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Biadab, Ayah ‘Garap’ Anak 
Kandung

Sing damai atuh, meh Sukabumi 
jadi aman.

Ngegarap nu positip teh sawah, 
kebon.
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Ketika Komjen Budi Waseso Besanan dengan Jenderal Budi Gunawan 

Canda Hanafi   Rais, Pernikahannya Dirayakan Jutaan Orang 

Rambut Bagai Rapunzel, 
Dipanjangkan 14 tahun

SEORANG perempuan asal Rusia meman-
jangkan rambutnya sampai ke pergelangan 
kaki hingga tampak seperti tokoh animasi 
terkenal Rapunzel. Daria Gubanova (27 tahun) 
telah menumbuhkan rambut selama 14 tahun.

UJANG HAMDUN
Sekum MUI 

Kabupaten Sukabumi

2 0 1 7

Presiden Jokowi dan Ketua 
MUI  KH Ma’ruf Amin turut jadi 

saksi akad nikah. Dalam ban-
yak kesempatan, Budi Waseso 

menyebutkan bahwa hubungan 
putrinya dengan putra Budi 

Gunawan terjadi secara natural, 
bukan dijodoh-jodohkan. 

ILHAM WANCOKO, Jakarta
DI mata Sandiaga Uno, kemiripandua 

mempelai itu begitu terlihat.  Belum 
lagi keserasian mereka.”Yang seperti 
itu biasanya memang jodoh. 

PROSESI SUCI: 
Presiden Jokowi 
dan KH Ma’ruf 
Amin di akad nikah 
antara  Mochamad 
Herviano 
Widyatama dan 
Nindya Nur Prasasti 
di Jakarta kemarin 
(2/9). Herviano 
putra Jenderal Budi 
Gunawan, Nindya 
putri Komjen Budi 
Waseso.

JAWA POS PHOTO

Rohingya Semakin Mengenaskan
Indonesia Harus 

Berperan Lebih Besar
JAKARTA--Amnesty Internasional berharap 

Pemerintah Indonesia berperan lebih besar 
dalam menyelesaikan kejahatan kemanusiaan 
di Rakhine, Myanmar yang saat ini sedang 
menimpa Muslim Rohingya. Pasalnya, situasi 
Rakhine saat ini dinilai Amnesty Internasional 
semakin mengenaskan, terlebih usai tewasnya 
400 warga sipil dan mengungsinya ribuan pen-
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HEAD TO HEAD:
29/04/2017 Persib Bandung 2-0 Sriwijaya FC
10/09/2016 Sriwijaya FC 3-0 Persib Bandung
30/04/2016 Persib Bandung 1-1 Sriwijaya FC
26/03/2016 Persib Bandung 2-0 Sriwijaya FC
05/09/2014 Sriwijaya FC 2-3 Persib Bandung

LIMA PERTANDINGAN 
TERAKHIR SRIWIJAYA FC:

29/08/2017 Sriwijaya FC 1 – 0 Persiba Balikpapan
20/08/2017 Bhayangkara FC 2 – 1 Sriwijaya FC

11/08/2017 Sriwijaya FC 0 – 0 Semen Padang FC
05/08/2017 Pusamania Borneo FC 0 – 1 Sriwijaya FC

02/08/2017 Sriwijaya FC 0 – 0 Perseru Serui

LIMA PERTANDINGAN 
TERAKHIR PERSIB BANDUNG:

28/08/2017 Persipura Jayapura 0 – 0 Persib Bandung
20/08/2017 Persib Bandung 6 – 0 Persegres Gresik United

12/08/2017 Arema FC 0 – 0 Persib Bandung
05/08/2017 Persib Bandung 3 – 1 PS TNI

29/07/2017 Perseru Serui 2 – 1 Persib Bandung
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Presiden: Perlu 
Aksi Nyata, 

Bukan Kecaman!
JAKARTA--Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) menyesalkan tragedi ke-
kerasan terhadap etnis Rohingya 
di Rakhine, Myanmar. Jokowi men-
gatakan, perlu aksi nyata untuk 
menuntaskan krisis Rohingnya.

HARAPAN  mendulang 
hasil maksimal di kandang 
Sriwijaya FC terbuka 
lebar. Itu karena, 
penggawa timnas 
U - 2 3  ,  Fe b r i 
Haryadi sudah 
kembali ke tim. 
Datangnya Febri 
mampu memberi-
kan kontribusi maksi-
mal buat Maung Bandung. 
Seperti halnya pada saat 
menjamu PS TNI awal bulan 
Agustus lalu. Sekembalinya 
dari timnas, pemilik nomor 
punggung 13 itu langsung 
menjadi bintang pada per-
tandingan itu. 

 Ia mencetak tiga assist 
dari tiga gol yang bersarang 
di gawang PS TNI kala itu. 
“Mudah-mudahan Febri 
bisa membawa au-
ranya, kepercayaan 
dirinya lagi tinggi, 

mudah-mudahan keper-
cayaannya menular untuk 

tim Persib,” kata asisten 
pelatih  Persib Herrie 
Setyawan.

Dalam laga kali 
ini Persib Band-
ung datang den-

gan modal per-
caya diri usai meraih 

hasil positif dalam tiga 
laga sebelumnya. Persib 
saat ini masih berada diper-
ingkat ke-9 dengan meng-
umpulkan 29 poin. Semen-
tara tuan rumah Sriwjaya 
FC masih tertahan di posisi 
ke-11 klasemen sementara 
dengan total 28 poin.
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BUTUH 
PERHATIAN: 
Pengungsi 
Rohingya usai 
melaksanakan 
ibadah salat Idul 
Adha di dekat 
kamp pengungsi 
darurat 
Kutupalang, di 
Cox’s Bazar, 
Bangladesh. 

REUTERS / MOHAMMAD PONIR HOSSAIN

Live TV ONE
Kick OFF 18.30 WIB

Stadion Jaka Baring Palembang

Tiga Jamaah 
Sukabumi Meninggal

Innalillahi wainna ilai-
hi raajiuun. Diinforma-
sikan Pada Sabtu  (2/9) 
pukul 15.10 Waktu Arab 
Saudi yang meninggal 
jamaah asal Sukabumi 
bertambah satu di KKIH 
Madinah. Yaitu Bapak 

Demokrat Deklarasi Faham

FOTO:IST

SOSIALISASI: Ketua DPC Demokrat Kota Sukabumi, M Muraz bersama Bakal Calon (balon) Wakil Walikota Sukabumi, Andri Hamami 
di Sekretariat DPC Demokrat Kota Sukabumi, Minggu, (3/9). 

Henry: Pak Muraz Nggak Mau Maju, 

Masa Maksa
SUKABUMI--DPC Partai 

Demokrat Kota Sukabumi 
bulan ini akan mendeklar-
asikan jagoannya, Ach-
mad Fahmi dan Andri 
Hamami un-
tuk bertarung 
di Pilwalkot 
S u k a b u m i 
2 0 1 8 .  Ta k 
h a n y a  i t u , 
Dewan Pimpinan Pusat 
(DPP) Partai Demokrat 
dikabarkan akan menge-
luarkan Surat Keputusan 
(SK) untuk bakal calon 
(balon) Walikota dan 

Wakil Walikota Sukabu-
mi, Achmad Fahmi dan 
Andri Hamami. Dengan 

begitu pasangan 
dengan sebu-
tan ‘Faham’ ini 
tinggal selang-
kah lagi akan 
mendapatkan 
legalitas dari 
DPP Demokrat.     

 “Mudah-mudahan SK 
itu keluar, karena kita san-
gat mengharapkan pas-
angan Faham di Pilwalkot 
nanti,” kata Ketua divisi 

TUMPUAN DULANG POIN
FEBRI Hariyadi diharapkan menjadi pembeda 

pada saat Persib bertemu tuan rumah Sriwijaya 
FC. Persib membutuhkan sentuhan ajaibnya untuk 

memenangkan laga. (pra)

HARGA RP 3.000

SRIWIJAYA FC PERSIB
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Hiu di Genangan Banjir
KAPAN pun, kalau Anda menerima sebuah foto yang 

menunjukkan seekor hiu tengah berenang di genangan 
banjir, jangan disebar. Pastikan dulu apakah foto itu sama 
seperti yang beberapa hari ini ramai di media Amerika 
Serikat (AS). Yakni foto hiu berenang di genangan banjir di 
Texas akibat badai Hurricane.

Foto hiu sedang berenang di genangan banjir memang 
sedang ramai beberapa hari ini di AS. Salah satu yang 
menyebarkan adalah akun Twitter @Jeggit (Jesson 
Michael). ”Believe it or not, this is a shark on the freeway 
in Houston, Texas #HurricaneHarvy,” tulis Jason pada 28 
Agustus 2017 pukul 13.00.

Kicauan Jason itu di-retweet hingga 88.283 kali, di-like 
147.288 kali, dan dikomentari 7.106 pengguna Twitter. 
Ternyata foto itu hoax. Jason yang seorang kolumnis dan 
bloger mengakui itu dan meminta maaf. Dia menempatkan 
klarifikasinya di posisi paling atas halaman Twitter-nya 
(pinned). Jason mengaku tak sengaja mengunggah foto 
tersebut. Meski begitu, masih banyak pengguna Twitter 
yang percaya dan terus membagikan ulang (retweet).

Tak tertutup kemungkinan, foto hoax semacam itu kelak 
menyebar ke Indonesia. Dimodifikasi orang-orang tak 
bertanggung jawab dan disebarkan seolah kejadian di 
Indonesia. Sebab, sejumlah hoax yang menyebar di 
Indonesia memang merupakan modifikasi dari kabar 
palsu dari luar negeri.

Bisa juga kan kelak foto tersebut disebar ketika Jakarta 
sedang mengalami banjir parah? Tak tertutup kemungkinan 
akan dijadikan bahan oleh orang-orang yang belum bisa move 
on dari pilkada DKI Jakarta. Misalnya, ”Tuh, lihat banjir di era 
Gubernur Anies Baswedan parah. Sampai hiu berjalan di 
genangan banjir.” Bisa saja, bukan? (gun/eko/c9/fat)

TRAGEDI kemanusiaan me-
milukan yang menimpa muslim 
Rohingya di Myanmar tak luput 
dari penyebaran hoax.  Sejum-
lah akun di Facebook menye-
barkan informasi sesat yang 
menjurus ke provokasi SARA. 
Misalnya, menyebut umat Bu-
ddha di Indonesia hanya diam. 
Tidak bersikap atas pemban-
taian terhadap etnis Rohingya.

Salah satu pemilik akun Face book 
Muhammad Taufik me lon tarkan 
status terkait tragedi Ro hing ya. 
Sayang, status dan foto yang di-
posting berpotensi me micu konflik 
SARA di In do nesia. Status yang 
dibuat Jumat, 1 Sep tem ber 2017, itu 
mulai banyak dibagikan.

Bunyi statusnya, 
”MEREKA MERASA AMAN 

DAN DAMAI. Kenapa para Bik su 
merasa damai Dan aman di In-
donesia? Karena MAYORITAS 
penduduk Indonesia adalah 
Muslim. Muslim Indonesia tidak 
membalas perlakuan para Biksu 
yg membantai Ribuan Muslim di 
Rohingya. Dan sayangnya para 
Biksu di Indonesia tdk bertindak 
APA APA atas tindakan keji Biksu 
Biksu yg membunuh Muslim di 
Rohingya. Muslim dibantai para 
Biksu di Rohingya Dan Para Bik-
su Budha hidup nyaman Dan 
damai di Indone sia. Siapa yv 
TERORIST sebenarnya ? Is-
lamAgamaDamai”.

Status itu disertai foto biksu 
yang sedang menggelar upacara 

keagamaan di Candi Borobudur. 
Juga, sebuah meme dengan 
tulis an ”Kata mereka Islam ada-
lah agama radikal dan teroris. 
Faktanya 85 persen penduduk 
Indonesia adalah muslim. Per-
ta nyaannya: kenapa sampai 
saat ini kalian masih hidup???”. 
Status tersebut dibagikan ba-
nyak netizen. Mereka percaya 
bah wa umat Buddha di Indo-
nesia diam dalam menyikapi 
tragedi penyerangan Rohingya.

Nah, sebenarnya informasi 
tersebut keliru. Sebab, pada 30 
Agustus 2017, Parisadha Buddha 
Dharma Niciren Syosyu Indone-
sia (PBD-NSI) memberikan 
konferensi pers terkait pernya-
taan sikap Buddha. Konferensi 
pers diselenggarakan di gedung 
PBD-NSI di Jalan Minangkabau 
23–25, Manggarai, Jakarta Se-
latan. Undangan konferensi 
pers pun ketika itu disebar lewat 
aplikasi instant messaging dan 
diterima banyak wartawan.

Ada sepuluh pernyataan sikap 
yang disampaikan PBD-NSI. Yang 
terpenting ada dalam poin keem-
pat. Yakni, mendesak pe me rintah 
Myanmar membe rikan perlin-
dungan, bantuan, hak asasi dasar 
kepada masya ra kat Rakhine.

PBD-NSI mengingatkan umat 
beragama, terutama umat Bu-
ddha, untuk tidak terprovokasi 
dan menjaga kerukunan dan 
perdamaian umat beragama di 
Indonesia, bahkan dunia. Per-

nyataan sikap itu banyak dite-
mukan di search engine, telah 
menjadi berita sejumlah portal. 
Termasuk portal Hidayatullah.

Ketua Umum Pimpinan Pusat 
Pemuda Muhammadiyah Dah nil 
Anzar Simanjuntak mengim bau 
masyarakat di Indonesia agar 
tidak menyebarkan infor masi 
yang bisa menimbulkan konflik 
SARA. ”Mari kita ber gandeng ta-
ngan untuk sama-sama menjaga 
kohesivitas sosial kita dan 
membantu se mampunya etnis 
Rohingya di Myanmar,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini yang di-
bu tuhkan etnis Rohingya bukan 
bantuan logistik dan kesehatan. 
Tapi, tekanan politik dari dunia 
terhadap pemerintah Myan-
mar. Termasuk mendorong 
pemerin tah Indonesia untuk 
tegas, mi salnya, melakukan 
peringatan diplomasi. Misal-
nya, menarik Dubes RI dari 
Myan mar dan me minta Dubes 
Myanmar di Indonesia untuk 
meninggalkan Indonesia. 

Pembantaian etnis Rohingya oleh 
militer Myanmar memang layak 
dikutuk. Pemerintahan me reka 
layak diberi sanksi lan taran mem-
biarkan terjadinya kebiadaban 
dan kejahatan kema nusiaan yang 
luar biasa di depan mata. Tapi, 
mem bangun keben cian dengan 
me nyebar informasi sesat juga 
ke jahatan. Apalagi kalau dampak-
nya memicu perpecahan an-
taragama. (gun/eko/c10/fat)

Waspada 
Provokasi SARA 

Rohingya
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Parisadha 
Buddha 
Dharma 
Niciren Syosyu 
Indonesia telah 
mendesak 
pemerintah 
Myanmar untuk 
memberikan 
perlindungan, 
bantuan, dan 
hak asasi dasar 
kepada etnis 
Rohingya di 
Negara Bagian 
Rakhine, 
Myanmar, yang 
menjadi korban 
kebiadaban 
militer 
negara itu.

FAKTA

TIDAK mudah menemui 
Habib Rizieq di Makkah. 
Dibutuhkan waktu dua hari 
untuk bisa bersilaturahmi 
dengannya. Dengan ban-
tuan Ketua Forum Pondok 
Pesantren Bandar Lampung 
H. Ismail Zulkarnain, akhir-
nya Minggu malam (27/8) 
berhasil menemui Habib 
Rizieq di kediamannya, tak 
jauh dari Masjidilharam.

Pertemuan berlangsung 
sekitar satu jam. Mulai pukul 
21.30 hingga 22.30 waktu 
Arab Saudi. Dengan tak-
si sewaan, kami mencari 

tempat tinggal Habib Rizi-
eq. Kebetulan, sopir taksi 
yang membawa kami adalah 
warga Nusa Tenggara Barat 
yang sudah menjadi TKI di 
Arab Saudi selama 17 tahun. 
Karena itu, kami dengan 
mudah menemukan alamat 
yang dituju.

Meskipun harus dipan-
du Habib Mukhsin. Habib 
Mukhsin adalah saudara 
Habib Rizieq dan tinggal 
satu rumah dengannya. Be-
gitu kami sampai, terlihat 
Habib Rizieq dan Habib 
Mukhsin di depan rumah. 

Mereka sedang melepas 
tamu yang akan pulang. Me-
reka mengenakan pakaian 
serba putih.

”Assalamualaikum. Ahlan 
wasahlan. Alhamdulillah, 
alhamdulillah. Ayo, silakan 
masuk,” ucap Habib Rizieq 
menyambut kami.

Rumah yang ditempati 
Habib Ri zieq cukup seder-

hana. Untuk ukuran rumah 
di Indonesia, mungkin tipe 
21. Saat masuk ke rumah 
bercat krem itu, tidak ada 
ruang tamu seperti rumah-
-rumah di Indonesia, tetapi 
langsung ada tiga kamar dan 
satu kamar mandi. Kami 
dibawa ke salah satu kamar 
berukuran sekitar 4x4 meter 
dengan lantai yang ditutup 

permadani tebal berwarna 
hijau.

Tidak ada kursi. Hanya ada 
dua lemari besar, masing-
-masing berpintu empat, 
serta lemari es yang beru-
kuran kecil. Juga mesin pen-
dingin ruangan yang saat itu

disetel dengan suhu 20 
derajat Celsius. ”Antum (ka-
lian, Red) dari mana?” tanya 
Habib Rizieq.

Setelah kami menjawab 
berasal  dari  Lampung, 
Habib Rizieq menanyakan 
maktab. ”Ooo, di Aziziah Zu-
nubiah. Ya, semoga semu-
anya menjadi haji mabrur.

Aamiin... Alhamdulillah, 
alhamdulillah...” ucapnya.

Saat sedang mengobrol, 
tiba-tiba pintu kamar terbu-
ka. Habib Rizieq semringah 
saat menyambut kedatang-
an seorang pria Arab Saudi 
beserban merah tersebut.

Dari sopir taksi yang kami 
tumpangi, kami mengetahui 
bahwa pria itu adalah pe-

milik rumah yang ditinggali 
Habib Rizieq dan masih ke-
turunan Rasulullah. Sekitar 
20 menit kami menunggu 
keduanya berbincang. Baru 
setelah tamu itu pamit, kami 
melanjutkan obrolan. Na-
mun, saat diminta untuk 
wawancara, Habib Rizieq 
menolak. 

”Tidak usah wawancara, 
kita mengobrol begini saja, 
ya,” ujarnya.

Namun, dia tidak menolak 
ketika kami minta perte-
muan tersebut diberitakan. 
”Tidak apa-apa. 

Silakan diinformasikan 
silaturahim ini. Tapi tolong, 
jangan disebutkan loka-
si tempat tinggal saya ini. 
Pastinya, saya sudah empat 
bulan di sini dan kondisi 
saya Alhamdulillah sehat,” 
katanya.

Dia sempat mengungkap-
kan alasannya meninggal-
kan Indonesia. 

Menurut dia, yang dilaku-

kannya itu mengikuti jejak 
para nabi dalam memper-
juangkan Islam. 

”Rasulullah SAW saat akan 
dibunuh kaum Quraisy, beli-
au hijrah ke Madinah. Nabi 
Musa AS saat dikejar fi raun 
juga hijrah. Hijrah itu salah 
satu bentuk perjuangan,” 
tegasnya.

Obrolan kembali terhenti 
ketika seorang remaja berga-
mis membuka pintu kamar. 
Saat itu Habib Mukhsin yang 
ada di dalam kamar keluar. 

Tak lama kemudian dia 
membawa nampan berisi 
nasi khas Arab dengan dua 
ayam panggang berukuran 
besar di atasnya. Kami lan-
tas diajak makan bersama. 
Namun, Habib Rizieqtidak 
ikut makan. Dia masuk ke 
kamar lain. Menurut Habib 
Mukhsin, Habib Rizieq su-
dah makan. ”Ini rezeki, ayo 
kita makan,” ajak Habib 
Mukhsin. Setelah itu, kami 
pamit. (*/c11/nw)

Mengunjungi Kediaman Habib Rizieq Shihab di Makkah, Arab Saudi

Disuguhi Nasi Arab dengan Dua Ayam Panggang

FT:JPG

SILATURAHMI: Wirahadikusumah bersama Habib Rizieq 
Shihab di Makkah. Sudah empat bulan Rizieq meninggalkan 
Indonesia dan tinggal di kota suci tersebut.

CUT MINI

FIGUR
NASIONAL

Di sela-sela menjalankan ibadah haji, 
Pemimpin Redaksi Radar Lampung 

(Jawa Pos Group) Wirahadikusumah 
berkesempatan bersilaturahmi dengan Habib 

Rizieq Shihab. Pemimpin Front Pembela 
Islam (FPI) itu sudah empat bulan tinggal di 

Makkah.

WIRAHADIKUSUMAH, Makkah
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Terinspirasi Wapres JK
BERBAHAGIALAH pasangan 

yang bisa menapaki pernikahan 
hingga 50 tahun. Usia pernikah-
an emas itu memang begitu 
mengesankan dan penuh 
kenangan.

Aktris Cut Mini pun ber-
harap bisa merasakannya. 
Harapan tersebut makin 
kuat tertancap dalam 
benaknya ketika meng-
hadiri ulang tahun ke-50 
pernikahan Wakil Presi-
den Jusuf Kalla dengan 
Mufi dah Jusuf Kalla pada 
Minggu (27/8).

’’Ini inspirasi banget 
buat saya. Wow, ter-
nyata 50 tahun itu 
seperti ini. Mungkin 
perjalanan saya 
masih panjang ya,’’ 
ujar Cut Mini yang 
menikah dengan 
Muhamad Safril Sar-
wono pada 2000.

