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BENTROKAN antara 
pedagang kaki lima 
(PKL) dan petugas 
ke amanan mewar-

nai penertiban kios di pasar 
be lakang Stasiun Kalideres, 
Jakarta Barat, kemarin. Seba-
nyak 178 pedagang marah 
lan taran penertiban dilakukan 
tanpa kompromi. 

“Katanya PT KAI mau dialog 
dulu. Terpal dulu yang di ambil, 
baru dibongkar. Ini la paknya 
masih ada, sudah di bongkar,” 
terang pengurus kios, Husein, 
saat ditemui di tempat keja-

dian. 
Husein menerangkan, pem-

bongkaran kios secara paksa 
juga di luar perjanjian yang 
te lah disepakati antara pihak 
pedagang dan PT KAI. 

“Kios di sini dibeli dari harga 
Rp30 juta hingga Rp50 juta 
pa da 2005. Perjanjian dari 
pe ngembang, kontrak kios ber-
akhir 2016. Tidak ada di per-
janjian kalau sewaktu-waktu 
boleh dipindahkan,” terang 
Husein.

Apalagi, lanjut Husein, para 
pedagang sudah mengeluar-
kan setoran bulanan untuk 
uang keamanan kepada pihak 

PT KAI. Uang sebesar Rp25 ribu 
itu diberikan kepada se se orang 
bernama Hengky. 

Jaya, 58, seorang warga yang 
tinggal di sekitar lokasi pener-
tiban, mengatakan awal nya 
pe nertiban yang ber lang sung 
pukul 09.30 WIB di la pak bela-
kang stasiun itu ber langsung 
tertib. Kericuh an terjadi ketika 
petugas ber usa ha membong-
kar kios di be lakang stasiun. 
“Karena war ga menghalangi, 
petugas mem bongkar kios dari 
dalam stasiun,” tuturnya. 

Warga yang kesal langsung 
melemparkan batu dari bawah 
ke arah petugas. Karena mene-
rima banyak lemparan, ratus-
an petugas keamanan yang 
ter  diri dari Brimob, keamanan 
stasiun, TNI-AD, dan Satpol PP 
melempar balik warga.

Akibat bentrokan itu, tiga 

per jalanan KRL dari Kota ke 
Tangerang maupun sebalik nya 
tertunda. Kereta dari arah Kota 
hanya bisa beroperasi sampai 
Stasiun Rawa Buaya.

Provokator
Kepala Stasiun Kalideres 

Dar  mono Singgih menduga 
ada provokator yang berperan 
dalam kericuhan tersebut. 
Apa  lagi pihak PT KAI telah me-
lakukan sosialisasi secara lisan 
dan tertulis, serta membe ri kan 
jadwal pembongkaran yang 
di undur dari 14 Februari men-
jadi 9 April. 

“Sejak sosialisasi, kelihat-
an yang datang tidak hanya 
pe  dagang, tapi juga elemen 
ma  syarakat yang mengaku 
da  ri LSM, komunitas, dan seba-
gainya,” jelas Darmono.

Kepada pedagang, lanjut 

Dar  mono, pihaknya juga telah 
men jelaskan bahwa nantinya 
kawasan itu akan dibangun 
men jadi areal parkir. Di tem-
pat itu hanya akan ada 95 kios 
yang dibina PT KAI. Adapun 22 
lapak semipermanen dan 150 
lapak nonpermanen merupa-
kan milik pedagang yang tidak 
berada di bawah perlindung an 
PT KAI. 

Humas PT KAI Agus Sutijono 
mengatakan penertiban terse-
but dilakukan untuk memper-
luas area stasiun. Saat ini 
pe numpang PT KAI men capai 
500 ribu orang setiap harinya. 
Pada 2016, PT KAI akan me-
ningkatkan jumlah pe num-
pang menjadi 1,2 juta orang 
setiap harinya.  (J-1)
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Pedagang Kaki Lima Melawan
PT KAI menertibkan PKL di Stasiun 
Kalideres untuk memperluas area stasiun 
yang semakin banyak penggunanya.

PENGAMAT hukum bisnis 
dan hak atas kekayaan in-
telektual Gunawan Suryo-
mucitro menilai gugatan 
yang dilayangkan Russel 
Vince, warga negara Inggris, 
terhadap Wen Ken Drug se-
laku pemilik merek larutan 
penyegar Cap Kaki Tiga di 
Pengadilan Niaga Jakarta 
Pusat tidak beralasan. 

“Warga negara Inggris 
itu tidak dalam kekuatan 
hukum untuk mewakili 
Isle of Man. Kemudian, 
me rek Kaki Tiga sudah ada 
se jak 1930-an, sudah terdaf-
tar di Singapura. Artinya 
ada hak-hak yang sudah 
di peroleh oleh Wen Ken. 
Alasan dia juga tidak pada 
tempatnya,” ujar Gunawan 
saat dihubungi wartawan, 
kemarin.  

Menurut dia, adanya ke-
samaan dengan logo Isle of 
Man sebagai alasan gugatan 
tidak masuk akal secara hu-
kum. Lagi pula, dari sisi hak 
atas kekayaan intelektual, 
Wen Ken sudah memegang 
merek itu sejak jauh hari. 
Alhasil, ia menilai gugatan 
warga negara Inggris itu 
tidak dapat diterima, bah-
kan harus ditolak.  

Kuasa hukum Wen Ken 
Drug, Yosef Badeoda, menu-
turkan materi gugatan Vince 
terkait dengan tuduhan 
ada nya kemiripan antara 
lam bang Isle of Man, sebuah 
koloni di bawah kekuasaan 
Inggris, dengan logo Cap 
Ka ki Tiga milik Wen Ken 
Drug, dinilai terlalu meng-
ada-ada. 

Logo Cap Kaki Tiga dinilai 
berbeda dengan lambang 
Isle of Man.  Lambang Isle 
of Man hanya logo yang 
di pakai sebuah kepulauan 
yang berada di bawah kolo-
ni Inggris. 

“Penggugat juga tidak 
me miliki kapasitas sebagai 
subjek hukum untuk meng-
gugat Wen Ken Drug atau 
tidak memiliki persona stan-
di in judicio,” tutur Yosef. 

Yosef berdalih, Vince bu-
kanlah warga koloni Isle of 
Man sehingga berdasarkan 
teori hukum di mana pun, 
penggugat tidak memiliki 
kepentingan sehubungan 
dengan pendaftaran dan 
penggunaan logo Cap Kaki 
Tiga di Indonesia oleh Wen 
Ken Drug. 

“Untuk itu, sejak semula 
mestinya gugatan Russel 
Vince itu tidak dapat dite-
rima,” ucapnya. (*/J-3)

Gugatan 
Warga 
Asing tidak 
Beralasan

 Warga negara 
Inggris itu tidak dalam 
kekuatan hukum untuk 
mewakili Isle of Man.”

Gunawan Suryomucitro
Pengamat hukum bisnis dan 
hak atas kekayaan intelektual

BLOKADE JALUR KERETA: Ratusan pedagang memblokade jalur 
kereta api di Stasiun Kali Deres, Jakarta Barat, kemarin. Aksi 
tersebut merupakan bentuk penolakan penggusuran pedagang di 
area stasiun.
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