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Pemprov Kalbar
Akui Tak Berdaya

PONTIANAK, KOMPAS - Pemermtah Provms1
Kalimantan Barat mengaku tidak berdaya mengatasi .
penyelui1dupah berbagai komoditas di perbatasan Kalimantan Barat -dan Sarawak, Malaysia. Selain banyak
pihak yang terlibat, modu~ operandipenyelundupari it~-·
kirii juga semakin beragam, termasuk yang dilengkapi
dengan dokumen resmi tetapi palsu,
Hal ini diungkapkan Wakil
· Gubernur Kalbar LH Kadir kepada wartawan di Pontianak,
Sabtu {2417).
.
"Saya sudah sampllikan masalah ini kepada Presiden Megawati Soekainoputri yang berkunjung ke Kalbar. l)aerah tidak mungkfu berjahin sendiri.
Pemerintah pusat harus serius
menangani penyelundupan ini,
baik yang dari Indonesia maupun yimg ke Malaysia, atau sebalikilya," kata LH Kadir.
· Menurut Wagub Kalbar, salah
sahi penyebab aktivitas· penyelundupan di kedua wilayah itu
tetap rparak antara lain tidak
•,dipatuhinya kesepakatan kerja
sama antarkedua. negara berkaitan dengai;J. komoditas apa
saja yang boleh dan tidak boleh
diperdagangkan. ·"Khusus me-.
nyangkut pengelolaan perbatasan, kelemahan yang paling
tampak adalah buruknya . pengelolaan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong,"
ujarnya.
· Buruknya pengelolaan di Entikong antara lain karena tidak
ada badan yang ~ec_ara khusus

sama dengan Pemerintah ~a
bupaten Sanggau akan membentuk unit badan pengelola
sendiri dan memungut retribusi
kepada setiap orang yang masuk wilayah Indonesia di Kal~
bar. Melalui retnbusi ini~ ka-,
wasan perbatasan akan ditata
ulang , baik dari segi keamanan, .
kebersil}an, maupun pelayanannya.
mengeloia kawasan perbatasan·
"Pemprov Kalbar sangat di- ·
itu, yakni kawasan khusus ban- rugikan · karena selama ini
dara atau pelabuhan. Padahal, PPLB Entikong tidak dikelola
dari statusnya, PPLB Entikong secara baik oleh pemerintah pu-·
tak beda dengan KawasaiJ.'Ban- sat, seperti pengelolaan peladara Internasional Soekar.: buhan udara atau pelabuhan
no-Hatta, Jakarta, yang. meri- laut. Pada:hal, pemasukan uang
jadi pintu masuk dan keluar negara dari sini, seperti pajak ·
menuju negara lain.
ekspor1maupun bea inasuk im"Hamprr semua fasilitas di por, sangat besar setiap tahunPPLB · Entikong merupakan nya. Lalu lintas orang yang measet Pemprov Kalbar. Namun, lakukan perjalanan dari dan ke
kawasan-ini justru sangat mi- luar negeri melalui PPLB setiap
nim mendapat perhatian peme- bulannya lebih dari 1.000
rintah pusat,"·tutur LH Ka,dir.
orang," katanya.
·
.
Nyoman mengungkapkan, seBentuk badan baru
. suai dengan kesepakatan kerja
Hal senada diungka:pkan Ke.:. sama Sosial Ekonorrti Malaysia
pala Badan Perencanaan Pem- Indonesia (Sasek Malinda),
bangunail Daerah · (Bappeda} pembukaari plntu di sepanjang
Kalbar I Nyoman Sudana. Me- perbatasan Kalbar-Sarawak,
nurut Nyoman, setiap tahun selain di PPLB Entikong, kim
Pemprov Kalbar mengeluarkan juga dilakukan di Nanga Badana sekitar Rp 800 juta untuk dau, Kabupaten Kapuas Hulu.
biaya operasional pengelolaan PPLB kedua ini direncanakan
kawasan perbatasan di · Enti- akart beroperasi tahun 2006.
Peinbangunan PPLB Nanga
kong. AkS.il. tetapi, hasilnya bukannya bertambah baik, tetapi Badau yang dilakukan sejak tasekarang · malah bertambah hun 2001 sudah menghabiskan
semrawut.
dana lebih dari Rp 7 miliar, yang
· Oleh karena itu, lanjut Nyo- semuanya berasal dari APED
man, Pemprov Kalbar bersama- _ Kalbar. (FUL)
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