Malam itu Cut Mini 
menjadi host perayaan yang dihadiri Presiden Joko 
Widodo dan para mantan presiden serta menteri 
tersebut. Pemeran Athirah dalam fi lm berjudul sama 
itu sedikit banyak tahu kisah JK dan istrinya.

Maklum, fi lm yang bercerita kehidupan ibunda 
JK tersebut juga mencuplik perjuangan JK menda-
patkan cinta Mufi dah. Pada saat malam perayaan 
itu, JK juga membawakan puisi berjudul Setengah 
Abad yang Indah.

Puisi tersebut berkisah tentang kerja keras JK me-
raih cinta sang istri. ’’Walaupun (Mufi dah, Red) suka 
dengan bapak (JK), tidak semudah itu menyatakan 
atau menerima cintanya bapak.’’ (jun/c14/oki)

Anggota Pansus Diancam Ketua KPK
JAKARTA - Ancaman Ketua 

KPK Agus Rahardjo terhadap 
pansus angket di DPR menu-
ai kritik. Bahkan pernyataan 
bakal menerapkan UU Ti-
pikor, karena menghalangi 
kinerja komisi antirasuah itu, 
amat disayangkan.

"Saya prihatin dengan per-
nyataan ketua KPK tersebut. 
Tidak ada negarawan," ujar 
Anggota Komisi III DPR Nasir 
Djamil di Kantor DPP PKS, 
kemarin (3/9).

Dia menilai, Agus seperti 
tidak paham dengan asas 
pembentukan KPK. Yakni, 
transparan dan akuntabilitas. 
Karena apa yang dilakukan 
pansus angket KPK menu-
rutnya, justru ingin mem-
perkuat sisi akuntabilitas 
daripada penegakan hukum 
itu, terutama kasus-kasus 
besar seperti e-KTP.

"Menurut saya di luar kon-

teks kalau ketua KPK me-
ngatakan bahwa sebagian 
anggota DPR terutama yang 
di pansus angket dianggap 
menghalangi penegakan 
hukum. Itu di luar konteks 
sekali," sebutnya.

Nasir bertanya-tanya siapa 
yang membuat Agus menge-
luarkan pernyataan seperti 
itu. "Seharusnya juga nggak 
perlu disampaikan secara 
terbuka begitu. Kan kita bisa 
duduk bersama," tutur dia.

Untuk itu, dia mengaku 
akan bertanya kepada Agus 
atas pernyataannya itu di 
rapat komisi III DPR dengan 
KPK nanti. "Argumentasinya 
dimana. Menurut saya me-
narik sekali," imbuhnya.

Sebab kata Nasir, itu akan 
mendelegitimasi pansus 
angket yang ada di DPR seo-
lah-olah mereka ilegal. Me-
nurutnya itu amat berbahaya

."Padahal itu kan UU Tipikor. 
Sementara pansus bekerja 
dengan undang-undang da-

sar tentang hak-hak ini ke-
mudian diterjemahkan lewat 
undang-undang. Ini menu-

rut saya kurang dipahami 
Agus," pungkas legislator 
Aceh.(dna/JPC)

Kadubes Myanmar Dilempari Bom Molotov
JAKARTA – Kabid Humas 

Polda Metro Jaya Argo Yu-
wono mengatakan pihak 
kepolisian Polda Metro Jaya 
akan melakukan penjaga-
an secara berkala, terkait 
teror berupa bom molotov 
Kedubes Myanmar di Jalan 
KH Agus Salim Nomor 109, 

Menteng, Jakarta Pusat, 
kemarin (3/9) sekitar pukul 
02.35 WIB.

“Ada patroli yang seca-
ra berkala di sana (Dubes 
Myanmar) yang terpenting 
kita tetap manambah keku-
atan penjagaan di sana, dan 
juga kita tetap melakukan 

kegiatan intelijen,” kata 
Argo di Mapolda Metro Jaya, 
Jakarta Selatan, kemarin 
(3/9).

Argo katakan, lemparan 
bom molotov yang diduga 
dilakukan oleh orang tak 
dikenal itu erat kaitannya 
dengan kejadiah konflik 

yang tengah terjadi di Ro-
hingya. 

“Tentunya, ini pasti men-
jadi bahan  analisa ke poli-
sian apakah ada kaitannya 
dengan kasus di Rohingya,” 
tegas Argo.Lanjut Argo, 
untuk mencari pelaku yang 
melempar bom molotov 

itu, saat ini, polisi dari tim 
inavis tengah melakukan 
metode induktif di tempat 
kejadian.“Jadi saksi juga 
ada enam orang sedang kita 
mintai leterangan. Untuk 
saat ini kita masih lakukan 
pendalaman penyelidikan,” 
kata Argo.(fir/pojoksatu)

FT:JAWAPOS.COM

Agus Rahardjo, Ketua KPK



Nomor Telepon

Penting
1. Polisi
2. Ambulans 
3. BASARNAS
4. Kantor Pos
    Kota Sukabumi 
5. PDAM TBW 

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

. Ambulans 118 
6. Pemadam Kebakaran
7. PLN 
8. Gangguan PJU 
    Kota Sukabumi
9. Telkom
10. KODIM 0607

113 atau (0266) 222155
123 atau (0266) 221163
(0266) 222142

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

1. Polsek Cikole 
2. Polsek Gunung Puyuh
3. Polsek Citamiang 
4. Polsek Warudoyong
5. Polsek Baros 
6. Polsek Cibereum
7. Polsek Lembursitu
8. Polsek  Cisaat

(0266) 215785
(0266) 218182
(0266) 216110
(0266) 241712
(0266) 221834
(0266) 234919
(0266) 231210
(0266) 222352

9. Polsek Sukabumi
10. Polsek Sukaraja
11. Polsek Sukalarang 
12. Polsek Kadudampit
13. Polsek Kebon Pedes
14. Polsek Cireunghas
15. Polsek GN.Guruh

(0266) 223298
(0266) 221745
(0266) 261349
(0266) 214643
(0266) 245983
(0266) 243376
(0266) 6325354

. Polsek Gunung Puyuh (0266) 218182 . Polsek Sukaraja (0266) 221745

. Polsek Citamiang (0266) 216110 . Polsek Sukalarang (0266) 261349

. Polsek Warudoyong (0266) 241712 . Polsek Kadudampit (0266) 214643

. Polsek Baros (0266) 221834 . Polsek Kebon Pedes (0266) 245983

. Polsek Cireunghas (0266) 243376. Polsek Cibereum (0266) 234919

. Polsek GN.Guruh (0266) 6325354. Polsek Lembursitu (0266) 231210

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

1. PMI Kab. Sukabumi 
2. Unit Tranfusi Darah PMI Kab. Sukabumi
3. PMI Kota Sukabumi
4. Unit Donor Darah (UDD) Kota Sukabumi

(0266) 236447 
(0266) 236974
(0266) 213119 
(0266) 226551

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

1. Polsek Cibadak
2. Polsek Nagrak
3. Polsek Cikidang
4. Polsek Cikembar
5. Polsek Cicurug
6. Polsek Parung Kuda
7. Polsek Kalapa Nunggal 
8. Polsek Palabuhanratu
9. Polsek Warung Kiara
10. Polsek Cisolok
11. Polsek Jampang Tengah :
12. Polsek Sagaranten
13. Polsek Lengkong
14. Polsek Ciemas
15. Polsek Surade

(0266) 531136
(0266) 534110
(0266) 621210
(0266) 321110
(0266) 731210
(0266) 531853
(0266) 620110
(0266) 431110
(0266) 321823
(0266) 431034
(0266) 460110
(0266) 341125
(0266) 6461567
(0266)      -
0266) 490295

16. Polsek Cidahu
17. Polsek Parakan Salak
18. Polsek Simpenan
19. Polsek Cikakak
20. Polsek Purabaya
21. Polsek Tegal Buleud
22. Polsek Kali Bundeur
23. Polsek Ciracap
24. Polsek Jampang Kulon
25. Polsek Bojong Genteng
26. Polsek Caringin
27. Polsek Nyalindung
28. Polsek Gegerbitung
29. Polsek Curug Kembar

(0266) 733598
(0266) 735117
(0266) 490599
(0266) 6440361
(0266) 340099
(0266)     -
(0266)     -
(0266) 490487
(0266) 490110
(0266) 620580
(0266) 238307
(0266) 480110
(0266) 241592
(0266)     -

. Polsek Nagrak (0266) 534110 7. Polsek Parakan Salak (0266) 735117

. Polsek Cikidang (0266) 621210 8. Polsek Simpenan (0266) 490599

. Polsek Cikembar (0266) 321110 9. Polsek Cikakak (0266) 6440361

0. Polsek Purabaya (0266) 340099. Polsek Cicurug (0266) 731210

1. Polsek Tegal Buleud (0266)     -. Polsek Parung Kuda (0266) 531853

2. Polsek Kali Bundeur (0266)     -. Polsek Kalapa Nunggal (0266) 620110

3. Polsek Ciracap (0266) 490487. Polsek Palabuhanratu (0266) 431110

4. Polsek Jampang Kulon (0266) 490110. Polsek Warung Kiara (0266) 321823

5. Polsek Bojong Genteng (0266) 6205800. Polsek Cisolok (0266) 431034

6. Polsek Caringin (0266) 2383071. Polsek Jampang Tengah : (0266) 460110

7. Polsek Nyalindung (0266) 4801102. Polsek Sagaranten (0266) 341125

8. Polsek Gegerbitung (0266) 2415923. Polsek Lengkong (0266) 6461567

9. Polsek Curug Kembar (0266)     -4. Polsek Ciemas (0266)      -

5. Polsek Surade 0266) 490295

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

1. RSUD R.Syamsudin S.H
2. RSUD Palabuhan Ratu
3. RSUD Sekar Wangi
4. RS Betha Medika

(0266) 225180  
(0266) 432081 
(0266) 531261 
(0266) 248022

RUMAH SAKIT

5. RSI.Assyifa
6. RS. Hermina
7. RS. Kar  ka 
    Medikal Center

(0266) 222663 
(0266) 6252525
(0266) 6250905

RS. Hermina. RSUD Palabuhan Ratu (0266) 432081 (0266) 6252525

RS. Kar  ka (0266) 6250905. RSUD Sekar Wangi (0266) 531261

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

KA PANGRANGO

KA SILIWANGI / PANGRANGO

Eksekutif / Eko AC

Eksekutif / Eko AC

Jadwal Perjalanan Kereta Api

Sukabumi - Bogor Bogor - Sukabumi

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

15.29
13.25
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
12.08

10.05
-

KA. 108
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

20.41
18.30
-

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
17.48

15.45
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

09.59
07.55
-

KA. 101
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
07.03

05.00
-

Sukabumi - Cianjur Cianjur - Sukabumi

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

15.10
13.50
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
11.41

10.20
-

KA. 107
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

19.35
18.15
-

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
17.10

15.50
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

09.36
08.15
-

KA. 102
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
07.05

05.45
-
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0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

Oleh :
DUDUNG NURULLAH KOSWARA

(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

OPINI
Rohingya Wajah Kemanusiaan Kita

SEBAGAI pendidik saya 
menyatakan  sungguh ke-
takberadaban  itu sering me-
ngemuka di sebagian muka 
bumi ini, tragedi Rohingya 
faktanya. Proses pendidikan 
terlihat gagal dibeberapa 
tempat di muka bumi ini.  
Pendidikan adalah proses 
memanusiakan manusia.  
Tatkala manusia belum 
menjadi manusia yang tak 
mampu mengembangkan 
potensi nalar dan rasanya 
maka kemanusiaannya be-
lum selesai ditemukan.

Perilaku sesama manusia 
yang melintasi kebinatang-
an terkadang dapat dengan 
mudah kita lihat saat ini dan 
pada masa yang lalu dalam 
lembaran sejarah. 

Padahal semua manusia 
pada dasarnya adalah satu 
tubuh bahkan dari keturun-
an yang sama yakni Nabi 
Adam a.s.  Dapat dibayang-
kan  apa yang akan terjadi 
bila  Tuhan tidak memprot-
ek umat manusia dalam per-
spektif religis  berasal dari 
Bapak yang sama. Anehnya  
dalam tragedi Rohingya 
potensi  Qabilian yang me-
nguat, bukan Habilian yang 
mulia.

Perilaku “penjagalan” ma-
nusia di palanet ini masih 
sering terjadi seperti di Ro-
hingya saat ini.  Bila zaman 
primitif terjadi kanibalisme 
dan pembunuhan sadis 
masih bisa dipahami. Bila 
saat ini zaman humanisme, 
zaman HAM, zaman sudah 
mengenal pendidikan for-
mal  dan sudah menganut 
agama, kok bisa ada per-
buatan brutal yang mirip 
dengan binatang. Bahkan 
binatangpun tidak mela-
kukan pembantaian pada 
sesama jenisnya.

Ini sudah sangat keterla-
luan dan masuk kategori 
super biadab. Inilah wajah 
kemanusiaan kita.  Kita 
sebagai warga populasi 
manusia sungguh harus 
malu pada “warga” popula-
si binatang. Sapi, kambing, 
domba dan harimaupun 
tidak melakukan pemban-
taian pada sesamnya. Ma-

nusiakah kita? Si Korban 
adalah manusia dan yang 
menjagal bukanlah manu-
sia. Bukan binatang dan 
bukan pula Iblis entah apa 
namanya.

Wajah kemanusiaan kita 
sudah lebih rendah dari 
binatang, mungkin sudah 
masuk kategori Iblis lakna-
tullah. Atau bahkan Iblis saja 
tidak membantai sesama 
populasi Iblis. Kesimpul-
annya  wajah kemanusiaan 
kita lebih rendah dari Iblis. 
Bahkan terkadang wajah 
kemanusiaan kita memper-
lihatkan ada seorang perem-
puan  melahirkan anak yang 
dikandungnya  kemudian 
dibuang ke tong sampah. 
Iblis saja tidak mengaborsi 
anaknya.

Wajah kolektif kemanusia-
an kita sungguh memalukan 
bahkan lebih memalukan 
dari mempertontonkan alat 
vital di ruang publik. Bila 
ada seorang bule di Ero-
pa sana telanjang karena 
berdemo mengaspirasikan 
sesuatu masih bisa dipa-
hami. Namun bila seke-
lompok orang membantai, 
menjagal, meng-genoseida 
kelompok yang lain sungguh 
sangat biadab.

Ribuan orang tak berdosa 
dijagal memperlihatkan  
sebuah perilaku yang tidak 
dilakukan oleh binatang 
ataupun Iblis sekalipun. 
Sungguh kejahatan di Ro-
hingya adalah kejahatan 
yang Iblis saja tidak berani 
melakukannya. Dimana 
wajah kemanusiaan kita, 
sebagai warga dunia yang 
harus  satu tubuh, seirama 
dan saling menyayangi? 
Dimana  rasa persaudaraan 
sebagai warga dunia yang  
punya nalar dan rasa? 

Malulah kita sebagai ma-
nusia. Wajah kita dihadapan 
Tuhan dan dihadapan langit 
dan bumi sungguh sangat 
menjijikan. Kita adalah ma-
nusia harusnya mampu 
menjadi khalifah yang pe-
nuh kasih diantara sesa-
ma apapun perbedaannya. 
Kekuasaan, politik, ambisi, 
dendam, kebencian dan 

rasa binatang dan spirit Iblis 
telah menguasai saudara 
kita yang ada di negeri sana.

Tragedi Rohingya ada-
lah miniatur  sebagian wa-
jah kemanusiaan kita yang 
memperlihatkan kebiadab-
an tiada tara. Para penjagal 
bukanlah manusia, mereka 
adalah sosok bukan manu-
sia yang memperlakukan 
manusia muslim sebagai bi-
nantang. Padahal dihadap-
an Tuhan semuanya kelak 
akan dipertanggungjawab-
kan. Siapa sebenarnya yang 

manusia? Siapa sebenarnya 
yang menduplikasi binatang 
dan Iblis?

Sebagai warga Indonesia 
mari kita berdoa dan hin-
dari kebencian dan saling 
meniadakan diantara kita. 
Hindari saling menghujat 
dan mencaci  karena ini ada-
lah cikal bakal tumbuhnya 
benih-benih permusuhan 
dan ujungnya saling mem-
bantai. Mari kita kuatkan 
keberagamaan kita, kuatkan 
solidaritas dan kuatkan rasa 
saling mengasihi. 

Tubuh kita berbeda, lahir 
dari tempat dan daerah 
berbeda tapi hati kita satu 
sebagai manusia anak Adam 
as. Kita berhati besar Adam 
bukan berhati hitam Iblis.

Malu kita pada Tuhan, 
pada Bapak kita Nabi Adam 
a.s. dan malu kita pada rasa 
kemanusiaan kita yang ada 
dalam bathin kita yang pa-
ling dalam. Mari kita ber-
buat untuk memperbaiki 
wajah kemanusiaan kita. 
Berbuatlah yang terbaik 
untuk manusia di sekitar kita 
dan bila perlu berikan apa 
yang bisa kita berikan pada 
saudara kita di Rohingya.  
Ber-agama-kah kita? Punya 

hatikah kita? Manusiakah 
kita? Semoga kita masih 
manusia. 

Mereka yang menjagal 
saudaranya sendiri  di Ro-
hingya bukanlah manusia.

Yu kuatkan Pancasila di 
atas keberagaman adat, 
budaya, agama, bahasa dan 
beragam keberbedaan yang 
unik dan menarik di negeri 
ini. Bila keberbedaan dan 
keberagaman tidak dibing-
kai oleh rasa cinta kasih da-
lam hati besar se Adam a.s. 
maka kita akan menunggu 
bencana pada masa yang 
akan datang. Stop saling 
hujat. Stop saling benci. Stop 
saling dendam.

Mari bergandengan hati 
untuk sama-sama berlom-
ba-lomba dalam mencari 
ridho Illahi. Siapa yang pa-
ling mulia diatara kita tidak 
ditentukan oleh darimana 
kita, wajah kita, warna kulit 
kita dan agama kita melain-
kan karakter mulia kita. 

Karakter mulia kita yang 
didasari iman dan takq-
wa  yang sebenar-benarnya 
iman dan takwa.  Pancasila 
dan agama yang kita anut 
adalah modal kita untuk 
menjadi bangsa mulia.(*)

Medsos Jangan Dibuat 
Alat Propaganda

ASSALAMULAIKUM, me-
lihat Media sosial (medsos) 
sangat berperan dalam proses 
radikalisasi dalam arti nega-
tif hingga penyebaran berita 
Hoax dengan tidak pence-

gahan membuat kami miris. 
Mulai dari dari provokasi un-
tuk membenci simbol-simbol 
negara hingga dasar negara. 
Seperti contoh, orang dengan 
sengaja menyebarkan isu yang 

membuat masyarakat ketakut-
an dan marah, disatu sisi lain 
orang yang menyebarkannya 
mengaku akun medsosnya 
di bajak, sementara kabar 
tersebut sudah meresahkan. 

Bagaimana ini hukumnya, pe-
merintah dan penegak hukum 
harus bertindak tegas terutama 
pada medsos facebook yang 
sering digunakan menyebar-
kan ujaran kebencian dan 

berita hoax. Semoga pesan ini 
didengar dan ada solusianya, 
kalau terus dibiarkan maka 
tunggulah korban, terima kasih

089602431162

Persempit Gerak 
Berandal Motor

BARU-baru ini di Media 
Sosial dan dilapangan ma-
syarakat sering diresahkan 
oleh oknum Berandal Motor 
yang membuat keonaran, 
buka hanya sebatas aksi-aksi 
gaya-gayaan. 

Tapi aksi para berandal 
motor ini sudah mengam-
cam kesalamatan warga kota 

jika terjadi bentrok. Meski, 
saya selaku warga kota ke-
banyakan yang melaku-
kan onar di Kota itu adalah 
orang luar Kota Sukabumi 
yang datang ke Kota hanya 
untuk mencari hiburan dan 
akhirnya mencari gara-gara 
dengan kelompok lain. 

Mohon kepada pak polisi 

untuk segera mempersem-
pit gerak para berandal mo-
tor untuk melakukan tindak-
an kriminal, ayo pak Polisi 
jangan takut sama berandal 
motor. Ringkus semua yang 
meresahkan jangan pan-
dang bulu, terima kasih

089658215436

Kembalikan Trotoar 
Ke Pejalan Kaki

SUDAH beberapa kali peme-
rintah menertibkan beberapa 
Pedagang Kaki Lima (PKL) 
disepanjang jalan jalan menuju 
Supermall atau sepanjang jalan 
Jendral Akhmad Yani, namun 
sampai detik ini tidak terlihat 
hasilnya. Masih banyak PKL 
yang merampas hak pejalan 
kaki denga menggunakan tro-

toar, mungkin ini hal sepele, 
namun kalau hal sepel saja 
tidak mampu mengatasi apa-
lagi hal hal yang besar, mohon 
akh tegas dalam menegakan 
aturan pak Walikota. terima 
kasih mimbar publik radar 
sukabumi.

081319144144



Saya doakan semoga segera 
mendapat momongan,” kata wakil 
gubernur terpilih DKI Jakarta itu, 
lantas tersenyum, sekeluarnya 
dari ruang tempat akad nikah di 
Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu 
(2/9).   Yang dihadiri Sandiaga 
kemarin adalah akad nikah an-
tara Mochamad Herviano Widy-
atama dan Nindya Nur Prasasti. 
Mempelai putra adalah buah hati 
Kepala BIN (Badan Intelijen Neg-
ara) Budi Gunawan, sedangkan 
mempelai putri merupakan anak 
Kepala BNN (Badan Narkotika 
Nasional) Budi Waseso. Malam 
ini (3/9) acara dilanjutkan den-
gan resepsi pernikahan di lokasi 

yang sama. Karena yang besanan 
dua pejabat tinggi, tak mengh-
erankan kalau selain Sandiaga, 
sederet petinggi negara dan tokoh 
nasional juga hadir. Di antaranya, 
Wakapolri Komjen Syafruddin, 
Kabareskrim Komjen Ari Dono 
Sukmanto, Menteri Pertanian 
Amran Sulaiman, Sekjen PDIP 
Hasto Kristiyanto, dan Sekjen 
Golkar Idrus Marham.

