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CIREBON, (PRLM).- Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi diminta ikut 

bertanggungjawab membantu mengembalikan kembali kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan 

Pertanian (DKP3) yang telah dieksekusi Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Selasa (21/7). 

Menurut Ketua DPRD Kota Cirebon Drs. H. Dahrin Syahrir, aset kantor DKP3 semula adalah 

milik Dinas Pertanian Provinsi Jabar, yang kemudian diserahterimakan kepada Pemkot 

Cirebon. "Saat ini kan pemkot tengah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). 

Minimal Dinas Pertanian Jabar bisa membantu dengan memberikan bukti baru yang bisa 

menguatkan status kepemilikan aset pemkot tersebut," kata Dahrin seusai Rapat Paripurna 

Persetujuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008, Rabu (22/7). 

Dahrin juga menyesalkan pelaksanaan eksekusi yang dilakukan PN Cirebon yang dinilainya 

telah mengabaikan aspek pelayanan publik. "Kami menghormati hukum, namun seharusnya 

pihak terkait bisa mempertimbangkan fungsi pelayanan publik itu, selama proses hukum 

Peninjauan Kembali oleh pemkot sedang berjalan," katanya. 

Menyangkut terganggunya pelayanan kepada masyarakat, Walikota Cirebon Subardi 

mengakui, eksekusi tersebut pasti berdampak kepada aspek pelayanan kepada masyarakat. 

"Pastinya aspek pelayanan akan terganggu dengan eksekusi itu," ujar Subardi yang ditemui 

pada kesempatan yang sama. 

Dikatakan Subardi selain menempuh upaya hukum PK, sementara ini pihaknya tengah 

mengupayakan untuk mencari kantor sementara bagi karyawan DKP3. "Sementara ini, 

memang karyawan harus berdesak-desakan di kantor induk DKP3, namun sedang diupayakan 

untuk mencari kantor sementara," katanya. 

Sementara itu, puluhan karyawan DKP3 Kota Cirebon terpaksa harus berdesak-desakan di 

kantor induk DKP3 di Jln. Sisimangaraja Kota Cirebon. Sementara sebagian karyawan 

lainnya yang tidak mendapat tempat terpaksa pulang kembali karena tidak memungkinkan 

untuk tetap berada di kantor DKP3 yang kecil. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Cirebon mengeksekusi Kantor 

Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Cirebon Selasa (21/7). Menurut 

petugas dari PN Cirebon, eksekusi yang dilaksanakan itu menindaklanjuti putusan 

Mahkamah Agung (MA) mengenai gugatan Keraton Kasepuhan. Dalam putusannya, MA 

menegaskan Keraton Kasepuhan adalah pemilik lahan atas bangunan perkantoran DKP3 Kota 

Cirebon tersebut. (A-92/das)*** 

 


