merasa terganggu. 
Banyak sekali anak dan ibu yang merasa terganggu. Saya 
tidak melarang orang untuk merokok, tetapi jangan mer-
okok seenaknya di tempat umum karena mengganggu 
kenyamanan orang lain.

Saya sangat apresiatif ketika Pemerintah Provinsi DKI 
melakukan operasi simpati dan razia terhadap orang-
orang yang merokok di tempat umum baru-baru ini. Lalu 
kenapa baru sekarang melakukan razia besar-besaran 
seperti ini? apa yang dilakukan BPHLD selama dua tahun 
sejak disahkannya Perda No 2 Tahun 2005 ini sebagai pihak 
yang terkait. apakah karena tahu akan ada aksi pada 17 
November 2008 oleh Mahasiswa UI mengenai Perda itu? 
apakah karena ada tekanan dari LSM, seperti yLKI dan 
Fakta? Jika memang itu yang terjadi, saya khawatir operasi 
tersebut hanya reaksi sesaat, dan tidak berkelanjutan. 
Namun, sebagai warga negara yang peduli akan ling-
kungan, saya tetap menghargai apa yang telah dilakukan 
Pemda DKI dan kembali memohon pada Pemda DKI agar 
konsisten dalam melaksanakan perda larangan merokok 
di tempat umum. Jangan sampai perda ini dilecehkan 
aparatur negara sendiri. Terima kasih.

Ershad
Mahasiswa universitas Indonesia, depok
rshad100404@yahoo.com

Klarifikasi dari PT Sampoerna Agro Tbk

KETIKa saya membaca Me-
dia Indonesia edisi Sabtu, 22 
November 2008, halaman 

15, kolom resensi dengan judul 
‘Muda Dipeluk Maut’, antara lain 
disebutkan bahwa Robert Wolter 
Monginsidi dieksekusi mati oleh 
kolonial Belanda pada 5 Septem-
ber 1969 di Pacinang, Makassar. 
Seingat saya, alm Robert Wolter 
Monginsidi dieksekusi mati pada 
5 September 1949.

Ketika itu saya sedang berseko-
lah di Openbare Kweek School 
(OKS) di Makassar. Pada saat 
pemakaman almarhum, saya 
berdua dengan teman sekolah 
wanita asal Manado datang ke 
sebuah rumah tempat almarhum 
disemayamkan. 

Banyak pelayat berdatangan 
ke rumah itu sehingga kami 
hanya bisa menunggu di depan 
rumah tersebut. Begitu jenazah 
diberangkatkan ke pemakaman, 
ribuan pelayat, masyarakat, pela-

jar, termasuk pramuka mengiringi 
jenazah almarhum menuju tem-
pat pemakaman.

Di kalangan para pelajar, teru-
tama yang dekat dengan almar-
hum, huruf awal nama almarhum 
diasosiasikan dengan kata ‘Rood 
Wit Merdeka’. 

Itulah pengalaman yang sam-
pai saat ini saya kenang. Saya 
kerap menceritakan hal tersebut 
pada anak-anak saya atas kebera-
nian dan pengabdian almarhum 
kepada nusa dan bangsa sehingga 
almarhum menjadi idola salah 

satu anak saya.
Harapan saya, semoga nama 

Robert Wolter Monginsidi tidak 
sekadar dijadikan nama jalan 
raya, tetapi juga digunakan se-
bagai nama perguruan tinggi 
setempat atau lembaga pendidi-
kan lainnya. 

N rusmala dewi
Bekasi Selatan, Jawa Barat

Catatan Redaksi
anda benar, Robert Wolter 

Monginsidi meninggal pada 
1949, bukan 1969.

SEhAtKAh PERSAINgAN 
ANtAROPERAtOR SElUlER?
DEWaSa ini handphone (HP) bukanlah termasuk kategori 
barang mewah lagi. Karena, HP kini telah begitu merakyat 
keberadaannya.

Hal ini diikuti dengan persaingan tarif dari berbagai op-
erator telepon seluler. Saling berlomba dalam ‘membanting 
harga’ hingga saling mengejek sesama operator telepon 
seluler lainnya kini menjadi hal yang sudah biasa terlihat 
di layar televisi kita.

yang menjadi pertan-
yaan adalah, baikkah 
perbuatan sindir meny-
indir tersebut? Di dalam 
Islam telah dinyatakan 
bahwa terdapat laran-
gan agar menjauhi pra-
sangka karena sebagian prasangka itu dosa, dan jangan 
pula mencari-cari kesalahan orang lain serta menggunjing-
nya karena perbuatan itu diumpamakan seperti memakan 
daging saudaranya sendiri yang sudah mati. apalagi orang 
yang digunjingkan tersebut marah dan tidak senang jika 
mendengarnya. Tidakkah engkau merasa jijik?

Menurut saya, dengan berlalunya Ramadan yang penuh 
berkah, rahmat, dan ampunan ini bukan berarti kita 
meninggalkan segala aktivitas kebaikan, tapi marilah kita 
berlomba dalam berbuat kebaikan. Kita haus melakukan 
segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat mendatangkan 
rida dari-Nya. Terima kasih.

Putri Nurhardiyanti
Mahasiswi Sekolah tinggi Ilmu Statistik (StIS), Jakarta
tray_5454stis@yahoo.com

Tanggapan Bakrie Telecom
untuk Pelayanan Esia

UNTUK menanggapi ke-
luhan Saudara Didi Su-
priyadi di harian Media 

Indonesia edisi Rabu, November 
2008, bersama ini kami meng-
klarifikasi bahwa permasalahan 
tersebut telah terselesaikan.

Tim Esia telah menghubungi 
langsung pelanggan untuk men-
jelaskan hasil investigasi internal 
dan sekaligus menyosialisasikan 
kembali cara penggunaan kode 
01010 untuk panggilan jarak jauh 
(SLJJ) guna memperoleh tarif 
telepon hemat Esia.

Pelanggan dapat menerima 
dengan baik penjelasan yang 
diberikan dan menyatakan 
kepuasannya terhadap solusi 
Esia. Kami sangat berterima kasih 
atas masukan dan perhatian yang 
telah diberikan pelanggan.

Esia akan selalu berupaya men-
ingkatkan layanan telekomunika-
si hemat dan berkualitas kepada 
seluruh masyarakat.

Nadia diposandjoyo
VP Corporate Cummunications
Pt Bakrie telecom tbk

Saling mengejek  
antaroperator telepon 
seluler kini menjadi hal 
yang biasa.

Monginsidi Meninggal pada 1949

harapan saya, semoga nama Robert Wolter 
Monginsidi tidak sekadar dijadikan nama jalan raya, 
tetapi juga digunakan sebagai nama perguruan 
tinggi setempat atau lembaga pendidikan lainnya. 