Ruang akad nikah terlihat agak 
redup de-ngan cahaya minimalis. 
Salah satu sisi dinding disorot 
dengan cahaya proyektor yang 
me-nampilkan foto-foto keluarga. 
Mulai kedua mempelai yang se-
dang berurai tawa hingga foto BG 
–sapaan akrab Budi Gunawan–
dan Buwas –panggilan karib Budi 

Waseso– tengah bersalaman. 
Di tengah ruangan, tampak 

sebuah meja yang sudah dikel-
ilingi sejumlah saksi akad nikah. 
Presiden Jokowi duduk tepat di 
samping Ketua Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin. 
Di depan Jokowi tampak Wapres 
Jusuf Kalla yang bersebelahan 
dengan Menteri Dalam Negeri 
Tjahjo Kumolo. 

Di sisi lain, Vino –panggilan 
akrab Mo-chamad Herviano 
Widyatama– berhadapan dengan 
Budi Waseso yang sudah didam-
pingi se orang penghulu. Prosesi 
suci itu pun berlangsung lancar. 

Setelah akad nikah, sejumlah 
prosesi lain mengikuti. Misalnya 
bubah kawah. Keluarga mem-

pelai membawa pikulan yang 
berisi sejumlah peralatan dapur. 
Di antaranya, panci dan wajan. 
Semua itu diperebutkan ibu-ibu 
yang menjadi tamu.  ”Ini hasil 
rebutan tadi,” ujar salah seorang 
ibu sekeluarnya dari ruang akad 
nikah. 

Di ruang akad nikah juga ter-
dapat sebuah panggung cukup 
besar bergaya Jawa. Di sanalah 
para tamu memberikan ucapan 
selamat kepada mempelai dan 
keluarga setelah semua prosesi 
akad nikah selesai. 

Selama ini, dalam sejumlah 
kesempatan, Buwas menyebut 
pernikahan antara putrinya dan 
putra Budi Gunawan bukan kare-
na dijodohkan. ”Ah, ini dulu 

gara-gara wartawan sering ekspos 
ini waktu saya menjadi Kaba-
reskrim,” ujarnya. 

Ada pula yang menyebut per-
nikahan tersebut bermula dari 
sebuah pertemuan yang men-
jadi tradisi antarpara jenderal di 
Mabes Polri. Biasanya, keluarga 
para jenderal juga diajak dalam 
pertemuan ramah tamah itu. ”Ya, 
doanya saja ya,” papar mantan 
Kapolda Gorontalo tersebut. 

Anggota Komisi I Ahmad Hanafi  
Rais Wiryosudarmo yang turut 
hadir mengata-kan sempat ber-
cakap-cakap dengan BG. ”Saya 
bilang ke Pak Budi Gunawan, 
pernikahan anaknya dirayakan 
jutaan orang,” ujar-nya yang 
membuat mantan Wakapolri itu 

tampak kebingungan. 
Langsung saja, Hanafi  melanjut-

kan can-daannya. ”Pernikahan-
nya kan dekat dengan Hari Raya 
Idul Adha, semua umat Islam 
me-ra yakannya,” tuturnya, yang 
lantas disambut senyum dan 
ucapan terima kasih BG. 

Dia menuturkan, pernikahan 
itu merupakan perhelatan yang 
sederhana dan tetap khidmat. 
”Acara ini sederhana, tapi meny-
enangkan untuk semuanya,” tutur 
anak mantan Ketua MPR Amien 
Rais tersebut. 

Para undangan kemarin juga 
mendapat suvenir aroma terapi. 
Aroma terapi itu dibungkus dalam 
sebuah kotak warna cokelat yang 
terlihat elegan. (*/c10/ttg) 
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Canda Hanafi   Rais, Pernikahannya Dirayakan Jutaan Orang 

Rambut Bagai Rapunzel, 
Dipanjangkan 14 tahun

Tiga Jamaah Sukabumi Meninggal

Demokrat Deklarasi Faham

Febri Jadi Tumpuan 

Presiden: Perlu Aksi Nyata, Bukan Kecaman!

 Rohingya Semakin Mengenaskan

 “Awalnya saya menumbuhkan 
rambut 14 tahun lalu itu saat 
seorang teman menantang saya 
untuk memanjangkan rambut 
sepanjang mungkin sampai bisa 
dikepang. Sejak saat itu saya ber-
henti ke salon dan membiarkan-

nya tumbuh,” kata Gubanova, sep-
erti dilansir dari laman Daily Star.

 Keindahan rambut Gubanova 
rupanya mendapat pengakuan dari 
banyak orang. Bahkan kini dia me-
miliki pengikut sebanyak 218 ribu di 
akun media sosialnya. Para pengi-
kutnya itu merupakan pengagum 
yang ingin mengikuti jejaknya. “Saya 

mengagumi rambut panjang Anda,” 
komentar salah satu pengikutnya.

 “Saya mencoba menumbuh-
kannya seperti Anda, tetapi seti-
daknya butuh waktu lima tahun 
lagi,” komentar lainnya.  Komen-
tar lain bernada pujian juga terus 
diutarakan oleh para pengikut-
nya. (net)
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Muhammad Majen Bin Haji Nu-
rodin. Almarhum merupakan  
jamaah asal Cidahu, Sukabumi 
dengan no paspor  B 5723802.

 Sebelumnya, almarhum masuk 
dalam gelombang 1 dan dirawat 
di KKHI Madinah. Namun, dalam 
pelaksanaan haji,  almarhum  
dibadalkan oleh petugas haji 
dan almarhum terakhir masih 
mengikuti safari wukuf. Selain 
Bapak Majen, sebelumnya ada 
dua jamah yang meninggal 
atas nama Bapak An Biha bin 
Suki dan bapak Baenuri bin 
Daman. Semoga tiga jamaah 
dari Sukabumi yang meninggal 
saat menjalankan ibadah haji 
mendapatkan tempat yang mulia 

di sisi Allah SWT. 
 Pada Sabtu 2 September 2017 

atau 11 Djulhijjah 1438 H, kondisi 
cuaca di Mina 43 derajat celcius.  
Saat ini, jamaah sedang melak-
sanakan Tawwaf dan jumroh 
aqobah saat ini kondisi jamaah 
rata-rata mengalami gejala batuk 
dan gatal, paska pemulangan dari 
Arafah dan Mudzalifah. Alham-
dulillah jamaah bisa ditangani 
oleh tenaga keseharan di kloter 
masing masing. 

Mayoritas untuk jamaah Suka-
bumi mengambil nafar awal. 
Adapun kondisi jaamah di Pon-
dokan Mina, sangat terlayani 
baik dari sisi konsumsi maupun 
dari layanan kebutuhan jamaah 
lainnya. Untuk mencapai jamarat 
jamaah, rata-rata butuh perjala-

nan tiga kilometer. Sehingga para 
jamaah wajib menjaga kesehatan 
agar ibadah pokok haji bisa dilak-
sanakan dengan baik. Saran-saran 
itu juga hasil komunikasi dengan 
Dokter Siti Iyah. Namun, walau-
pun sudah diinformasikan, diu-
mumkan dan disarankan hati-hati 
dalam melakukan ibadah pokok 
haji, tetap saja, dari beberapa klot-
er jamaah asal Sukabumi, banyak 
yang kesasar jalan. Namun, berkat 
kesigapan petugas, 

Alhamdulillah mereka sudah 
bisa begabung kembali dengan ja-
maah masing masing kloter. Insya 
Allah jamaah Sukabumi kembali 
ke tanah air dalam keadaan utuh. 
Sebagai mana diSampaikan oleh  
pak Haji Abdullah Hamidi salah 
satu Ketua KBIH di Sukabumi.(*)
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 “Saya dan seluruh rakyat In-
donesia, kita menyesalkan aksi 
kekerasan yang terjadi Rakhine 
State, Myanmar, perlu aksi nyata, 
bukan hanya pernyataan keca-
man-kecaman,” ujar Jokowi saat 
jumpa pers di Istana Kepreside-
nan, Jakarta Pusat, Minggu (3/9).

 “Dan pemerintah berkomit-
men terus untuk membantu 
krisis kemanusiaan, bersinergi 
dengan kekuatan masyarakat 
sipil Indonesia dan juga ma-
syarakat internasional,” sam-
bung Jokowi.

 Indonesia juga sudah mengir-
imkan bantuan kemanusiaan 
untuk Rohingnya. Selain itu, 
Jokowi sudah mengutus Menteri 
Luar Negeri RI, Retno Lestari 
Priansari Marsudi untuk ber-
diplomasi dengan Pemerintah 

Myanmar.  Pekan ini, Indonesia 
akan kembali  mengirimkan 
bantuan kemanusiaan untuk 
Rohingya. Jokowi meminta krisis 
Rohingya segera dituntaskan.

 “Kita harapkan minggu ini kita 
kirim lagi bantuan obat-obatan. 
Sekali lagi, kekerasan krisis kem-
anusiaan ini harus dihentikan,” 
tegasnya.

 Seperti  diketahui,  Menlu, 
Retno, Minggu sore (3/9), berto-
lak ke Myanmar untuk bertemu 
dengan Menlu Myanmar, Daw 
Aung San Suu Kyi. Retno diren-
canakan juga akan bertemu 
dengan Commander in Chief of 
Defense Services, Senior Gen-
eral U Min Aung Hlaing, Menteri 
pada kantor Presiden, U Kyaw Tint 
Swe, dan Nasional Security Advi-
sor, U Th aung Tun. 

 Dalam krisis kemanusiaan di 
Rakhine, Myanmar, lebih dari 

2.600 rumah dibakar habis. Militer 
Myanmar menyalahkan militan 
lokal Rohingya atas pembakaran 
itu, namun organisasi HAM inter-
nasional menuding militer Myan-
mar yang bertanggung jawab.

 Sejauh ini, badan pengungsi 
PBB UNHCR melaporkan, sekitar 
58.600 warga Rohingya melarikan 
diri dari Myanmar ke Bangladesh, 
demi menghindari konfl ik yang 
kembali pecah di wilayah Rakh-
ine, sejak pekan lalu. Namun dil-
aporkan tidak semuanya berhasil 
masuk ke wilayah Bangladesh.

Konflik itu dipicu bentrokan 
antara militer Myanmar dengan 
militan lokal yang disebut seb-
agai Pasukan Penyelamat Arakan 
Rohingya (ARSA). Kelompok itu 
mengklaim bertanggung jawab 
atas serangan terkoordinasi ter-
hadap sejumlah pos keamanan 
Myanmar di Rakhine.(net/jpnn)
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duduk Rohingya ke Banglades.
 “Pemerintah Indonesia sepat-

utnya mendorong pemerintah 
Myanmar untuk segera mengh-
entikan segala bentuk serangan 
bersenjata kepada penduduk sipil 
di Rakhine,” kata Usman Hamid, 
Direktur Amnesty Internasional 
di Kantor Amnesty Internasional, 
Gedung HDI Hive, Menteng, Ja-
karta Pusat, Minggu (3/9).

 Dari pemantauannya, Am-
nesty Internasional melaporkan 
pada 2016 lalu, aparat bersenjata 
Myanmar telah sengaja melaku-
kan pembunuhan terhadap warga 
sipil, menembak secara seram-
pangan di desa-desa dan merusak 
tempat tinggal serta harta benda 
para warga sipil.

 “Mereka menembaknya se-
cara serampangan, menangkap 
pemuda Rohingya tanpa alasan, 
juga memperkosa perempuan 
Rohingya. Merusak tempat tinggal 
juga harta benda,” tuturnya.

 Dalam pandangan Myanmar, 
eksistensi Rohingya dan milisi 
Rakhine adalah ancaman atas 
kedaulatan negaranya. Milisi Ra-
khine pada serangan 25 Agustus 
2017 menewaskan 32 jiwa, den-
gan 11 di antaranya adalah aparat 

keamanan Myanmar.
 “Ini dianggap mereka men-

gancam dan potensi bahaya hi-
langnya kekuasaan Myanmar di 
Rakhine. Jadi ada serangan ‘balas 
dendam’ untuk menghabisi mer-
eka secara keseluruhan,” ujarnya.

 Maka dalam menyelesaikan 
hal ini, Amnesty Internasional 
melihat dua poin yang dapat In-
donesia lakukan, pertama upaya 
diplomasi kepada pemerintah 
Myanmar agar menghentikan 
kejahatan HAM kepada Rohingya 
dan kedua adalah mendesak 
Myanmar mengizinkan Tim Pen-
cari Fakta yang dibentuk Dewan 
HAM PBB pada Maret 2017.

 “Hal ini untuk mengungkap 
kebenaran, menuntut tanggung 
jawab pelaku kejahatan HAM dan 
menjamin keadilan bagi korban. 
Tanpa itu, ini hanya akan mem-
perpanjang penderitaan mereka,” 
pungkasnya.

 Sementara itu, Menteri Agama 
(Menag) Lukman Hakim Saifud-
din meminta pemerintah Myan-
mar untuk menghormati hak 
kemanusiaan atau HAM manusia 
warga Rohingya.

 “Myanmar harus memberikan 
penghormatan terhadap hak 
kemanusiaan, tanpa memandang 
etnis dan agama. Muslim Rohing-

ya harus diberikan perlindungan,” 
ujar Lukman dalam keterangan 
tertulis yang diterima JawaPos.
com (Radar Sukabumi Group).

 Menurut mantan Wakil Ketua 
MPR ini, tragedi di Rohingya 
sangat miris terlebih terjadi ber-
samaan hari raya Idul Adha. Pada 
momentum itu umat muslim di 
dunia merayakan dengan berkur-
ban atau berhasil di tanah suci.

 Sementara di Rakhine, muslim 
Rohingya malah berjuang mela-
wan maut. Kalau masih tetap hid-
up menghadapi militer Myanmar, 
mereka akan mendapat siksaan 
yang sangat tidak manusiawi. 
Sedangkan kaum perempuan 
menjadi korban pemerkosaan.

 Kendati bertubi-tubinya konfl ik 
kemanusiaan yang dialami mus-
lim Rohingya, namun Lukman 
meminta semua pihak untuk 
menahan diri. Sebab pemerin-
tah Indonesia telah melakukan 
sejumlah langkah proaktif dan 
produktif dalam ikut berkonstri-
busi bagi penyelesaian masalah 
Rohingya.  “Seperti pemerintah 
Indonesia telah memfasilitasi 
terbentuknya Aliansi Kemanu-
siaan Indonesia untuk Myanmar 
(AKIM) yang beranggota 11 ormas 
dan lembaga kemanusiaan,” ung-
kapnya.(jpnn)
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Pada laga nanti, Persib Bandung 
akan didampingi pelatih kepala 
baru Emral Abus menggantikan 
Djajang Nurdjaman yang men-
gundurkan diri. Tidak hanya 
itu asisten pelatih Herrie Sety-
awan juga dipastikan kembali 
mendampingi Maung Bandung 
setelah mengikuti kursus Lisensi 
A AFC tahap pertama. “Semua su-
dah tahu kehadiran saya di Persib 
baru hari ini, tetapi saya selalu 
diskusi dan komunkasi dengan 
staf pelatih tentang perkemban-
gan Persib termasuk terakhir 
bermain lawan Persipura, trend 
positif,” kata Emral yang sudah 
resmi menyandang pelatih kepala 
Persib sejak beberapa hari lalu.

 Pelatih asal Padang itu langsung 
mematok poin maksimal pada 
saat melawan tim Laskar Wong 
Kito tersebut.  “Sebelum berang-
kat saya bicara pada pak Umuh 
semoga dapat poin satu mini-
mal. Tapi harapan pelatih pasti 

memenangkan pertandingan,” 
terangnya. Laga petang nanti, 
sebenarnya adalah laga pekan 
ke-20 yang terpaksa diundur 
karena berbarengan dengan hari 
Kemerdekaan. Kedua tim raksasa 
ini gagal bersaing dipapan atas 
klasemen sejauh ini.

 Sementara itu kubu tuan rumah 
sendiri minderuntuk menghadapi 
Atep dkk. Pasalnya, tim kebang-
gaan bobotoh ini dihuni skuat 
kelas wahid di Indonesia. “Kalau 
pertandingan besok (hari ini, 
red) dinilai timpang ya wajar lah, 
siapa yang gak tau sekarang Persib 
pemain bintang dan pengalaman 
semua tapi kita buktikan besok 
dan kami juga siapkan diri dengan 
baik,” ucap pelatih Sriwijaya FC 
Hartono Ruslan.

 Sama halnya daaeangan Persib, 
Sriwijaya mendapatkan suntuikan 
amunisi. Hadirnya sosok kayam-
ba Gumbs tidak dipungkiri dapat 
menaikan mental Yanto Basna CS. 
“Karena dia mantan pemain de-
pan kita mengharapkan kita bisa 

mempertajam lini depan kita dan 
juga memotivasi pemain itu yang 
lebih penting,” tuturnya. 

 Sriwijaya FC masih terdampar di 
posisi ke-11 dengan 28 poin dimana 
Laskar Wong Kito menang, seri dan 
kalah masing-masing sebanyak 
7 kali. Setelah sempat dua laga 
tak bisa menang dengan sekali 
seri dan kalah, pekan lalu mereka 
kembali merasakan kemenangan 
saat menjamu persiba. Bermain 
kembali dikandang Beto cs tentu 
mengincar kemenangan meski tak 
mudah dengan sang lawan mulai 
membaik performanya.

 Persib Bandung sendiri dalam 
kondisi cukup meningkat dengan 
4 laga terakhir tak terkalahkan. 
Maung Bandung menang dalam 
dua laga kandang terakhir dan 
dua seri saat away termasuk saat 
away ke Persipura dimana dalam 
semua laga itu bisa membukukan 
9 gol dan hanya kebobolan sekali. 
Atep cs kini diposisi ke-9 dengan 
unggul hanya 1 poin dari Sriwi-
jaya. (pra)

antar Lembaga DPC Demokrat 
Kota Sukabumi, Aldo Andreas 
kepada Radar Sukabumi, Minggu, 
(3/9).  Meski belum secara ter-
perinci Aldo mengklaim bahwa 
deklarasi hajatan di Pilwakot 
akan segera terlaksana, terlebih 
kedua fi gur yang ada sudah din-
yatakan cocok di hati masyarakat 
sangat ditunggu-tunggu. 

 “Ya pokoknya di bulan ini, kami 
akan lakukan deklarasi, lihat saja 
nanti,”tandasnya.

  Sementara itu, untuk memu-
luskan langkah tersebut, Pengu-
rus DPC Demokrat sudah mulai 
melakukan sosialisasi kepada 
seluruh kader Demokrat se-Kota 
Sukabumi terkait balon yang 
akan diusung oleh Demokrat di 
Pilwalkot 2018 nanti. Bahkan, 

kemarin, Ketua dan Sekretaris 
DPC Demokrat Kota Sukabumi 
mendatangkan Balon Wakil Wa-
likota yakni Andri Hamami di 
sekretariat DPC Demokrat.

 “Ya kita sekalian sosialisasi-
kan kepada kader mulai dari 
PAC hingga sampai Ranting, 
sekaligus membagikan daging 
qurban kepada seluruh kader,” 
ujar Sekretaris DPC Demokrat 
Kota Sukabumi. Henry Slamet, 
kemarin.  Dikatakan Henry, Ketua 
DPC Demokrat, Mohamad Mu-
raz menyatakan sikap secara 
tegas didepan kader Demokrat 
tidak akan maju di Pilwalkot 
2018, tapi dia (Muraz red) akan 
maju menjadi anggota DPR RI 
2019, mendatang. “Ya selain itu, 
ketua menyampaikan untuk se-
luruh kader mendukung Andri 
Hamami di Pilwalkot nanti dan 

pak Muraz akan maju menjadi 
Anggota Legislatif,” ujarnya.

  Sampai sejauh ini, Henry 
meyakini apa yang telah direko-
mendasikan DPC Demokrat ke 
DPD dan DPP Demokrat dalam 
usungannya Andri Hamami se-
bagai calon Wakil Walikota dan 
Achmad Fahmi dari PKS  seb-
agai Walikota Sukabumi akan 
mendapatkan restu dari DPP. 
Pasalnya, nama itu merupakan 
keputusan yang sudah dipikirkan 
oleh kepengurusan di daerah 
yang tinggal menunggu SK dari 
DPP. “Ya saya yakin 90 persen, 
gak ada nama lagi. Cuman Andri 
Hamami dan Achmad Fahmi 
yang kami rekomendasi ke pusat. 
Ya pak Muraznya udah nggak 
mau maju lagi, bagimana. Masa 
maksa, itu hak politik beliau,” 
akunya.(bal)
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SUKABUMI- Pasca kejadi-
a n  k e ra c u n a n  p a d a  S a b t u 
(02/9) lalu, 23 warga dari dua 
kampung di Desa Kutajaya, 
Kecamatan Cicur ug masih 
ditangani tim medis Puskes-
mas Cicurug. Bila kondisinya 
masih belum membaik, ren-
cananya pasien akan dirujuk 
ke BLUD RS Sekarwangi.

 Informasi yang dihimpun Ra-
dar Sukabumi, jumlah terakhir 
warga yang menjadi korban kera-
cunan pasca menyantap sate 
kambing itu sebanyak 37 orang. 
Makanan yang disantap warga 
pun kini tengah diperiksa di 
laboratorium oleh petugas untuk 
memastikan penyebab keracu-
nan puluhan warga tersebut.

 K e p a d a  m e d i a ,  d o k t e r 
Puskesmas Cicurug,  Bagus 
Jatiswara mengatakan, saat ini 
pihaknya masih menangani 
23 orang pasien yang diduga 
keracunan akibat menyantap 
sate saat lebaran Idul Adha. 
Sebelumnya, sebanyak 7 orang 
telah dirujuk ke BLUD RS Sek-
ar wangi karena kondisinya 
yang terus menurun. 

 “Berdasarkan data yang ada, 

semuanya berjumlah 37 orang. 
7 orang kami rujuk ke Sekar-
wangi karena kondisinya terus 
menurun dan 7 orang lainnya 
langsung ke Sekarwangi,” ujar 
Bagus.

 Dikatakan Bagus, dari tan-
da-tandanya seperti merasa 
mu a l ,  pu s i ng  d a n  mu nt a h 
i t u  k e mu n g k i na n  p u l u ha n 
warga tersebut mengalami 
k e r a c u n a n .  Na m u n  u n t u k 
memastikan penyebabnya, 
tim medis tengah memeriksa 
makanan yang disantap warga 
pada Jumat (1/9) lalu. “Sample 
makanan sudah dibawa dan 
tengah diperiksa di laborato-
rium,” pungkasnya.

 Di tempat yang sama, Kades 
Kutajaya, Ujang Ruyani menam-
bahkan, berdasarkan laporan 
yang diterimanya, kejadian ker-
acunan itu terjadi pada Sabtu 
(02/9) pagi. Semua warga yang 
menjadi korban merupakan 
keluarga besar. “Jadi mereka 
ini menyantap sate kambing 
pada hari Idul Adha, petang 
hari. Paginya, gejala keracunan 
mulai timbul. Awalnya cuma 
beberapa orang saja, namun 

lama kelamaan bertambah. 
Kami belum tahu, apakah ini 
akibat dari daging atau bumbu-
nya,” singkatnya.

 Sementara itu, Wakil Bu-
pati  Sukabumi,  Adjo Sard-
jono mengaku prihatin atas 
kejadian yang dialami pu-
luhan warganya itu.  Untuk 
meringankan beban keluarga 
korban, ia memastikan biaya 
rumah sakit bagi seluruh ko-
rban ditanggung Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi. 

 “Kami prihatin atas insiden 
ini. Seluruh biaya pasien, di-
tanggung pemerintah daerah. 
Semoga ke depan, tidak terjadi 
lagi  hal  demikian,” singkat 
m a n t a n  S e k d a  Ka b u p a t e n 
Sukabumi ini.

 Senada juga disampaikan 
Kapolres Sukabumi, AKBP M 
Syahduddi. Sampai detik ini 
belum ada pihak yang diperik-
sa untuk dimintai keterangan. 
Alasanya, pihaknya sampai 
saat ini masih menunggu ha-
sil laboratorium. “Belum ada. 
Kami masih menunggu hasil 
laboratorium,” jelas perwira 
melati dua ini.(ren)

30 Warga Korban Keracunan Belum Sembuh
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Pelatihan IPTEK UMMI di Kecamatan Sukaraja
SUKARAJA --  Universitas Muham-

madiyah Sukabumi (UMMI) melatih 
warga Desa Sukaraja dan Desa Cisarua, 
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Suka-

bumi untuk memanfaatkan kotoran sapi 
menjadi biogas. 

 Ketua Tim IPTEK bagi Masyarakat 
(IbM) Dikdik Mulyadi mengatakan, den-

gan adanya pelatihan ini agar masyarakat 
bisa hidup mandiri serta menuju desa 
mandiri energi. Kegiatan tersebut, bertu-
juan menjadikan desa yang berada di Ke-

camatan Sukaraja lebih mandiri dibidang 
energi yakni cara memanfaatkan limbah 
kotoran sapi untuk bahan bakar biogas. 
“Dalam kegiatan ini kami melibatkan 

kelompok tani yang memiliki peternakan 
sapi dari dua desa yakni Desa Sukaraja 
dan Desa Cisarua,” kata Dikdik kepada 
Radar Sukabumi. (cr16/t)

 Observasi lokasi untuk pemasangan biogas di Desa Sukaraja dan 
Desa Cisarua

Penandatangan MoU Pemasangan Reaktor BiogasPelatihan dan Pemasangan Reaktor Biogas

Serah terima reaktor biogas kepada salah satu warga Desa Sukaraja, Bapak Adong Pemasangan Reaktor Biogas IbM Sukaraja Pemanfaatan kompor berenergi Biogas sumber kotoran sapi untuk masak

KOMUNITAS

Tak Ada Yang MustahilTak Ada Yang Mustahil
PERSIB Bandung akan me-

nyambangi markas Sriwijaya 
FC, malam nanti dalam lan-
jutan Liga 1 2017. Kapten 
Persib, Atep Rizal, enggan 
menganggap remeh Sriwijaya 
FC, yang performanya tengah 
menurun.  

Klub berjuluk Laskar Wong 
Kito itu kini menempati per-
ingkat ke-11 dengan kolek 28 
poin di klasemen sementara 
Liga 1. Persib hanya unggul 
satu poin atas Sriwijaya FC 
dan menduduki dua posisi 
lebih baik.

 Untuk alasan itu pula Atep 
menganggap Sriwijaya FC 
sebagai ancaman. Apalagi, 
Hilton Moreira dan kawan-
kawan bermain di Stadion 
Gelora Sriwijaya, tepat di ha-
dapan pendukungnya send-
iri.  “Walau banyak orang 
menilai musim ini mereka 
tidak sebaik tahun sebelum-
nya, semoga kami tidak ter-
pengaruh oleh itu. Sriwijaya 
akan punya motivasi berlipat 
sebagai tuan rumah,” kata 
Atep, seperti dilansir situs 
resmi Persib.

 Atep menyatakan hasrat-
nya mempertahankan tren 
positif Maung Bandung di 
paruh kedua. Pemain beru-
sia 32 tahun ini juga men-
gatakan, tidak mustahil bagi 
Persib membawa pulang 
tiga poin dari Palembang. 
“Besar kemungkinan untuk 
menang kalau dari awal kami 
fokus, disiplin dan mengikuti 
semua arahan pelatih,” jelas 
Atep.

 Sementara itu, pertandin-
gan kontra Sriwijaya menjadi 
debut awal Emral Abus se-

bagai pelatih Persib di Liga 
1. Emral bukanlah sosok as-
ing bagi Persib. Dia pernah 
menangani Atep dan kawan-
kawan pada AFC Cup 2015. 

 Dia juga memenuhi kriteria 
dengan mengantongi lisensi 
A AFC. Karenanya, proses 
adaptasi tim dengan pelatih 
diharapkan dalam berjalan 
cepat. Terlebih materi pe-
main saat ini berbeda jauh 
dari dua tahun lalu. Emral, 
yang merupakan instruktur 
dari para pelatih di tingkat 
dasar hingga level C AFC, di-

harapkan bisa memperbaiki 
posisi Persib pada klasemen 
Liga 1.

 Sosok asal Sumatra Barat 
itu akan bergabung dengan 
Maung Bandung, Minggu 
(3/9) di Palembang. Dia ke-
mudian mendampingi Persib 
pada laga melawan Sriwijaya 
FC keesokan harinya. Emral 
melanjutkan kerja Herrie 
Setyawan yang menjadi care-
taker menyusul kepergian 
Djadjang Nurdjaman. Djanur 
berhenti karena gagal men-
gangkat tim di Liga 1. (net)

SELEBRASI:SELEBRASI:
 Kapten Persib, Atep Rizal  Kapten Persib, Atep Rizal 
saat melakukan selebrasi saat melakukan selebrasi 

usai memasukan gol ke usai memasukan gol ke 
gawang lawan. gawang lawan. 

Emral ‘Boneka’ Persib?
SALAH seorang pengurus 

Viking Persib Club (VPC), 
Agus Rahmat, miris dengan 
keputusan Emral Abus yang 
bersedia kembali menjadi 
pelatih Persib Bandung. 
Padahal, sudah pasti pelatih 
berusia 58 itu akan dijadikan 
sebagai ‘boneka’.

 Agus mengacu pada saat 
Persib tampil di kualifi kasi 
Liga Champions Asia 2015 
dan Piala AFC 2015. Ketika 
itu Persib hanya “memin-
jam” nama Emral lantaran 
memiliki lisensi A AFC yang 

merupakan syarat utama 
tampil di level Internasional.

 Sementara soal taktik hing-
ga pemilihan pemain tetap 
dipegang penuh pelatih 
Djadjang Nurdjaman yang 
tidak bisa mendampingi 
tim karena baru berlisensi B 
AFC. Kini, kata ‘boneka’ pun, 
lanjut Agus, bisa jadi kem-
bali disematkan pada Emral. 
Terlebih saat ini Emral tidak 
bisa sepenuhnya bergabung 
dengan tim dalam menga-
rungi Liga 1 2017 lantaran 
harus menjalankan kewa-

jibannya sebagai salah satu 
instruktur dalam kursus 
kepelatihan Lisensi C AFC 
yang diadakan di Kota Batu, 
Malang, pada 28 Agustus 
hingga 9 September 2017, 
mendatang. Setelah itu, ren-
cananya Emral juga akan 
mengisi kursus A AFC di 
tahap kedua yakni 19 No-
vember hingga 1 Desember 
2017. “Saya merasa kasian 
dengan Pak Emral, kenapa 
mau-maunya jadi boneka 
Persib. Kenapa harus Pak 
Emral, tidak pelatih lain,” 

sesal Agus seperti dilansir 
bola.com, belum lama ini.

 Pria yang akrab disapa 
Gusdul ini mengatakan 
masih banyak pelatih yang 
memiliki lisensi A AFC un-
tuk bisa menangani tim di 
kompetisi tertinggi Tanah 
Air. Seperti Rahmad Dar-
mawan, Miljan Radovic 
atau Jafri Sastra yang kini 
belum memiliki klub. “Ke-
napa sih disaat Persib ke-
pepet, selalu memanggil 
Pak Emral. Kasihan saya 
melihat Pak Emral,” kat-

anya.
 Namun demikian, Gus-

dul berharap kata boneka 
itu kini tak lagi disemat-
kan pada diri Emral Abus. 
Sebaliknya, Emral diberi-
kan kepercayaan penuh 
menangani tim seperti tugas 
pelatih pada umumnya. 
“Mudah-mudahan Pak Em-
ral bisa membawa Persib 
berprestasi lebih tinggi lagi. 
Bisa memberikan permain-
an bagus, cantik indah buat 
bobotoh. Enak dilihat,” ha-
rapnya. (net)

IST 

MENYAPA: Pelatih baru Persib Bandung, Emral Abus (kanan) saat 
menyapa pelatih fi sik Persib, Yaya Sunarya. 

Jose Jalani Jadwal Padat 
SEUSAI menjalani kursus lisensi A AFC 

tahap pertama di Sawangan, Depok, Jawa 
Barat, asisten pelatih Persib Bandung, Herrie 
Setiawan, langsung memimpin Atep dkk. untuk 
melakoni laga tandang kontra Sriwijaya FC, 
Senin (4/9) di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabar-
ing, Palembang.

 Sebelum bertolak ke Palembang, Herrie 
Setiawan bercerita saat menjalani kursus 
lisensi A AFC dengan instruktur asal Kuwait, 
Bader Abdul Jalil, yang didampingi Sutan 
Harhara. “Banyak pelajaran yang saya dapat 
di tahap pertama dari instruktur Bader asal 
Kuwait. Walau bagi saya sebagian besar 
itu bukan hal yang baru dan tidak terlalu 
sulit karena selama ini saya mendampingi 
pelatih berlisensi A AFC, jadi sedikit tahu, 
seperti bagaimana cara-cara melatih tim 
profesional,” ujar asisten pelatih yang akrab 
disapa “Jose” ini. Herrie mengungkapkan ada 
23 peserta kursus lisensi A AFC yang ada be-
rasal dari tiga generasi, seperti Nova Arianto, 
Kurniawan Dwi Yulianto, Yeyen Tumena, 
Ponaryo Astaman, Putu Gede, Firmansyah, 
Tony Ho, Francis Wewengkang, Salahudin, 
Yusuf Ekodono, hingga Alexander Saununu, 
dan yang lain. “Para peserta ini dibagi dalam 
kelompok. Kami praktek di lapangan, sebel-
umnya belajar dalam kelas mulai jam 09.00 
WIB sampai sore. Jadi pagi sampai jam 14.30 
WIB belajar di dalam kelas lanjut praktek di 
lapangan sampai jam 17.00 WIB,” jelas Herrie.

 Setelah melahap menu dengan praktek di la-
pangan, semua peserta diberi pekerjaan rumah 
oleh instruktur untuk menganalisis sebanyak 
enam pertandingan mulai pertandingan Liga 
Indonesia sampai pertandingan di Liga Ing-
gris. “Hasil analisis itu harus dipresentasikan 
di depan kelas dan diberi penilaian instruktur. 
Kemudian kami pun harus menyiapkan strategi 
dengan lawan-lawan yang punya berbagai ma-
cam formasi,” lanjut Herrie.

 Herrie menambahkan, kursus lisensi A AFC 
kembali dijalaninya, yakni untuk tahap kedua 
pada medio November sampai 1 Desember 
2017 di tempat yang sama. Disinggung berapa 
biaya yang harus dikeluarkan, pelatih yang 
selalu berpenampilan plontos ini tidak tahu 
menahu. “Saya tidak tahu siapa yang bayar, 
mungkin PSSI karena saya tiba-tiba dapat pang-
gilan saja untuk menempuh lisensi A AFC,” kata 
Herrie Setiawan sambil tersenyum. (net)

IST
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Honda Sport Motoshow 
Sapa Warga Jabar

Paksa Freeport Segera Divestasi Saham

Mereka Para Eksekutif Indonesia di Silicon Valley

Memupuk Ekosistem Teknologi yang Dinamis, Perluas Basis Investor
Ada banyak eksekutif asal Indonesia yang meniti 

karir di Silicon Valley, tempat di mana gairah 
teknologi dan bisnis berpadu untuk mengubah 

dunia. Berikut sekelumit cerita dari tiga eksekutif 
di sana yang punya kepedulian terhadap 

perkembangan start-up.

Michelle Lai, SAN FRANCISCO

MEREKA adalah Sonita Lon-
toh, Vice President of Strategic 
Marketing Siemens-Digital 
Grid. Nadia Anggraini, Anal-
ytics and Insights di Uber dan 
Sid Sridhar, Finance Lead di 
Wave (International Money 
Transfer). 

Dibesarkan di Jakarta, Sonita 
Lontoh mengambil studi di 
Berkeley, AS. Setelah lulus, 
dia membangun perusahaan 
game online yang berbasis 
di Bay Area dan Beijing. Dua 
tahun kemudian, dia menjual 
perusahaannya. Setelah ke-
mudian bekerja di beberapa 
perusahaan teknologi dan 
kuliah lagi, dia meraih gelar 
master di bidang teknik dan pe-
masaran dari MIT dan Kellogg. 
Sonita pun kemudian berkarir 
menjadi eksekutif Internet of 
Things (IOT) yang fokus pada 
sektor industri dan energi.

Sonita masih menjalin hu-
bungan erat dengan tanah 
airnya. Dia juga membantu 
perusahaan-perusahaan dari 
Silicon Valley ke Indonesia, 
memfasilitasi kunjungan antar 
negara yang dilakukan para 
pengusaha dari kedua negara, 

untuk saling belajar. Program 
tur tersebut dinamakan Aliansi 
Teknologi SVA (SVA Tech).

SVA Tech juga membawa 
penggiat start-up dari Asia 
Tenggara ke Bay Area (area 
metropolitan di Teluk San 
Francisco, termasuk Silicon 
Valley di dalamnya, Red) untuk 
bertemu para inkubator, modal 
ventura, serta penggiat start-up 
lainnya. Beberapa perusahaan 
yang telah mengikuti tur itu, 
misalnya, Bukalapak dan Hap-
py 5. Para pengusaha dari per-
usahaan-perusahaan tersebut 
belajar tentang pengembangan 
teknologi dan memperluas 
basis investor. Mereka juga ber-
bagi dengan penggiat start-up 
yang mempunyai kesamaan 
dengan industri mereka. Me-
reka saling berbagi mengenai 
cara memecahkan masalah.

”Saya percaya, hal yang pa-
ling penting untuk dipelajari 
para pebisnis start-up dari Si-
licon Valley adalah cara untuk 
tumbuh besar dengan cepat,” 
katanya. Beberapa start-up 
Indonesia telah membangun 
koneksi dengan Silicon Valley. 
Contohnya, Tokopedia, yang 

valuasinya naik USD 100 juta 
dan telah mendapatkan in-
vestasi dari modal ventura di 
Silicon Valley, Sequoia Capital.

Ditanya tentang apa yang bisa 
membuat start-up Indonesia 
berkembang, dia menjawab 
ada dua hal. Pertama, yang 
bisa meningkatkan layanan 
perusahaan berbasis tekno-
logi seperti teknologi, logistik, 
dan ekosistem start-up yang 
kuat. E-commerce perlu me-
nyediakan solusi untuk orang 
yang tidak punya kartu kre-
dit. Soal logistik, bergantung 
infrastruktur di Indonesia. 
Soal ekosistem, itu terkait de-
ngan bagaimana para investor, 
mentor, dan pengusaha saling 
berinteraksi dan mendukung 
satu sama lain.

Hal kedua adalah aturan 
pemerintah. Investor dan 
pengusaha baru bisa berkem-
bang jika ada regulasi yang 
jelas. ”Investor asing sering kali 

ragu untuk berinvestasi karena 
aturan mainnya tidak selalu 
jelas,” ujarnya. Ketika sudah 
jelas pun, terkadang aturan 
itu berubah di tengah jalan. 
Ketika modal sulit masuk, per-
tumbuhan pengusaha akan 
menciut, padahal Indonesia 
adalah pasar yang potensial.

Sementara itu, Nadia Ang-
graini, Analytics dan Insights 
di Uber. Baginya, bekerja di 
start-up itu bergengsi. 

Lahir di Medan, Nadia mulai 
bersekolah di Singapura di 
usia 9 tahun. Lalu, dia kuliah di 
Wharton School di University 
of Pennsylvania. Setelah lulus, 
dia bekerja di perusahaan 
pembiayaan mikro, Kiva, di 
Bali. Nadia juga sempat be-
kerja di perusahaan investasi 
sosial, The Roberts Enterprise 
Development Fund (REDF). 
Kemudian, dia pindah ke San 
Francisco dan bergabung de-
ngan perusahaan konsultan 

The Boston Consulting Group 
(BCG). Nadia punya passion di 
bidang pembangunan inter-
nasional. Dia berharap suatu 
saat bisa kembali ke Indone-
sia memberi dampak positif 
kepada jutaan orang. Setelah 
bekerja di BCG dan REDF, 
Nadia kembali ke Jakarta dan 
bekerja di PR Rekan Usaha 
Mikro Anda (RUMA) serta 
Grab Taxi. Dia meraih gelar 
master dari Stanford di bidang 
pembuatan kebijakan dan 
selalu ingin bekerja di negara 
berkembang.

Terdorong keinginan untuk 
mengembangkan keterampil-
an bisnis dan teknologi yang 
sangat kuat, Nadia pun kemba-
li ke San Francisco. Dia masih 
ingin pulang ke rumah suatu 
hari nanti dan terlibat dalam 
pembangunan internasional.

Pernah bekerja di start-up 
dengan dua ekosistem yang 
berbeda seperti di Bay Area 
dan pemula di Indonesia, Na-
dia memandang perbedaan 
antara keduanya. Di Bay Area, 
menemukan kecocokan pro-
duk dan market itu merupakan 
suatu hal yang dikejar dengan 
sungguh-sungguh. ”Di Indo-
nesia sering kali yang penting 
adalah mencari tahu tantangan 
operasional, bukan berinovasi 
pada produk,” tuturnya.

Menurut Nadia, kunci per-
bedaannya adalah, di Silicon 
Valey, bekerja di start-up ada-
lah hal yang bergengsi. Bahkan 
meski orang tersebut gagal. 
Bergabung dengan start-up 

tahap berikutnya bukanlah 
langkah karir yang berisiko 
tinggi dalam pengertian itu. 
Sebaliknya, bekerja di start-up 
di Indonesia biasanya bukan 
hal yang bergengsi. Dan, sering 
kali perusahaan itu seperti ber-
saing di tahap awal. "Kegagalan 
di level profesional lebih sering 
terjadi," ujarnya.

Di Bay Area, Nadia tetap ber-
hubungan dengan teman-te-
man dari komunitas WNI. Dia 
pun merasa lebih menjadi 
orang Indonesia di Bay Area. 

Terakhir adalah Sid Sridhar, 
Finance Lead di Wave (Interna-
tional Money Transfer). 

Sid lahir di India dan pindah 
ke Jakarta ketika berumur 5 ta-
hun. Dia bersekolah di Jakarta 
sampai dia kuliah di AS, tepat-
nya di The Wharton School at 
the University of Pennsylvania. 
Setelah lulus, dia bekerja di 
sebuah bank investasi sebelum 
meraih gelar MBA di The Kel-
logg School of Management.

Sejak itu, Sid mentransisikan 
karirnya ke perusahaan raksasa 
teknologi seperti Google dan 
Uber, mengurusi valuta asing, 
treasury, dan payments. Dalam 
prosesnya, Sid telah bekerja di 
dua perusahaan tersebut seca-
ra global dan berpindah-pin-
dah, termasuk ke Indonesia.

Sid tetap berhubungan de-
ngan WNI di San Francisco. 
Sebagai alumnus Jakarta In-
ternational School, dia ber-
sosialisasi dengan komunitas 
alumni. Sebagai tambahan, 
salah seorang GM Uber lama 

yang bekerja dengannya, Alan 
Jiang, membangun Uber Indo-
nesia dan biasa mengadakan 
happy hour di markas Uber 
untuk sekelompok WNI. Dia 
juga kembali ke Indonesia 
setahun atau dua tahun sekali, 
ke tempat tinggal orang tuanya.

Sementara itu, di Uber, Sid 
menghabiskan 25 persen wak-
tunya untuk memecahkan 
masalah terkait keuangan di 
Indonesia. Timnya mengha-
biskan waktu di Indonesia un-
tuk memilih mitra pembayaran 
dan mengurusi hal lain terkait 
infrastruktur pembayaran.

Sid memiliki pengalaman 
mendalam di bidang keuangan 
dan financial technology (fin-
tech). Dia percaya, tantangan 
utama yang dihadapi fintech 
di Indonesia adalah keter-
gantungan yang berlebihan 
pada sektor perbankan dan 
infrastruktur yang ada. ”Bank 
terkadang bisa menghalangi 
perkembangan fintech karena 
mereka akan kehilangan pasar 
saat fintech sampai pada titik di 
mana mereka dapat benar-be-
nar mengganggu para pemain 
lama,” kata Sid.

Secara umum, untuk memu-
puk ekosistem teknologi yang 
dinamis dan sukses di Indo-
nesia, Sid yakin hal yang amat 
standar sangatlah diperlukan: 
insinyur hebat, infrastruktur 
yang lebih baik, pikiran tentang 
kepemimpinan, serta modal 
dan inkubator yang efektif 
seperti Y Combinator dan 500 
Startups. (rin/c17/sof)

FT:MICHELLE LAI/JAWA POS

DEDIKASI: Nadia Anggraini, Sid Sridhar, dan Sonita Lontoh.
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FT:PT DAM FOR RADAR SUKABUMI

UNGGUL: Para pengunjung dapat mencoba langsung performa New Honda CB150R StreetFire, dan New Honda CBR250RR pada Honda Sport Motoshow 2017.

SUKABUMI – Jajaran motor 
sport Honda hadir menyapa 
konsumen di Jawa Barat (Jabar), 
melalui roadshow Honda Sport 
Motoshow 2017. Event seru ter-
sebut diselenggarakan PT Daya 
Adicipta Motora (DAM) selaku 
distributor utama sepeda mo-
tor dan suku cadang Honda di 
Jabar, dengan PT Astra Honda 
Motor (AHM).

General Manager Sales, Mar-
keting dan Logistik DAM, Lerri 
Gunawan mengatakan, Honda 
Sport Motoshow 2017 hadir di 
tiga kota besar yakni di Sum-
marecon Mall Bekasi (2-3/9). 
Trans Studio Bandung (7-
10/9), dan Grage Mall Cirebon 
(30/9-1/10).

"Kami menampilkan motor 
berkonsep ‘Total Control’ New 
Honda CBR250RR dan New 
Honda CBR150R, beserta New 
Honda CB150R StreetFire yang 
hadir dengan pilihan warna
-warna baru,"ujar Lerri kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (3/9).

Ia optimis, model-model itu 
mampu memperkuat jajaran 
line-up produk motor sport 
Honda. Di acara tersebut, 
pengunjung dapat mencoba 
langsung keunggulan serta 
kecanggihan teknologi yang 
telah diterapkan pada jajaran 
motor sport Honda. Selain itu, 
beragam aksesoris dan apparel 
motor sport Honda, juga terse-
dia melengkapi jajaran motor 
sport Honda.

Berbagai aktivitas menarik 
juga dapat dinikmati pengun-

jung, seperti Speed Challenge. 
Para pengunjung dapat men-
coba langsung performa New 
Honda CB150R StreetFire dan 
New Honda CBR250RR pada 
dyno test, dan city riding. Ada 

pula booth penjualan sepeda 
motor Honda dengan beragam 
penawaran sales program, bo-
oth penjualan Honda Genuine 
Parts dan Honda Genuine Ac-
cessories serta Apparel dengan 

diskon yang menarik.
Penjualan motor sport Honda 

pada Juni 2017 memimpin 60 
persen pangsa pasar, di segmen 
motor sport di Jabar. Sementara 
itu, sejak awal 2017 hingga kini, 

Honda CBR Series mencatat-
kan penjualan sebesar 12.682 
unit. Sedangkan, New Honda 
CB150R Streetfire mencatatkan 
penjualan  yang signifikan sebe-
sar 11.378 unit.(*/sri) 

JAKARTA - Pemerintah di-
desak bersikap tegas menja-
lankan kesepakatan terkait 
divestasi saham PT Freeport 
Indonesia (PT FI).

Anggota DPR Komisi VII DPR 
Kurtubi menyatakan, peme-
rintah tidak perlu menghitung 
seluruh cadangan tambang 
dalam penentuan nilai pasar 
yang menjadi dasar perhitung-
an divestasi.

”Tidak boleh menghitung 
nilai pada masa datang yang 
cadangannya menurut konsti-
tusi merupakan milik Indone-
sia,” ujarnya.

Menurut dia, jika kalkulasi 
divestasi saham sekaligus 
memperhitungkan nilai ca-
dangan di tambang Grasberg, 
nilai saham PT FI menjadi 
terlampau mahal.

”Masak harta sendiri, kita di-
suruh membeli. Itu pelanggar-
an konstitusi,” ungkap Kurtubi.

Sebagaimana diketahui, PT 
FI dan Indonesia telah mem-
buat kesepakatan perihal ke-
lanjutan operasi mereka di 
Indonesia. Ada empat poin 
yang mereka sepakati, ter-
masuk soal divestasi saham 
hingga pembangunan smel-
ter. Setelah melalui negosiasi 
yang alot, Freeport akhirnya 

sepakat untuk divestasi saham 
senilai 51 persen.

Saham tersebut bisa dikuasai 
pemerintah, BUMN, pem-
da, atau BUMD. Tambang 
Grasberg memiliki cadangan 
emas hingga 28,2 juta ounces 
atau 881,25 ton (1 ounce = 
28,35 gram). Tambang di ta-
nah Papua itu juga memiliki 
cadangan tembaga hingga 29 
miliar pounds atau 14,5 juta 
ton (1 pound = 453,59 gram).

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 
VII DPR Satya Yudha berharap 
skema divestasi tak membebani 
keuangan negara. Dia yakin 
divestasi sukses meningkatkan 
pendapatan negara jika royalti 
dan pajak dari mineral yang 
dihasilkan optimal.

Terpisah, pengajar Universitas 
Gadjah Mada (UGM) Fahmy 
Radhi memandang pemerintah 
memang seharusnya bisa me-
maksa PT FI segera melakukan 
tahap divestasi saham. Sebab, 
kesepakatan yang telah disetu-
jui antara pemerintah dan PT 
FI kemarin belum cukup. Hal 
itu berkaca pada pengalaman 
sebelumnya dari PT FI yang 
berbelit-belit dalam melakukan 
skema divestasi saham kepada 
pemerintah.

”Kalau memang beriktikad 

baik, mereka (PT FI, Red) se-
harusnya tahun depan yang 
sepuluh persen itu harus di-
alihkan kepada pemerintah 
dengan penerapan harga jual 
yang objektif,” ujarnya.

Deputi Bidang Usaha Pertam-
bangan, Industri Strategis, dan 
Media Kementerian BUMN 
Fajar Harry Sampurno menar-
getkan secepatnya kesepakatan 
mengenai formula divestasi 
saham tersebut akan rampung.

”Kami (Kementerian BUMN, 
Red) berharap, ketika holding 
(tambang) sudah terbentuk, 
akan langsung bisa mengam-
bil alih. Tapi, kalau belum, 
ya, bentuknya akan menjadi 
konsorsium dengan pemerin-
tah pusat dan pemda untuk 
mengambil divestasi,” jelas-
nya. (dee/c24/sof)

Kenapa Harga Emas 
Berubah Tiap Hari?

EMAS atau logam mulia merupakan salah 
satu bentuk investasi yang likuid dan tidak 
mudah tergerus inflasi, sehingga menjadi 
salah satu alternatif investasi yang sangat 
digemari.  Namun, pernahkah terpikir meng-
apa harga emas bisa berubah setiap harinya? 
Mari kita lihat tujuh hal yang mempengaruhi 
harga emas Antam, dan menyebabkan harga 
emas berubah setiap hari yang dikutip dari 
www.Finansialku.com.

Pertama, nilai tukar USD. Kedua, keseim-
bangan Supply Demand (Penawaran per-
mintaan) logam mulia. Salah satu hal yang 
jelas mempengaruhi harga emas adalah 
kelangkaan. Sudah sewajarnya bahwa kese-
imbangan supply demand mempengaruhi 
harga suatu benda.

Ketiga, naiknya permintaan industri berba-
han baku emas. Keempat adalah monopoli 
emas dunia. Kelima, isu global seperti politik, 
krisis, resesi, atau perang kerap mempenga-
ruhi harga emas dunia. Mengapa demikian? 
Emas sering kali dinilai sebagai penyelamat 
saat terjadi pergolakan ekonomi atau politik. 
Sehingga saat terjadi krisis atau perang biasa-
nya harga emas akan melonjak naik.

Keenam, terjadinya inflasi. dan terakhir 
adalah suku bunga. Jarang sekali harga emas 
dikaitkan dengan fluktuasi suku bunga. Na-
mun kenaikan harga emas kerap kali mem-
pengaruhi suku bunga bank, seperti obligasi 
atau suku bunga tabungan.(*/rmol)

Bentuk Satgas 
Kawal Investasi 
Strategis

JAKARTA – Pemerintah bakal memberikan 
prioritas pada sejumlah proyek investasi 
dengan nilai paling besar. Proyek-proyek 
tersebut dikawal satuan tugas (satgas) khusus 
agar segera terealisasi.

Menko Perekonomian Darmin Nasution 
menjelaskan, Satuan Tugas Pendampingan 
Pelaksanaan Investasi itu akan dimiliki selu-
ruh kementerian dan lembaga yang dipimpin 
pejabat setingkat direktur jenderal (eselon I). 
Satgas yang bertugas menyelesaikan perizin-
an investasi tersebut juga bakal ada di seluruh 
pemerintah daerah. 

Satgas khusus pengawalan rencana inves-
tasi bernilai besar itu nanti berbentuk single 
submission atau satu kesatuan. Pembentukan 
satgas tersebut menjadi salah satu poin dalam 
paket kebijakan ekonomi XVI yang diumum-
kan Presiden Jokowi di Bursa Efek Indonesia 
di akhir Agustus itu. (byu/c14/noe)

FT:NET
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  Pilihan itu sudah saja 
sampai waktu pencobosan, 
kalau pun sudah selesai 
kata Jokowi mari bersama-
sama kembali. Jokowi men-
gajak masyarakat Kota Suk-
abumi untuk mempererat 
persaudaraan  antar umat 
muslim ukhuwah islami-
ah, Watoniah, dan Baso-
riah dan tingkatkan bangsa 
dan setanah air, karena  
semua saudara.  “Kalau 
sudah nyoblos sudah saja 
kita kembali bersaudara 
lagi. Jangan sampai antar 
tetangga menjadi pecah 
dan tidak saling bersapa, 
gara gara perpedaan pili-
han politik. Saya ingatkan 
tidak bioleh seperti itu,” 
tandasnya.

  Dijelaskannya, Bangsa 
Indonesia adalah bangsa 
yang besar.  Perlu diingatkan 
negara Indonesia terdiri 
dari 17 ribu pulau, 516 Ka-
bupaten dan Kota dan 34 
provinsi. Ini menandakan 
negara besar dan  juga me-
miliki 714 suku yang berbe-
da beda, 1100 lebih bahasa 
daerah yang bebeda-beda 
dan bermacam macam dari 
sabang sampai merauke. 
“Inilah negara Indonesia, 
negara yang besar. Makanya 
mari kita jaga persatuan dan 
kesatuan bangsa,” ujarnya.

  Jokowi mengaku tak bo-
san-bosan untuk memberi-
kan pemaparan tentang 
bangsa ini kepada masyara-
kat yang dirinya kunjungi. 
Dengan kondisi seperti ini, 
dirinya meyakinkan ma-

syarakat Indonesia harus 
bangga dengan beragam 
jenis suku dan budaya tapi 
bisa saling menghargai satu 
sama lain. “ Kita harus terus 
jaga kebersamaan ini, saya 
selalu sampaikan hal ini 
kepada masyarakat setiap 
daerah,’ jelasnya.

  Ditambahkannya, bah-
wa indonesia juga sebagai 
jumlah penduduk muslim 
terbesar di dunia. Bahkan 
ketika raja Salman datang 
ke Indonesia terlihat kaget 
dan sangat mengapreas-
iasi dirinya dalam mengelola 
negara ini dengan beragam 
Agama, Suku dan Budaya. “ 
Dia ( Raja Salman) berpesan 
berhati - hati mengelola 
perbedaan dan mengelola 
keberagaman ini,” pungkas-
nya. (bal)

Jokowi: Politik Bukan Alat 
Pemecah Belah

“Alhamdulillah beberapa 
saat lagi satu atau dua min-
ggu ke depan rekomendasi 
dari DPP partai Golkar ini 
sudah keluar dan ini secara 
legalitas saya di rekomenda-
sikan untuk menjadi balon 
kepala daerah,” ujarnya 

  Setelah SK dari DPP 
Golkar itu keluar, kata Jona 
akan bergerak menentukan 
nasib partai Golkar di Pil-
walkot 2018 untuk menang.  
Tentunya sesegera mung-
kin mencari mitra koalisi 
untuk mencari pendamp-
ing pasangan yang nanti-
nya akan diusung oleh 
Golkar dan mitra koal-
isinya. “Kita tidak akan 

sembarangan menentukan 
pasangan calon. Beberapa 
kajian secara politik dana 
secara ilmiah kita akan lak-
sanakan. Agar nanti Golkar 
bisa menang,” jelasnya.

  Untuk kajian secara il-
miah sendiri, Jona akan 
melakukan kembali survei 
yang ketiga kalinya. Survei 
kali ini akan lebih kepada 
paket pasangan calon dis-
amping itu juga pribadi. 
“Tahapan ketiga ini kita 
akan melakukan lembaga 
survei yang berbeda untuk 
pembanding. Lembaga sur-
vei itu tentunya independen 
dan yang telah diusulkan 
oleh DPP,” jelasnya.

 Dirinya sendiri dalam 
menentukan pasangan 

tentunya akan memper-
timbangkan atau men-
ganilsa pasangan yang 
ideal untuk maju di Kota 
Sukabumi. Meskipun me-
mang jika melihat intruksi 
dari  DPP Golkar Jabar, 
diprioritaskan untuk men-
jalin komunikasi dan sila-
turhami politik dengan PDI 
Perjuangan. 

“Memang itu intruski tapi 
tidak begitu mutlak, kita 
diberikan keleluasaan untuk 
menentukan arah koalisi. 
Dari partai apa dan dengan 
siapa tentunya kita harus 
mendengarkan pendapat 
rekan-rekan di wilayah, baik 
pengurus kecamatan mau-
pun kelurahan,”tandasnya. 
(bal)

Jona Tak Ambisi 
Bidik Kursi Walikota

Bawaslu Kaji 
Penindakan 
Kampanye 

Hoaks
JAKARTA-- Meski sindikat 

Saracen terbongkar, namun 
masih muncul kekhawatiran 
pilkada serentak 2018 bakal 
diwarnai penggiringan opini 
dengan data menyesatkan 
alias hoaks. Anggota Bawas-
lu RI Mochammad Afi fud-
din menyatakan, pihaknya 
saat ini mengkaji fenomena 
tersebut. Sebab, fenomena 
jual beli isu di media sos-
ial relatif baru. Di sisi lain, 
dalam konteks kepemiluan, 
payung hukumnya belum 
dijabarkan secara tegas. 
“Kayaknya, itu yang belum 
terpikir selama ini,” ujarnya 
kepada Jawa Pos.

  Sayangnya, dia belum 
bisa menjabarkan aturan 
maupun sanksi yang mung-
kin diberikan. Sebab, di-

perlukan kajian di tingkat 
pimpinan maupun kon-
sultasi dengan sejumlah 
pihak terkait. “Kami usa-
hakan sebagaimana pen-
gawasan akun-akun yang 
kampanye negatif, bernu-
ansa SARA, dan lain-lain,” 
tuturnya.

   Afif menjelaskan, selama 
ini regulasi yang ada baru 
menjangkau akun-akun 
yang terdaftar secara resmi. 
Akun yang tidak terdaf-
tar sebagai milik pasangan 
calon diserahkan kepada 
lembaga pemerintah dan 
penegakan hukum. “Jika 
dilakukan akun anonim, 
akan dilaporkan ke Kemen-
kominfo (Kementerian Ko-
munikasi dan Informatika) 
serta Polri,” jelasnya.

  Sementara itu, Mendagri 
Tjahjo Kumolo mengimbau 
calon untuk adu program 
dan konsep dengan seluruh 
calon. Sebab, jika mereka 
menggunakan cara saling 
fitnah dan menjatuhkan, 
ujungnya adalah gangguan 
terhadap demokrasi. “Pola-
pola fi tnah membahayakan 
persatuan dan kesatuan 
bangsa yang majemuk ini,” 
katanya Tjahjo juga ber-
harap KPU maupun ba-
waslu bisa mengakomodasi 
peraturan yang tegas terkait 
dengan fenomena tersebut. 
Bahkan, jika ada calon yang 
nekat memfi tnah dan mem-
ecah persatuan, Mendagri 
berharap ada tindakan ad-
ministratif berupa diskuali-
fi kasi. (bon/jpnn)

Demiz-Syaikhu Belum ‘Sah’
B A N D U N G - -  D e w a n 

Pimpinan Daerah (DPD) 
Gerindra Jabar menyam-
paikan bahwa partainya 
belum pasti mengusung 
Deddy Mizwar dan Ahmad 
Syaikhu untuk Pilgub Jabar 
2018. Alasannya, Gerindra 
Jabar mengklaim Deddy 
belum mempunyai Kartu 
Tanda Anggota (KTA) Ger-
indra sebagai syarat par-
tainya mengusung cagub 
di Jabar. “Sampai hari ini 
Pak Demiz belum memiliki 
Kartu Tanda Anggota,” ujar 
Ketua DPD Gerindra Jabar, 
Mulyadi dalam keterangan 
tertulisnya, Minggu (3/9).

  Mulyadi membeberkan 
syarat cagub yang dapat 
diusung Gerindra, yaitu, 
per tama Tanda tangan 
pakta integritas sebagai 
komitmen letter kandi-
dat, untuk memenangkan 

Pilkada dan memajukan 
Jabar serta membesarkan 
Partai  Gerindra,  kedua 
Menjadi Kader. Salah satu 
nya dengan memiliki KTA 
dan mematuhi AD/ART 
serta menyukseskan semua 
program dan target partai; 
dan ketiga Mendapatkan 

rekomendasi dari ketum 
yang diawali dengan ban-
yak kajian dan pertimban-
gan.

  “Selama itu belum ter-
penuhi, semua kemungki-
nan masih terjadi, terma-
suk juga mempertimbang-
kan kembali pasangan kan-
didat yang akan diusung 
bersama,” ujar Mulyadi.

Mulyadi  menuturkan, 
D e d d y  m a s i h  b e l u m 
memenuhi syarat untuk 
diusung ke Pilgub Jabar. 
Gerindra masih memper-
timbangkan mengusung 
cagub lainnya. “Selama 
tidak memenuhi harapan 
yang ditargetkan partai 
Gerindra,  maka pasan-
gan Demiz-Syaikhu san-
gat memungkinkan untuk 
dipertimbangkan kembali 
untuk dievaluasi,” imbuh 
Mulyadi.

  Padahal,  Deddy dan 
Syaikhu sudah menghadap 
Ketum Gerindra Prabowo 
Subianto. Dalam sambun-
gan telepon, Prabowo mer-
estui duet Deddy-Syaikhu. 
Deddy juga diketahui su-
dah menjadi kader Gerin-
dra. “Bapak Ketum sudah 
memutuskan bahwa Partai 
Gerindra Akan mengusung 
Bapak H Deddy Mizwar 
sebagai Bacalon Gubernur 
dari Partai Gerindra ber-
pasangan dengan Bapak 
Ahmad Syaikhu sebagai 
Bacalon Wagub Jabar dari 
PKS,” ujar Mulyadi kepada 
wartawan, Kamis (17/8). 
Ini bukan pertama kalinya 
Gerindra Jabar ‘menggoy-
ang’ duet Deddy-Syaikhu. 
Sebelumnya, Mulyadi me-
nyebut duet Deddy-Syai-
khu hanya klaim semata 
PKS. (net)

Mulyadi
Ketua DPD Gerindra Jabar, 

Sering Diserang, Potensi Menang Dedi Tinggi
BANDUNG-- Walau elek-

tabilitas Dedi Mulyadi tidak 
sebesar Ridwan Kamil (RK) 
dan Dedi Mizwar (Demiz). 
Namun potensi Dedi Mu-
lyadi (DM) untuk menang 
dalam Pilgub Jabar nanti 
dianggap terus mening-
kat.  “Kenapa belakangan 
ini, DM sering diserang 
oleh isu-isu yang bisa dibi-
lang cukup mengancam? 
Karena DM dianggap kuat, 
fakta lapangan sebena-
rnya DM jika tarung sama 
Demiz dan RK, yang po-
tensi menang itu DM,” ujar 
Direktur Eksekutif Indo-
nesia Political Review, Dr. 
Ujang Komarudin, M.Si 
kepada awak media belum 
lama ini.

 Ujang beberkan sejumlah 
alasan, pertama, konteks 
Pilgub Jabar isu Kesundaan 

menang bakal jadi proima-
dona. Menurutnya, DM san-
gat mumpumi dalam isu 
Kesundaan. “Selain itu, DM 
itu Ketua DPD Golkar Jawa 
Barat yang notabene mem-
bawahi Ketua DPD-DPD 
kabupaten/kota di Jabar. 
Dan Ketua DPD-DPD itu 
banyak yang menjadi bupati 
atau walikota,” tuturnya.

  Ia katakan berikutnya, 
daya jelajah ke pelosok-
pelosok Jabar yang dimiliki 
DM tinggi,  penerimaan 
publik terhadap Bupati 
P u r w a k a r t a  i t u  b e s a r. 
“Nah, fakfor-faktor itulah 
yang jadi alasan kenapa 
akhir-akhir ini DM sering 
diserang dengan isu-isu 
tertentu. Karena dengan 
3 faktor diatas DM akan 
menang. Untuk persen-
tase elektabilitas masih 

panjang, masih ada waktu, 
bahkan elektabilitas DM 
progresnya, seiring waktu 
terus meningkat,” beber-
nya.

  Lebih jauh, Ujang men-
g u n g k a p k a n ,  a d a  j u g a 
calon gubernur yang main 
tingkat udara, tapi tidak di 
tataran grassroot. Di udara 
bagus, tapi di lapangan be-
lum tentu bagus, padahal 
calon tersebut elektabili-
tasnya bagus. Menurutnya, 
sur vei juga kadang ada 
gambarkan seseungguhnya 
dan tidak sesungguhnya, 
kemungkinan ada yang 
dipesan untuk kandidat 
tertentu. Terkait sentimen 
isu agama dalam Pilkada, 
Pengamat jebolan UI itu 
mengatakan,  sentimen 
agama terjadi dimana-di-
mana. Tapi yang berkaitan 

dengan DM, sudah ada 
SP3 dari Polda Jabar. “Tapi 
karena ini momen politik, 
itu masih jadi isu politik. 
Jika isu itu muncul lagi 
tapi diimbangi kinerja DM 
sebagai bupati, isu agama 
gak akan ngaruh,” ujarnya.

  Menjawab pertanyaan 
apakah isu agama di Pilgub 
Jabar bakal sebesar Jakarta. 
Ujang menjawab, “Tidak, 
karena DM tidak singgung 
Alquran. Ahok kan sing-
gung Alquran. Kalau yang 
terjadi pada DM itu terkait 
patung dan itupun debat-
able atau di kalangam ula-
ma masih diperdebatkan. 
Isu itu tetap berpengaruh, 
tapi tidak besar, gak akan 
kaya Ahok tapi itu akan 
tetap digoreng lawan poli-
tik untuk menyerang DM,” 
demikian Ujang. (jar)

Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dedi Mulyadi

DPR Minta Kasus Saracen Ditangani Tuntas
JAKARTA-- Polri diminta 

untuk mendalami pihak-
pihak yang membayar jasa 
sindikat Saracen. Terma-
suk, pihak yang mendanai 
dan mendukung sindikat 
Saracen.  Anggota Komi-
si III  DPR Nasir Djamil 
memperkirakan, sidikat 
tersebut  bakal  muncul 
kembali di tahun-tahun 
politik mendatang sep-

erti saat pemilihan kepala 
daerah 2018 atau pemili-
han presiden dan legis-
latif di 2019 mendatang. 
“Saya kuatir  menjelang 
2019 akan ramai kelom-
pok yang memproduksi 
kebohongan. Dan tidak 
t e r t u t u p  k e mu n g k i na n 
bahwa kualitas demokra-
si ini akan memburuk,” 
ujarnya saat ditemui di 

DPP PKS, Jakarta Selatan, 
Minggu (3/9).

  Lebih lanjut, dirinya juga 
meminta kepolisian berani 
menangkap pihak yang di-
duga pemberi fasilitas dan 
pembeli jasa sindikat Sara-
cen, sekalipun itu dari pe-
nyelenggara negara. Jangan 
sampai pengembangan ka-
sus ujaran kebencian ber-
henti pada pelaku, lantaran 

ada muatan kepentingan 
di luar penegakan hukum. 
“Jadi, jangan kemudian 
ibarat bisul kita selesaikan 
begitu saja. Nanti tumbuh 
lagi dia di tempat lain. 
Kalau bisul dikasih salep, 
kalau penanganan seperti 
bisul nanti itu timbul lagi 
di dada di mana gitu,” ujar 
legislator dapil Aceh terse-
but. (bon/rmol)

Agung Laksono Tidak Rekomendasi Pemecatan 
JAKARTA-- Pemecatan 

Ketua Gerakan Muda Partai 
Golkar (GMPG) Ahmad Doli 
Kurnia yang sudah berdasar-
kan rekomendasi dewan ke-
hormatan, dewan pembina, 
dan dewan pakar adalah 
tidak benar. Sebagaimana 
disampaikan sebelumnya 
oleh Sekjen Golkar Idrus 
Marham.  “Perlu saya lurus-
kan dan klarifikasi bahwa 
dewan pakar tidak pernah 
mengeluarkan, memberikan 
rekomendasi tentang pem-
ecatan,” kata Ketua Dewan 
Pakar DPP Golkar Agung 
Laksono kepada wartawan 
di Jakarta, Minggu (3/9).

   Menurutnya, masalah 
pemecatan bukan bagian dari 
proses pemecatan anggota 

partai, dengan kewenangan 
di tangan DPP. Sebaliknya 
anggota punya hak membela 
diri. “Wankar hanya setuju 

memperkuat keputusan rapat 
pleno DPP Golkar tanggal 18 
Juli yang telah menghasilkan 
tujuh putusan, antara lain 
ketum Golkar tetap Setya 
Novanto, tidak ada munaslub 
ataupun pengangkatan pelak-
sana tugas. Dan masalah ka-
sus e-KTP diserahkan kepada 
mekanisme hukum yang ber-
laku,” jelas Agung.

  Dalam putusan tersebut, 
tidak ada poin untuk persoa-
lan pecat-memecat anggota 
partai, seperti yang dialami 
Ahmad Doli. “Saya sendiri 
kurang setuju terhadap sanksi 
pemecatan anggota partai ter-
kait perbedaan pandangan. 
Namun demikian, setelah 
dikroscek DPP Golkar maka 
ketua wankar menghargai si-

kap DPP karena proses peme-
catan tersebut telah dilakukan 
sesuai prosedur partai yang 
ada,” beber Agung.

  Mantan menteri koordina-
tor kesejahteraan rakyat itu 
justru berharap kader Golkar 
semakin bertambah dan ma-
kin berkualitas. Bukan terjadi 
pemecatan-pemecatan yang 
justru mengurangi jumlah 
kader, apalagi kader muda 
merupakan generasi masa 
depan. “Doli itu kader poten-
sial di masa yang akan datang, 
hanya Golkar yang produktif 
mencetak kader penerus. 
Saya berharap Doli tidak pin-
dah partai karena saya yakin 
itu bukan karaternya,” imbuh 
Agung yang juga ketua PPK 
Kosgoro 1957. (wah)

Agung Laksono
 Ketua Dewan Pakar DPP Golkar 
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ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

Fasilitas : 
Kamar . Restaurant 
& Caringin Lounge .Waterbom. 
Taman Rekreasi . Outbound . Pernikahan

ALALAMATMATMAT :: JLJ SEESELABLABLABIINTIN ANANANA KMKMKM 7 SUKKUKABABUABUMM

Contact : 
Agusta PELABUHAN RATU 
0266-432273 , 081573254996 , 
081299292666

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net 180 ribuNet 180 ribu

NIKMATI FASILITAS YANG ADA DENGAN 
HARGA MURAH DAN  NYAMAN
.  AC . Free WIFI . Parabola . Tv 32 Inch . 

Spring Bed Exclusive .Cafetaria . Water 
Heater . Closet Duduk & Shower .Kamar 
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Jona Tak Ambisi 
Bidik Kursi Walikota

FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI

SILATURAHMI: Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi, Jona Arizona 
memberikan arahan saat acara silaturahmi pembagian daging qurban di 
kediamannya, kemarin. 

DAVID IKHSAN

Pemimpin Itu 
Melayani

BAGI David Ikhsan, bahwa menjadi 
seorang pemimpin itu, bukan hanya 
sebatas dikenali secara pamiliar oleh 
lapisan masyarakat di wilayah Kota 
Sukabumi saja. Akan tetapi, harus bisa 
kerja untuk merealisasikan program ker-
ja yang sudah dibuatnya. “Maka dari itu, 
saya menginginkan seorang pemimpin 
Kota Sukabumi kedepan yang bisa kerja 
untuk rakyatnya serta bisa menggerakan 
seluruh bawahannya untuk melayani 
masyarakat dengan sebaik-baiknya. 
Soalnya, saya ingin seorang pelayan 
masyarakat bukan seorang publik figur 
yang ingin dilayani oleh masyarakat. 
(bal)

ASPIRASI

CIKOLE-- Mantan Wakil 
Ketua DPRD Kota Suka-
bumi yang juga Bakal Calon 
(balon) Walikota dan Wakil 
Walikota 2018 mendatang, 
mengaku tidak akan bersi-
keras untuk meminta posisi 
Walikota Sukabumi dengan 
mitra koalisinya nanti. Dirin-
ya secara legowo bahwa 
kondisi politik sangat cair 

dan terbuka untuk menen-
tukan siapa posisi Walikota 
dan Wakil Walikota. 

“Saya kembalikan lagi ke-
pada masyarakat, mereka 
yang menentukan. Kalau 
memang dinilai saya wa-
likota ya mungkin kita nanti 
berkoordinasi dengan mi-
tra koalisi kita. Begitupun 
sebaliknya,”tandas Jona Ari-

zona saat acara silaturahmi 
dengan pengurus Golkar 
di kediamannya, kemarin 
(3/9). 

  Saat ditanya soal kabar 
Surat Keputusan (SK) ka-
pan akan turun, dirinya 
mengatakan bahwa dalam 
waktu dekat SK dari DPP 
akan segera keluar. Den-
gan kondisi politik saat ini, 

dirinya yakin SK tersebut 
bisa jatuh kepada dirinya, 
soalnya sampai saat ini tidak 
ada saingan lagi dari DPP 

untuk mendapatkan tiket 
maju di Pilwalkot Sukabumi. 

Saya kembalikan lagi kepada 
masyarakat, mereka yang 
menentukan. Kalau memang dinilai 
saya walikota ya mungkin kita nanti 
berkoordinasi dengan mitra koalisi 
kita. Begitupun sebaliknya,”JONA ARIZONAJONA ARIZONA

Jokowi: 
Politik Bukan 
Alat Pemecah 

Belah
CIKOLE-- Banyak pesan yang disam-

paikan oleh Presiden RI, Joko Widodo 
saat berkunjung ke Kota Sukabumi, 
salah satunya pesan politik Jokowi 
kepada masyarakat Kota Sukabumi 
yakni masyarakat jangan sampai terpe-
cah belah karena beda pilihan dalam 
berpolitik.

”Perlu saya ingatkan semua, jangan sam-
pai karena pilihan Walikota, Bupati dan 
Gubernur kita menjadi pecah. Itu urusan 
politik saja,” kata Jokowi saat membaca 
sambutan dalam acara Solat Idul Adha, 
Jumat (1/9).

MENJELASKAN: Presiden RI Joko Widodo pada 
saat berkunjung ke Kota Sukabumi

FOTO: WAHYU RADAR SUKABUMI

  JONA..Baca Hal 7

  JOKOWI..Baca Hal 7
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KADEUDEUH

Dua Geng Motor Diciduk 

Nyaris Ambruk, Rumah Buruh 
Serabutan Susah Dibangun

Ribuan Warga Jalan Santai 'Ciaul Ngahiji'

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

MALU: Sejumlah anggota Polsek Gunungpuyuh, tengah memperlihatkan dua orang pelaku yang membawa senjata tajam di Rutan Polsek Gunungpuyuh.

SUKABUMI - Polsek Gunungpuyuh, 
Resort Sukabumi Kota, menciduk 

dua pemuda yang diduga merupakan 
kawanan geng motor yang kerap me-

resahkan warga Kota Sukabumi.
 Dua pemuda yang diketahui be-

rinisial IN (23) dan MR (23) warga 
Kampung Babakan Jawa RT 43/19, 

Desa Sukaresmi, Kecamatan Cisaat 
ini, diringkus polisi di  Jalan Masjid 
Kampung Karangtengah, Kecamatan 
Gunungpuyuh, Minggu (2/9) dini hari.

 Informasi yang dihimpun, penang-
kapan keduanya bermula dari laporan 
warga sekitar yang merasa terganggu 
ulah geng motor tersebut. 

MALU
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SYARAH SIHOMBING 

Cuap-cuap di Radio
SYARAH Sihombing mengaku dunia en-

tertainment sangat mengasyikan. Terlebih 
dunia tarik suara. Menurut gadis kelahiran 
Sukabumi 1 Maret 1995 ini dengan bernyanyi 
membuat fikiran begitu fresh, seolah tak ada 
beban.  

"Awalnya sih aku gak tertarik masuk ke 
dunia entertainment tapi karena saya bawel 
dan seneng banget bicara, saya mencoba 
melamar ke salah satu stasiun radio.  Sayapun 
diterima, akhirnya saya menjadi salah satu 
penyiar di sebuah stasiun radio,"aku gadis 
panjang sebahu ini. 

Menurutnya, du-
nia entertainment 
itu mengasyikan. 
Banyak pelajaran 
yang didapat dari 
sana ditambah ia 
mengaku bawain 
siaran lagu Dang-
dut yang dinilai-
nya luar biasa. 
(cr11/s)

CIKOLE-- Dalam rangka 
memperingati HUT Ke-72 Re-
publik Indonesia, ribuan warga 
Kota Sukabumi mengikuti jalan 
santai 'Ciaul Ngahiji', kemarin 
(3/9). Kegiatan yang diseleng-
garakan pemuda Ciaul Pasir 
ini, dilepas langsung Wakil Wa-

likota Sukabumi, Achmad Fah-
mi. Pada kegiatan itu, ratusan 
jenis hadiah pun disediakan 
panitia, mulai dari perabotan 
rumah tangga, televisi, mesin 
cuci, hingga sejumlah hewan 
ternak dan uang tunai pun ikut 
diberikan kepada para peme-

nang undian. 
 Dalam kesempatannya, Ach-

mad Fahmi mengapresiasi ke-
meriahan yang diselenggarakan 
pemuda Ciaul. Menurutnya, hal 
ini merupakan kegiatan positif 
yang harus didukung. Sebab 
selain menyehatkan, kegiatan 

tersebut menjadi ajang silatur-
ahmi antar sesama masyarakat. 

 "Kegiatan yang bagus. Saya 
sangat mengapresiasi kegiatan 
ini. Semoga kegiatannya tidak 
hanya sekali, tetapi bisa rutin," 
singkatnya. WAHYU/RADARSUKABUMI 

KOMPAK: Para peserta jalan santai nampak asik menikmati perjalanannya. 

MEMPRIHATINKAN : Kondisi rumah Mak Cacih (50) warga Kampung Situ Awi, RT 2/2, Kelurahan Karangtangah, 
Kecamatan Gunungpuyuh, yang reot dan nyaris ambruk, Minggu (3/9).

GUNUNGPUYTUH -Ironis, 
di tengah-tengah program 
bedah rumah tidak layak 
huni (Rutilahu) yang digen-
carkan pemerintah, nasib 
memilukan masih dirasakan 
keluarga Tosa (55) warga 
Kampung Situawi, RT 2/2, 
Kelurahan Karangtangah, 
Kecamatan Gunungpuyuh. 
Tosa yang merupakan buruh 
serabutan ini tinggal di ru-
mah reot yang nyaris roboh 
bersama istrinya, Mak Cacih 
(50) dan kedua anaknya. 

 Saat ini, kondisinya sema-
kin mengkhawatirkan. Ada 
sebagian genting dan kayu 
penyangga berjatuhan. Kini, 
untuk bertahan, rumah itu 
diganjal kayu seadanya. 
tak jarang jika hujan turun, 
mereka basah kuyup akibat 
genting dan atapnya bocor. 

 Mirisnya, lahan yang di-
jadikan rumah yang terbuat 
dari anyaman bambu terse-
but, bukan milik Tosa, me-
lainkan milik salah seorang 
warga yang sengaja disewa 
oleh keluarga fakir tersebut.

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI



10 SENIN, 4 SEPTEMBER 2017 

KOMUNITAS

METROPOLIS

sambungan dari Hal 9

sambungan dari Hal 9

sambungan dari Hal 9

Di Balik Kesuksesan 
Kunjungan Presiden 

di Sukabumi
DI balik lancarnya agenda 

kunjungan Presiden RI, Joko 
Widodo ke beberapa lokasi di 
wilayah Kota dan Kabupaten 
Sukabumi, tentu ada peran 
sejumlah elemen. Diantaranya, 
Dandim 0607 Kota Sukabumi, 
Letkol Inf Moh Mahfud As'at 
yang mengerahkan personel 
sebanyak 10 SSK. Mahfud juga 
memimpin upacara persiapan 
dan penyambutan kedatangan 
Jokowi.

 "Alhamdulillah pengamanan 
VVIP Presiden RI dan Ibu Nega-
ra berjalan lancar dan Sukses. 

Sejarah berulang bagi Su-
kabumi di mana pada 1952, 
Presiden RI solat Idul Adha 
di Lapangan Merdeka Kota 
Sukabumi. 

Terimakasih kepada Ma-
syarakat Sukabumi yang su-
dah menerima dengan ramah 
orang nomer 1 di Indonesia. 

Pengamanan Presiden RI ada-
lah tugas pokok TNI, namun 
masyarakat Sukabumi juga yang 
mengamankan beliau. Sehingga 
beliau bisa berada di tengah-te-
ngah masyarakat Sukabumi," 
imbuhnya.(cr11/s)

Dandim 
0607 Kota 
Sukabumi, 
Letkol Inf Moh 
Mahfud AsÊat 
memimpin 
pengamanan 
kedatangan 
Presiden RI, 
Joko Widodo.

Sejumlah 
personel 
TNI dan 

Polri disiplin 
rapi dalam 

upacara 
pengamanan 
Presiden RI.

Danrem 
061 SK, 
Kolonel 

Inf Mirza 
Agus 

bersama 
Muspida 

plus Kota 
Sukabumi.

Penyambutan Presiden RI, Joko Widodo.

Presiden RI, Joko Widodo Salat Idul Adha 1438 H 
bersama muspida dan masyarakat Kota Sukabumi di 

Lapangan Merdeka kota Sukabumi.

Presiden RI, Joko Widodo memberikan penjelasan 
kepada awak media.

  "Kasian sekali melihat 
Mak Cacih kondisi rumah-
nya sudah tidak layak untuk 
dihuni. Jangankan untuk 
memperbaiki bangunan 
rumah, hampir setiap bulan-
nya Mak Cacih dibebankan 
untuk membayar lahan yang 
telah disewanya yang saat 
ini yang dijadikan tempat 
rumah tinggalnya," jelas 
Dudi (36) warga Kampung 
Cimenteng, RT 38/9, Desa 
Padaasih, Kecamatan Cisa-
at, Minggu (3/9).

 Lebih lanjut, Dudi menje-
laskan sebelum ia menikah 
dan tinggal di daerah Cisaat, 
Mak Cacih merupakan salah 
seorang tetangga Dudi, yang 
rumahnya berjarak sekitar 
lima meter dari rumah orang 
tuanya.  Ia menilai, Mak 
Cicah merupakan sosok pe-
rempuan yang pekerja keras 
dan ulet dalam bekerja. 

 "Mak Cacih ini, memiliki 
dua anak bersaudara. Karena 
keterbatasan ekonomi dan 
suami yang bekerja sebagai 
buruh serabutan menjadi 
salah satu faktor hal ini terja-
di. Tapi kondisi ini harus ada 
peran serta pemerintah yang 
turut membantunya. Mak 
Cacih ini, sudah puluhan ta-
hun tinggal di rumah reot itu. 
Padahal Kantor Kelurahan 
Karangtengah sangat dekat 
dengan rumah Mak Cacih," 
bebernya. 

 Camat Gunungpuyuh, 
Fajar Rajasa pun membe-
narkan. Menurutnya, di wi-
layah Kecamatan Gunung-
puyuh terdapat salah satu 
rumah yang nyaris ambruk. 
Namun, ia merasa kesulit-
an saat hendak membantu 
dengan cara membangun 
rumah Mak Cacih. Sebab, 
lahan yang dijadikan tempat 
rumah Mak Cacih bukan 
milik yang bersangkutan.  

 "Makanya, besok saya de-
ngan tim akan meninjau lo-
kasi dan mengecek database 
kemiskinan yang berada di 
Kecamatan Gunungpuyuh. 
Selain itu, saya juga akan 
melihat status kependuduk-
annya dari yang bersangkut-
an," jelasnya. 

 Pemerintah Kecamatan 
Gunungpuyuh, ujar Fajar, 
tidak bisa menentukan tekait 
dapat dan tidaknya masya-
rakat untuk mendapatkan 
bantuan program Rutilahu. 
Karena program tersebut me-
rupakan kewengangan dari 
pemerintah pusat. Namun, 
yang menjadi salah satu per-
sayaratannya, selain kondisi 
rumahnya yang sudah rusak 
berat juga status tanahnya 
harus milik pribadi. 

 "Kendala kita hari ini, ada-
lah status tanahnya sangat 
berbenturan dengan pera-
turan pusat, kareana tanah-
nya bukan milik ia pribadi. 

Untuk itu, saya berencana 
akan mendatangkan Badan 
Amil Zakat (BAZ) Kota Su-
kabumi, untuk melihat apa 
yang bisa dibantu, untuk 
membangun kembali ru-
mah Mak Cacih yang nyaris 
ambruk itu," tandasnya.

 Sekertaris Daerah Kota Su-
kabumi, Hanafie Zain menje-
laskan, setelah ia mengetahui 
bahwa ada rumah warga yang 
kondisinya memprihatinkan, 
ia akan melakukan pengeca-
kan untuk melihat fakta yang 
sesungguhnya di lapangan. 

 "Tapi yang pasti, kondisi 
seperti ini harus ada jalan 
keluar, Jangan sampai Mak 
Cacih dibiarkan bergitu saja. 
Untuk masalah Rutilahu 
yang terganjal dengan atur-
an, karena status tanahnya 
harus tanah milik pribadi. 
kami berencana akan mem-
bahas semua itu dengan 
cara duduk bersama dengan 
SKPD," tukasnya. (cr13/d)

Nyaris Ambruk, Rumah 
Buruh Serabutan Susah Dibangun

 Sementara itu, Ketua pani-
tia kegiatan, Ivan Rusvansyah 
mengatakan, kegiatan jalan 
santai 'Ciaul Ngahiji' ini, se-
bagai rangkaian kegiatan 
peringatan HUT RI ke-72. 
Selain acara jalan santai, ada 
pula kegiatan lainnya, seperti 
mancing mania bersama 
warga, perlombaan olahraga 
antar RT, hingga pada acara 
puncak akan diselenggara-
kan berbagai hiburan warga. 
"Ini bentuk rasa syukur kami 
atas kemerdekaan Indonesia. 
Dan yang terpenting kegiatan 

ini sebagai ajang pemersatu 
warga Ciaul, khususnya," kata 
Ivan disela-sela kegiatan. 

 Ivan menambahkan, ber-
bagai kegiatan yang diseleng-
garakannya itu, merupakan 
dana swadaya masyarakat 
dan beberapa donatur. "Untuk 
itu, saya ucapkan terima kasih 
kepada semua yang sudah 
memberikan sumbangsih, 
sehingga kegiatan ini menjadi 
ramai dan meriah,"tamab-
hnya. Ia pun mengungkap-
kan, berbagai hadiah yang 
diberikan kepada pemenang 
undian pun sangat beragam. 
Uniknya, satu ekor kambing 

menjadi hadiah utama yang 
diberikan kepada pemenang 
undian. "Ya ada yang berbeda 
dari hadiah gerak jalan lain-
nya. Kita hadiahkan satu ekor 
kambing kepada pemenang. 
Selain itu ada juga beberapa 
ekor ayam hidup yang kita 
berikan," ungkapnya. 

 Dalam panatauan Radar 
Sukabumi, acara yang dise-
lenggarakan sejak pukul 07.30 
WIB hingga 12.00 WIB, arus 
lalulintas di Jalan Ciaulpasir 
Kota Sukabumi padat mera-
yap akibat banyaknya warga 
yang memadati ruas jalan 
tersebut. (why)

Ribuan Warga Jalan Santai 
‘Ciaul Ngahiji’

"Saat itu, sekitar pukul 01.00 
WIB, sedikitnya enam anggo-
ta Polsek Gunungpuyuh lang-
sung terjun ke lokasi untuk 
melihat kebenaranya. Ternya-
ta benar terdapat gerombolan 
bermotor. Tidak menunggu 
lama, saya langsung mengge-
ledah mereka. Dari lima orang 
pemuda tersebut, terdapat 
dua pemuda yang memiliki 
senjata tajam berupa cerulit 
dan pisau panjang," jelas 
Kapolsek Gunungpuyuh, AKP 
Kosasih melaui Kanit Reskrim 
Polsek Gunungpuyuh IPTU 
Peri kepada Radar Sukabumi 
di Makopolsek Gunungpu-
yuh, Minggu (3/9).

 Keduanya kini mendekam 
di balik jeruji besi Mako Pol-
sek Gunungpuyuh untuk 
mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. 
 "Tiga orang diantaranya, 

kami persilahkan untuk pu-
lang ke rumahnya. Semen-
tara dua orang pelaku yang 
membawa senjata tajam, 
kami amankan dan dibawa ke 
Makopolsek Gunungpuyuh, 
bersama motor Kawasaki 
Ninja berwana hijau yang 
tidak ada plat nomornya, un-
tuk dilakukan pemeriksaan," 
paparnya.

 Keduanya diancam Pasal 
2 Undang-Undang Darurat, 
No 12 Tahun 1951 tentang 
Membawa dan Menguasasi 
Senjata Tajam Tanpa Izin dan 
Bukan Peruntukannya. 

 "Akibat perbuatannya, me-
reka harus rela menghabiskan 
waktu hidupnya di rumah 
tahanan dengan ancaman 
hukuman sekitar 12 tahun 
penjara," tadnasnya.

Selain meringkus kedua 
pelaku tersebut, saat mela-
kukan operasi cipta kondisi 
di Jalan Gelatik 1, Kelurahan/
Kecamatan Gunungpuyuh, 
sekitar pukul 00.30 WIB, po-
lisi juga mengamankan lima 
kendaraan sepeda motor 
dan berbagai senjata tajam. 
Seperti, sebilah clurit, sebilah 
gear dan sebatang bambu 
yang dipasangi banyak paku 
pada setiap sisinya. 

 "Saat itu, kami hanya berha-
sil mengamankan kendaraan 
dan senjata tajamnya saja. 
Sementara, para pelakunya 
lari berhamburan saat akan 
kami tangkap pada operasi 
cipta kondisi tersebut. Selu-
ruh kendaraan yang terjarjing, 
saat itu juga kami limpahkan 
bersama barang bukti lain-
nya ke Makoplres Sukabumi 
Kota," pungkasnya. (cr13/t)

Dua Geng Motor Diciduk

Jokowi Pulang 
PKL Melenggang

Pembangunan Rumah Sakit Dikeluhkan
GUNUNGPUYUH - Pu-

luhan warga Kampung Tan-
jungsari, RT 2 dan 3/12, 
Kelurahan Karangtengah, 
Kecamatan Gunungpuyuh, 
keluhkan terkait aktifitas 
pembangunan proyek ru-
mah sakit. Pasalnya, pemba-
ngunan yang baru berjalan 
dua pekan tersebut, telah 
menghambat aktivitas war-
ga. Karena fasilitas umum 
berupa jalan setapak yang 
digunakan warga dari kedua 
RT tersebut, saat ini sudah 
tidak bisa dilalui. 

 Padahal, jalan Ciseupan 
dengan lebar sekitar 1,25 
meter dan panjang 35 meter 
tersebut, merupakan salah 
satu akses jalan warga me-
nuju tempat publik. Seperti, 
Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskesmas), sekolah, pasar 
dan area publik lainnya.

 Ketua RT 3/12, Nanang 
(41) menjelaskan, setelah 
adanya pembangunan pro-
yek di Kampung Tanjungsari 
ini, warga merasa kesulitan 
saat hendak berpergian. 
Karena akses warga yang 
biasanya digunakan menuju 
sentral publik, telah tertutup 
oleh adanya pembangunan 
rumah sakit tersebut. 

 "Biasanya warga kalau 
mau ke pasar atau berangkat 
sekolah menggunakan jalan 
Ciseupan. Namun, setelah 
adanya pembanguan ini, 
warga harus rela memutar 
jalan dengan jarak sekitar 
500 meter ke jalan KH Ah-
mad Sanusi," jelas Nanang 
kepada Radar Sukabumi, 
Minggu (3/9).

 Keluhan serupa, dilon-
tarkan Robby (51) warga 
Kampung Tanjungsari RT 

2/12, menjelaskan, warga 
dari Kampung Tanjungsari 
saat ini, tidak bisa berbuat 
banyak. Karena lahan milik 
perorangan yang sebelum-
nya digunakan untuk fasi-
litas umum saat ini, telah 
dibeli oleh pihak pengem-
bang proyek pembangunan 
tersebut. Apalagi pihak pe-
ngembang sebelum mela-
kukan pembangunan telah 
mekakukan sosialisasi ter-
lebih dahulu kepada warga 
dan sudah mengantongi izin 
secara legal.

 "Memang tidak salah sih, 
karena lahan ini memang 
sudah milik mereka. Tapi, 
kasian kepada warga karena 
aktifitas jalan setapak yang 
digunakan warga sehari-hari 
ditutup dengan menggu-
nakan seng setinggi dua 
meter," beber Robby.

 Hal senada, dikatakan 
Ketua Karang Taruna Unit 
RW 12, Bintang Yusar (23), 
menurutnya, warga Kam-
pung Tanjungsari merasa 
kesulitan saat hendak ber-
pergian ke pasar. Untuk 
itu, beberapa waktu yang 
lalu, warga meminta kepa-
da pihak pengembang agar 
membuatkan fasiltas umum 
untuk jalan setapak. 

 "Seperti minggu kemarin, 
Ibu Ingeu Apriliani (25) ha-
rus rela berjalan kaki saat 
hendak mau melahirkan 
dengan cara memutari ja-
lan sepanjang 200 meter. 
Biasanya, sebelum jalan itu 
ditutup, mobil bisa masuk 
ke kampung ini, tetapi sete-
lah ada pembangunan itu, 
warga harus rela memutari 
jalan dengan jarak cukup 
jauh," pungkasnya. (cr13/d)

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

PEMBATAS : Ketua Karang Taruna Unit RW 12, Bintang Yusar (23), tengah menunjukan pagar pembatas proyek pembangunan rumah sakit yang 
terbuat dari seng.

SUKABUMI-Dua hari pasca 
kunjungan kerja Presiden Re-
publik Indonesia (Rl) ke kota 
Sukabumi,  Pasar Pelita dan 
Jalan Stasiun Timur kembali 
menjadi sembraut dijejali 
pedagang kaki lima.

Seperti yang terjadi di tro-
toar dan badan jalan, serta 
kendaraan yang terparkir tak 
beraturan. 

 Tak hanya itu, budaya sopir 
angkutan umum mangkal 
sembarangan pun kembali 
terjadi pra kunjungan orang 
nomor satu di Indonesia 
tersebut. Pasca sehari ke-
datangan Presiden Joko Wi-
dodo, puluhan pedagang 
kaki lima berjubel di jalan, 
ditambah budaya sopir ang-
kutan umum bebas mangkal 
seenaknya di sembarangan 
tempat.  Salah satu konsu-
men, Kartini mengaku senang 
dengan suasana satu hari se-
belum kedatangan Presiden.

Menurunya kondisi pasar 

enak, nyaman bersih dan jauh 
dari ketidakamanan.

 "Kamis (31/8), dan Jumat 
(1/9). Jalan sekitar di Statiun 
Kereta Api sangat bersih dan 
tertata rapih. Warga yang 
menggunakan sepeda motor 
bisa belanja hanya 5 menit 
dan langsung jalan karena ti-
dak ada angkot dan pedagang 
yang menghalangi jalan," 
akunya kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (3/9).

 Menurtunya, jalanan pasar 
bebas dari hambatan, berbe-
da dengan pasca kepulangan 
presiden pasar kembali tak 
beraturan. "Setelah presiden 
pulang, habis belanja, un-
tuk keluar dari lorong pasar 
ke tempat parkir bisa habis 
waktu 15-20 menit. Karena 
jalan keluar pasar terhalang 
oleh padagan kaki lima. Se-
dangkan dari parkiran ke 
jalan raya, bisa menempuh 
20 menit.  Terus banyak ang-
kot mangkal seenaknya dan 

sampah berserakan di ma-
na-mana, pasar dan jalan jadi 
semrawut," kesalnya.

 Sementara itu, salah satu 
pedagang, Jubaedah menye-
butkan, jika biasanya banyak 
petugas Satuan Polisi Pamong 
Praja (Sat Pol PP) berseliwer, 
namun setelah presiden ber-
anjak meninggalkan Sukabu-
mi tak terlihat satu pun.

 "Jangankan hari minggu, 
kemarin saja  hari Sabtu (2/9), 
tidak ada satupun terlihat. 
Mungkin petugasnya kele-
lahan karena kemarin bapak 
presiden datang, kasihan pe-
tugas Sat Pol PP-nya, ini hari 
kelelahan," sindirnya.

 Sementara itu, Kepala Bi-
dang Satuan Polisi Pamomg 
Praja (Sat Pol PP) Kota Su-
kabumi, Sudrajat belum bisa 
memberikan keterangan apa-
pun, terlebih konfirmasi yang 
dilakukan melalui Whatsup 
karena masih dalam suasana 
libur Idul-Adha. (cr11/t)
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Alumni SMEA Kotsi '96 Reunian

Lima  Mahasiswa UMMI Ke Thailand
SUKABUMI – Kantor Urusan In-

ternasional (KUI) Universitas Mu-
hammadiyah Sukabumi (UMMI) 
kembali memberangkatkan lima 
mahasiswanya untuk melaksa-
nakan internship program dan 
community service di Kedutaan 
Besar Republik Indonesia (RI) 
Thailand selama 26 hari. Kelima 
mahasiswa tersebut akan berang-
kay pada 4 September hingga 29 
September 2017 mendatang.

 Keberangkatan para Mahasiswa 
ini dilepas langsung rektor UMMI, 
Sakti Alamsyah yang dihadiri 
Wakil Rektor I, Reny Sukmawani, 
Ketua KUI UMMI, Ketua Program 
Studi Perpajakan, Ketua program 
Studi Sastra Inggris serta orang 
tua mahasiswa yang berlangsung 

di Gedung UMMI Sukabumi, be-
lum lama ini.

 Ketua KUI UMMI, Saprudin me-
ngatakan, kegiatan yg dilakukan 
mahasiswa tersebut merupakan 
implementasi perkuliahan yang 
sudah didapatkan selama di 
kelas. “Internship Program Dan 
Community Service di tingkat 
internasional ini menjadi tolak 
ukur keberhasilan UMMI. Bahwa 
UMMI mampu membuktikan ku-
alitas akademik pada level inter-
nasional, hal ini pun merupakan 
implementasi dari visi UMMI 
yang unggul dalam ke ilmuan 
dan ke islaman," kata Saprudin 
kepada Radar Sukabumi.

 Saprudin menambahkan, kegi-
atan internasionalisasi yang dila-

kukan UMMI tersebut menunjuk-
an bahwa universitas ini konsen 
dalam kualitas akademik. Melalui 
Kantor Urusan Internasional, 
UMMI sudah melakukan bebera-
pa MoU baru dengan perguruan 
tinggi di luar negeri. "Selain itu, 
juga berusaha membantu me-
ngembangkan KUI lainnya yang 
ada di PTMA," paparnya.

 Sementara itu, Rektor UMMI, 
Sakti Alamsyah menghimbau pada 
setiap mahasiswa untuk bisa men-
jaga mental serta semangat, karena 
mental merupakan modal utama 
ketika harus berada di luar negeri. 
"Bukan hanya itu, mahasiswa juga 
harus bisa menjaga nama baik 
pribadi, keluarga, almamater dan 
bangsa," tukasnya. (Cr16/t)

SDN Dewi Sartika 
CBM Berkurban

CIKOLE -- SDN Dewi Sartika CBM Keca-
matan Cikole Kota Sukabumi, memanfa-
atkan hari pertama masuk sekolah untuk 
melakukan penyembelihan hewan kurban. 
Kegitan tersebut, sekaligus sebagai ajang 
pendidikan karakter keagamaan yang 
tercantum dalam program Kurikulik 2013 
(K-13).

Kepala SDN Dewi Sartika CBM, Dimyati 
mengatakan, dalam berkurban para peserta 
didik diajarkan bagaimana menunaikan 
hak-hak keagamaan, terlebih adanya un-
sur sosial dalam berbagi kepada sesama. 
"Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk 
mengajarkan pendidikan karakter kepada 
anak didinya, sehingga ternam ketaat ke-
pada agama dan meningkatkan jiwa sosial. 
Dan Alhamdulillah semua guru, siswa dan 
orangtua siswa menyambut baik kegiatan 
berkurban di lingkungan sekolah ini se-
hingga kegiatan berjalan lancar," katanya.

Dimyati mengaku, pada tahun ini SDN 
Dewi Sartika CBM Kecamatan Cikole Kota 
Sukabumi, menyembelih dua ekor sapi 
dan satu ekor kambing. Hewan kurban ini 
merupakan hasil dari iuran para pelajar 
dan guru. "Kegiatan ini sudah menjadi 
agenda tahunan SDN Dewi Sartika CBM 
dan kegiatan ini yang ke 17 kalinya dilaku-
kan dilingkungan sekolah," kata Dimyati 
kepada Radar Sukabumi belum lama ini.

Ia menambahkan, pendistribusian hewan 
kurban ini dibagiakan pada semua warga 
sekolah dan kepada panti asuhan yang 
berada di lingkungan sekolah. “Mudah
-mudahan dengan terselenggaranya kegi-
atan ini dapat meningkatkan ketaqwaan 
dan peduli sosial sehingga akan terbentuk 
kebersamaan yang harmonis dengan setiap 
warga sekolah,” imbuhnya.

Dengan adanya kegiatan tersebut, para 
pelajar diharapkan belajar cara berkurban 
serta cara pembagian daging qurban. Ia 
berharap, setelah adanya pembelajaran 
tersebut para pelajar dapat mencontoh 
dan bisa peduli serta bisa berbagi  terha-
dap sesama. "Kami harap, para peserta 
didik bisa mengambil hikmah dari dari 
penyembelihan hewan kurban ini sehing-
ga bisa bermanfaat untuk kehidupannya," 
tukasnya. (Cr16/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI 

KEAGAMAAN: Sejumlah Pelajar SDN Dewi Sartika CBM 
melihat proses penyembelihan hewan kurban.

SUKABUMI-- Ratusan alumni ang-
katan '96 SMEA Kota Sukabumi (se-
karang SMKN 2) menggelar reunian 
di Hotel Pangrango Sukabumi, belum 
lama ini. Kegiatan bertajuk 'Lupakan 
Hari Ini, Ingat Masa Lalu' itu dihadiri 
pula para guru, kakak kelas angkatan 
serta para keluarga alumnus. Sehingga 
acara semakin meriah dan ramai. 

 Dalam reuni tersebut pun, pihak 
panitia menyelenggarakan pembagian 
door prize dan perlombaan menarik 
bagi para alumnus. Pembagian door 
prize sendiri dibagikan sesuia nomor 
undian yang tertera saat para alumnus 
mengisi daftar hadir. "Ya Alhamdulil-
lah kita bisa berkumpul lagi, setelah 21 
tahun lebih tidak pernah bertemu,"u-
jar Ketua panitia pelaksana, Desi 
Hermawaty kepada Radar Sukabumi. 

 Diungkapkan Desi, kegiatan ajang 
temu kangen ini sangat mendadak. 
Berawal dari sebuah grup Whatsapp 
yang digagas beberapa teman angkatan-
nya. Melihat keseruan di grup tersebut, 
sehingga terfikir untuk membuat acara 

seperti ini. Namun sayangnya, yang ha-
dir dalam acara reuni ini hanya sekitar 
seratus orang dari beberapa jurusan. Hal 
itu dikarenakan, adanya halangan dan 
kurangnya sosialisasi. "Ya karena dadak-
an, Insya Allah kedepannya akan lebih 
banyak dan meriah lagi," terang Desi yang 
juga owner batik Geulis Sukabumi ini. 

 Desi berharap, dengan adanya ke-
giatan ini, tidak hanya melepas masa 
kangen, tetapi bisa menjadi ajang 
kepedulian kepada sesama, terutama 

untuk angkatan '96. Sehingga jika ada 
yang membutuhkan bantuan, bisa se-
gera dibantu. "Saya berharap bisa juga 
care kepada setiap alumni," harapnya. 

 Sementara itu, Kepala SMKN 2 Kota 
Sukabumi, yang juga mantan guru 
alumni angkatan '96 SMEA Kota Suka-
bumi, Didis Dharmawan menyambut 
baik kegiatan tersebut. Menurut dia, 
ajang silaturahmi seperti ini sangat 
diperlukan, terlebih masih adanya 
pengakuan para guru oleh alumnus. 

"Kami merasa diakui dan ini menjadi 
bukti keberhasilan kami sebagai guru 
yang sudah menghantarkan mereka ke 
gerbang kesuksesan," kata Didis. 

 Ia meminta kepada para alumnus 
untuk bisa meraih adik-adik kelasnya, 
yang selama ini masih kesulitan dalam 
mencari lapangan kerja. "Kami ingin 
menitipkan adik-adik mereka yang 
belum mendapatkan pekerjaan. Tan-
pa alumni sekolah tidak ada artinya," 
pungkasnya. (why)

FOTO: WAHYU/RADARSUKABUMI 

TEMU KANGEN: Para alumni angkatan '96 SMEA Kota Sukabumi foto bersama guru dan kakak kelasnya. 

FOTO: IST

PENDIDIKAN: Perwakilan Mahasiswa UMMI Sukabumi foto bersama sebelum berangkat ke Thailand
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Seksi Pengembangan Promosi Kesehatan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi 

 

PROMKES CERIA 
Banyak Cerita....... 

 “Cerita Sehat Yes! Cerita Sakit No!” 
Dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  

PENYEBAB utama kema-
tian bayi dan balita adalah 
diare dan pneumonia dan 
lebih dari 50% kematian 
bayi didasari oleh kurang 
gizi. Pemberian ASI secara 
eksklusif selama 6 bulan 
dan dilanjutkan sampai 2 
tahun disamping pemberi-
an Makanan Pendamping 
ASI (MPASI) secara adekuat 
terbukti merupakan salah 
satu intervensi efektif dalam 
menurunkan Angka Kemati-
an Bayi (AKB). 

Menurut Survei Dasar Ke-
sehatan Indonesia (SDKI) 
tahun 2012 ibu yang mem-
berikan ASI ekslusif hanya 
42%, masih rendah dibawah 
target nasional (80%). Per-
masalahan ASI di Indonesia 
yang utama adalah muncul-
nya pertanyaan yang sering 
terlintas dipikiran para ibu 
bahwa 

• Menyusui itu sulit/
merepotkan

• Dukungan untuk 

menyusui sulit 
didapatkan

• Mitos 
atau fakta?

• A S I 
bagus, formula 
juga bagus

      Kemenkes 
sudah menge-
luarkan Kep-
menkes RI450/
MENKES/SK/
IV/2004 ten-
tang pemberi-
an ASI secara 
eksklusif bagi 
bayi di Indone-
sia sejak lahir 
sampai usia 6 
bulan, dan di-
anjurkan sam-
pai anak berusia 2 tahun 
dengan pemberian makan-
an tambahan yang sesuai, 
dan smeua tenaga kesehat-
an yang bekerja disarana 
kesehatan agar menginfor-
masikan kepada semua ibu 

melahirkan agar 
memberikan ASI 
eksklusif dengan 
mengacu pada 10 
langkah keberhasil-
an menyusui.

 Perlunya kerjasa-
ma yang kuat anta-
ra berbagai pihak 
demi keberhasilan 
ASI ekslusif , muali 
dari tenaga kese-
hatan, pemerintah 
daerah dan pusat, 
dinas kesehatan, 
masyarakat , bah-
kan dari produsen 
susu formula itu 
sendiri. 

Beberapa alasan 
yang sering dite-
mui di masyarakat  

terkait belum maksimal-
nya pemberian asi eksklusif 
adalah

- Ibu bekerja, dari 
pagi hingga larut

- Ibu merasa pro-
duksi ASI-nya kurang

- Tidak adanya wak-
tu dan tempat memadai un-
tuk memerah asi terutama 
ditempat publik

- Kurangnya penge-
tahuan mengenai asi

- Ibu tidak percaya 
diri

- Tidak adanya atau 
kurangnya dukungan dari 
keluarga, tenaga kesehatan 
dan lingkungan

- Sejak lahir dan pu-
lang dari rumah bersalin/rs 
sudah diberi susu formula

- Merasa bayinya 
kurang ASI dan laper terus 
sehingga rewel bila tidak 
ditambah susu formula

       Sebenarnya apa yang 
dimaksud dengan ASI? ASI 
atau yang dikenal sebagai 
Air Susu Ibu. ASI eksklusif 
adalah ASI yang diberikan 
kepada bayi sejak dilahir-
kan selama 6 bulan tanpa 
menambah dan atau meng-
ganti dengan makanan atau 

minuman lain.
Bagaimana mencapai ASI 

eksklusif?
- Inisiasi Menyusu 

Dini (IMD)
- Menyusui secara 

eksklusif selama 6 bulan,  
bayi tidak menerima tam-
bahan makanan/minuman 
selain ASI, bahkan tidak 
diberikan air putih

- Menyusui kapan-
pun bayi meminta (on de-
mand) sesering bayi mau

- Tidak mengguna-
kan botol susu maupun 
empeng

- Mengeluarkan asi 
dengan memompa atau me-
merah dengan tangan disaat 
tidak bersama bayi

- Me n g e n d a l i k a n 
emosi dan pikiran agar te-
nang

Melalui Kepmenkes RI450/
MENKES/SK/IV/2004 ten-
tang pemberian ASI secara 
eksklusif, maka setiap Sa-

rana Pelayanan Kesehatan 
(SPK) harus mempunyai 
kebijakan Peningkatan Pem-
berian Air Susu Ibu (PP ASI) 
tertulis,  dan petugas memi-
liki kemampuan dan penge-
tahuan untuk menerapkan 
kebijakan tersebut serta 
mampu melakukan sosia-
lisasi sehingga terciptanya 
komunikasi tentang penting 
dan manfaat bagi ibu mem-
berikan asinya bagi bayi.

Di dukung dengan kelu-
arnya PP no 33 tahun 2012, 
peraturan tentang pem-
berian asi eksklusif,maka 
menjadi  tanggungjawab 
dari pemerintah baik pusat 
maupun daerah agar ter-
laksanakannya pemberian 
asi eksklusif pada bayi  serta 
pemerintah bertanggungja-
wab pula dalam melindungi 
ibu menyusui.

Menyatakan bahwa setiap 
ibu yang melahirkn harus 
memberikan asi eksklusif 
kepada bayi yang dilahirkan. 

Perlunya akses, sarana dan 
prasana yang mendukung 
di fasilitas umum juga dinas 
pemerintahan ,dinas kese-
hatan dan puskesmas. Di 
buatnya tempat yang layak 
dan sesuai bagi ibu yang 
akan menyusui.

Dalam PP No. 33 tahun 
2012 di jelaskan pula tentang 
kewajiban tenaga kesehatan 
melakukan IMD dan perlu-
nya dilakukan rawat gabung 
ibu dan bayi kecuali karena  
indikasi tertentu. Serta yang 
tak kalah pentingnya pera-
turan bagi  produsen susu 
formula yang tidak boleh 
melakukan kegiatan dalam 
menghambat pemberian asi 
eksklusif. 

Semoga dengan makin kuat-
nya aturan tentang menyusui 
secara asi eksklusif maka ma-
kin meningkatkan kesadaran 
ibu untuk menyusui dan bayi 
makin sehat serta mampu 
menciptakan generasi yang 
berkualitas. (*)
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Widyastuti Rinaldi, 
SKM

Petugas Promkes 
Puskesmas Sukaraja

Dinas Kesehatan Kab. 
Sukabumi

“ASI Eksklusif dan Generasi Berkualitas”

Bumil Dites HIV
KOMPAK: Sejumlah konselor VCT HIV foto bersama dis ela-sela kegiatan penguatan jejaring VCT HIV di Kecamatan Palabuhanratu.
DISEDOT: Bumil saat diambil darah untuk dicek VCT HIV-nya.

PALABUHANRATU--Petu-
gas konselor melakukan tes 
HIV kepada sejumlah ibu 
hamil (bumil) di wilayah 
PKM Palabuhanratu, pe-
kan kemarin.  Dalam acara 
tersebut, selain melakukan 
tes HIV kepada bumil, se-
banyak 25 dari 32 konsoler 
yang aktif melakukan sharing 
informasi.  

Konselor HIV/AIDS Keca-

matan Palabuhanratu, H. 
Tatang Sutarman menyebut-
kan, tujuan dari penguatan 
jejaring konselor tersebut 
yakni untuk meningkatkan 
profesionalisme konselor 
VCT HIV dalam memberikan 
pelayanan konseling. 

 "Ibu-ibu hamil dan para 
konselor diberikan pema-
haman soal hasil munas ke-
-IV Perhimpunan Konselor 

VCT HIV Indonesia (PKVHI) 
di jakarta beberapa waktu 
lalu. 

 "Hasil munas tersebut di-
sampaikan Ibu Dokter Elis. 
Sedangkan Ibu Bidan nana 
menyampaikan Pencegahan 
Penularan HIV dari Ibu ke 
Anak (PPIA)," jelas Tatang. 

 Tatang juga tidak meng-
inginkan, jika kasus penu-
laran HIV ini disepelekan. 

Sehingga membahayakan 
kepada masyarakat yang ti-
dak berdosa termasuk balita. 
Lantaran, berdasarkan data 
yang dihimpunnya, tercatat 
ada 490 kasus HIV di Kabu-
paten Sukabumi. 

Sehingga hal ini harus men-
jadi pemikiran bersama da-
lam pencegahannya.   

Dalam kegiatan tersebut, 
narasumber juga memeb-

rikan penghargaan kepada 
nakes teladan. Nakes teladan 
ini merupakan koselor VCT 
HIV. Kegiatan tersebut juga 
dibiayai PKVHI pusat dan 
dari jasa konseling konselor 
VCT HIV.  "Kita ingin mem-
buka mata pemangku kebi-
jakan. Bahwa kita ini ada dan 
kita ini adalah central point 
dalam upaya pengendalian 
HIV," tukasnya.(ryl)

Cara Cegah Kolesterol Usai Idul Adha
PERAYAAN Iduladha di 

Indonesia sangat identik 
dengan konsumsi daging 
kurban seperti sapi dan kam-
bing.

Dua jenis makanan ini lekat 
dengan LDL atau kolesterol 
jahat.

Perlu diingatkan bahwa, 
ketika kadar kolesterol su-
dah melebihi angka 6,20 
mmol/L, maka kondisi ini 
bisa memicu masalah ter-
sendiri terhadap tubuh.

Sebut saja resiko penyakit 
jantung koroner, stroke, nye-

ri dada dan beberapa lainnya 
bisa menghampiri Anda 
tanpa peringatan.

Sebab itu, sangat penting 
bagi Anda untuk bijak pada 
Lebaran Idul kurban kali ini.

Berikut ini beberapa kon-
sumsi dan tips yang bisa 
Anda manfaatkan untuk 
menurunkan kadar kolestol 
dan menghindari hal yang 
tidak diinginkan:

1. Kombinasi Jahe, jeruk 
nipis dan madu

Bahan-bahan:
200g jahe, kupas dan tum-

buk
50ml perasan jeruk nipis
½ cangkir air berkarbonasi
50g madu organik
450ml air minum
Cara membuat:
 Masak air hingga mendi-

dih, masukan jahe yang su-
dah ditumbuk. Tutup panci 
dan masak dengan api kecil 
selama 5 menit. Buka tutup 
panci dan dinginkan selama 
20 menit.

 Siapkan healthy drink ini 
pada wadah yang bersih. 
Masukan setengah cangkir 
air rebusan jahe tadi, sete-
ngah cangkir air berkarbo-
nasi, perasan jeruk nipis dan 
madu untuk menambahkan 
rasa. Aduk hingga rata dan 
nikmati resep sirup jahe 
natural buatan anda.

2. Konsumsi statin
 Statin sendiri adalah jenis 

obat yang mampu menahan 
fungsi enzim penghasil ko-
lesterol pada liver bernama 
HMG-CoA reductase. De-
ngan menkonsumsi statin, 
penderita kolesterol tinggi 
dapat mengurangi produksi 
LDL atau dikenal dengan 
sebutan kolesterol jahat yang 

merupakan biang keladi 
penyebab serangan jantung, 

stroke dan penyakit jantung.
(ruf/fajar/jpnn)
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PENGUMPULAN aksi positif 
untuk Zetizen National 
Challenge ditutup sejak 31 
Agustus kemarin. Telah 
terkumpul hingga 26 ribu aksi 
positif yang dilakukan Zetizen 
seluruh Indonesia. Berikut ini 
cerita betapa kerennya aksi 
anak muda di Indonesia, 
khususnya di bidang 
lingkungan, di samping 
aksi-aksi inspiratif lainnya. 
(irm/c25/fhr)

(part 2)

berinisiatif membersihkan danau. ”Banyak banget danau 
di Indonesia, khususnya di daerahku, yang nggak terawat 
oleh pemerintah. Banyak sampah yang berserakan di 
pinggir dan di dalam danau,” ujarnya prihatin.

Ternyata pembersihan danau yang digagas Naufal 
sejak 2016 tersebut menimbulkan dampak yang besar. 
”Aku jadi bisa mengembalikan fungsi danau seperti 
semula, yaitu tempat penampungan air hujan dan 
sumber pembangkit listrik. Bukan malah jadi tempat 
pembuangan sampah,” jelas Naufal.

Kesungguhannya dalam aksi membersihkan danau 
itu pun bikin orang lain tergerak. Banyak di antara teman 
dan gurunya yang bergabung. Sampai saat ini, ada 
beberapa danau yang udah dibersihkan Naufal dkk 
seperti Danau Opi dan Danau Teluk Gelam.

Buat melebarkan jangkauan aksinya, Naufal ingin 
membentuk suatu komunitas peduli lingkungan. ”Ke 
depan, aku ingin membentuk sebuah komunitas pencinta 
lingkungan yang peduli tentang kebersihan danau,” 
harapnya. Wah, semangat terus Naufal!

Sejak duduk di bangku SMP, Muhammad Naufal 
Hibatullah menjadi aktivis yang peduli banget sama 
lingkungan. Kurangnya perhatian pemerintah setempat 
tentang kebersihan danau bikin cowok 15 tahun itu 

Muhammad Naufal Hibatullah,

Sumatra Selatan
ahah

Fungsi Aslinya
Kembalikan Danau ke

TEMA: 
LING-

KUNGAN

UBS Zetizen-Con 2k17 is getting closer! 
Udah tahu dong salah satu most awaited 
competition pada tahun ini? Apalagi kalau 
bukan UBS Zetizen Avenue 2k17. Di 
kompetisi itu, kamu bisa mengeksplorasi 
kreativitasmu dengan bikin booth display 
bertema School Breakthrough. Need some 
idea? Nih, tim Zetizen bakal kasih contoh 
salah satu displai booth dengan tema Eco 
Canteen. So, take a look and process your 
creativity! (rzk/may/int/c14/als)

BOTOL

Botol bekas bisa dimanfaatkan sebagai dinding mini atau tempat 
meletakkan naskah. Penggunaan botol bekas juga menambah poin 
penilaian untuk bahan ramah lingkungan loh.

*JIKA KARYAMU DINILAI MEMPLAGIAT CONTOH BERIKUT, 

NILAINYA AKAN DIKURANGI.

NASKAH ARTIKEL

Tip biar Nggak Buang-Buang 

Makanan

Katanya gaul, tapi kalau makan di 
kantin pasti nggak dihabiskan. Gara-gara 
orang kayak kamu tuh, ada 40 miliar ton 
makanan yang terbuang setiap tahun. 
Daripada makananmu dibuang, mending 
kamu ikutin saran berikut deh!

Makan bareng pacar atau gebetan

Jadi, kalau makananmu nggak habis, 
minta dia buat ngehabisin aja deh. 
Kalau kalian berdua sama-sama 
kenyang, ya udah makanannya 
dimakan pelan-pelan aja kan bisa 
sambil ngobrol tuh.

Sepiring berdua

Daripada beli satu porsi, tapi nggak 
habis, ya udah kamu beli sepiring 
untuk berdua aja. Itung-itung, kamu 
juga bisa hemat uang saku kan?

Bawa Kotak Bekal

Nggak usah bawa bekal dari 
rumah. Kamu cuma perlu bawa kotak 
bekal kosong. Jadi, kalau 
makananmu nggak habis, tinggal 
bungkus aja dan bawa pulang.

NASKAH INFOGRAFIS

Fakta Kantin di SMA Zetizen 

Surabaya

1. Sebanyak 25 persen penyumbang 
sampah makanan di kantin adalah 
jomblo.
2. Alasan pergi ke eco canteen:
Bersih dan rapi 50%
Makanannya sehat 35%
Ada gebetan 15%
3. Empat di antara lima siswa betah 
berada di eco canteen.

Minimal ada lima naskah 
dalam karya yang terdiri atas 
artikel dan naskah infografis. 

Kamu bisa memanfaatkan 
hasil polling dan interview 

untuk bikin naskah yang 
informatif. Nggak sekadar 
ditempel, naskahmu bisa 
diletakkan secara kreatif. 
Misalnya, di buku menu, 

welcome board atau signage.

MADING 3D

Eco Canteen di mading 3D 
akan lebih mirip miniatur 
bervolume dengan ukuran 
1,5 x 1,5 meter. Untuk bikin 
karya tersebut, kamu perlu 
menyiapkan banyak bahan 
yang harus diproses dari nol. 
Misalnya, untuk miniatur 
bangku dan etalase, kamu 
harus membuatnya dengan 
menggergaji kayu dulu, lalu 
menyusunnya hingga utuh.

AVENUE

Di avenue, tema Eco Canteen bisa 
langsung kamu implementasikan dalam 

bentuk kantin mini riil yang dapat dimasuki 
pengunjung. Ukurannya gede banget? 

Nggak dong! Soalnya, space berukuran 
3 x 3 meter itu akan kamu isi dengan 

beragam properti. Selain itu, kamu cuma 
butuh menata dan merangkai beberapa 

properti kok. It sounds easy, right?

Saat berkunjung 
ke booth-mu, 
pengunjung bisa 
bermain puzzle 
game dengan 
waktu terbatas. 
Kamu dapat 
menyembunyikan 
beberapa puzzle 
dan memberikan 
clue kepada 
mereka. Untuk 
unsur gerak, alas 
puzzle dibuat 
berputar untuk 
meningkatkan 
kesulitan dalam 
menata puzzle yang 
udah ditemukan.

Maksimal tinggi 

properti di 

dalam batas 

adalah 1,75 

meter.

Batas space dihitung 

50 cm dari luar.

Tinggi maksimal 

properti pada area 

batas adalah 50 cm.

JUDUL KARYA

Jangan lupa tetap sertakan judul 
karya pada booth-mu ya. Sebab, 
adanya judul bikin karyamu jadi 
gampang dikenali baik oleh 
pengunjung maupun juri.

PROPERTI

Kalau propertimu emang nggak 
bisa dibikin sendiri, kamu dapat 
memanfaatkan properti yang udah 
jadi kok. Misalnya, meja, etalase 
bantal, atau menu board. 

BAHAN-BAHAN

Kamu bebas pakai bahan apa aja 
di dalam karyamu. Nah, kalau dulu 
jumlah air dibatasi 1,5 liter, tahun 
ini jumlahnya dibebaskan asal 
nggak mengotori venue.

JUMLAH TIM

Jumlah anggota dalam satu tim di UBS 
Zetizen Avenue 2k17 adalah 10-15 orang. 
Nah, kalau dulu tim sekolah kamu terbagi jadi 
tim mading 2D dan 3D, sekarang kalian bisa 
bergabung buat bikin satu karya ini.

UBS ZETIZEN AVENUE 2K17

ILUSTRASI: 

RAMA/ZETIZEN TEAM

ILUSTRASI: NINA/ZETIZEN TEAM

113395
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INVESTASI Aplikasi Islami 
hingga Gratis Telepon

Pengembangbiakan 
Sapi Gatotkaca Rp 100 M

JAKARTA - Kementerian Pertanian (Ke-
mentan) berencana mengucurkan anggar-
an Rp 100 miliar pada tahun depan, untuk 
membudidayakan sapi turunan Belgia di 
Indonesia. Menurut Menteri Pertanian 
(Mentan) Andi Amran Sulaiman, program 
itu untuk menghasilkan bibit unggul sapi 
yang jenisnya akan dinamai Gatotkaca

"Ini program pembelian embrio Rp 20 
miliar tahun ini, tahun depan mungkin Rp 
100 miliar. Kami membuat bibit unggul. 
Tanpa bibit unggul sulit berkembang," kata 
Amran saat meninjau hewan kurban sapi di 
Masjid Nurul Iman di Kompleks Kementan, 
Jakarta Selatan.

Menurut Amran, harga setiap satu sperma 
indukan Belgia adalah Rp 15 juta. Sapi itu 
bisa dikembangbiakkan di Indonesia dan 
sudah teruji kelahirannya di Balai Embrio 
Ternak Cipelang, Bogor.

Sapi turunan Belgia itu mampu dilahir-
kan oleh sapi lokal seperti FH, Limousin 
dan Simental dengan anakan berjumlah 
enam ekor. 

“Bisa melahirkan dengan bobot 62,5 kilo-
gram. Itu setara dengan anak sapi Simental 
usia dua bulan," jelasnya. 

Amran menambahkan, sapi lokal usia 2 
tahun hanya berbobot 800 kilogram. Se-
dangkan sapi Gatotkaca pada usia 2 tahun 
bisa mencapai bobot 1-2 ton.(mg4/jpnn)

IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN 
(0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA 

CV SAHABAT (H. Nanang, Hj. 
Jeje & Ado) Spesialis Pemasan-
gan: Krey, Rolling Door, Awnings, 
Pagar, Trali Besi Tangga Putar dll 
Jl Cagak No 337 Cisaat- Sukabumi 
Tlp (0266)225863 - 6247855 (RS-
s/d 30 September)

CV TENAR PERKASA SUKA-
BUMI siap menerima pemasangan 
RANGKA ATAP BAJA RINGAN 
‘unggul’ & Grosir Genteng MAN-
TILI. Jl. Ry Karangtengah 548 Ciba-
dak. 0266- 533287/085659072324. 
(RS-s/d 30 September)

CV. ARGO PUTRA, Kontraktor, 
Pertambangan,Perdagangan Umum 
& jual beli macam2 kayu bayur Jl. 
Raya Baros Km.4 Sudajaya Kec. 
Baros Smi Hp. 0858.7115.3111 (RS-
s/d 30 September)

INDOBATA menyediakan : Gen-
teng beton multiline/urat batu, 
batako press, paving block (Brg2 
tsb brsrtifi kat SNI). Jl. Ry Karang 
Hilir no.833 Cibadak 43351 Smi. 
0266-532888/0818107180. (RS-s/d 
30 September)

PD MANDIRI, Sedia pesanan 
daging sapi, daging kerbau, sapi 
Qurban dll. Pasar   Pelita Sukabumi, 
Tlp. 085793968881 (RS-s/d 30 
September)

PD SETA LOGAM Jual & Terima 
Pesanan Borgol, Pisau, Samurai, 
Perlengkapan ABRI, Alat Perta-
nian & Pengecoran Logam Jl Raya 
Cibatu No 314 Cisaat Sukabumi 
(0266)226501 (RS-s/d 30 Sep-
tember)

TOKO MEDIA, Sedia : Perleng-
kapan bengkel, Stainless steel, 
Kuningan, Almunium, Acrylic dll 
Jl. Siliwangi III No 4 Cibatu Cisaat 
Sukabumi HP 085724043777 ( Lu-
tfhi Fauzi / Kaka ) (RS-s/d  31 Juli)

FLORIS

KAWANUA FLORIST  ter ima 
pesanan karangan bunga, jl. Jen-
dral Sudirman. Tlp (0266) 224361 
(RS-s/d 30 September)

CHEN’S FLORIST,  Te r ima 
pesanan Rangkaian Bunga,Rental 
 Tanaman Hias,  J l  Sr iwi jaya 
No.43 Tlp (0266)231058 HP 
081584105896 (RS-s/d  31 Juli)

P E R T A M A  d i  s u k a b u m i , 
 Brownies  pedas, original, dll 
j l .amubawasasana 56 ciaul , 
Wa.085703333988, IG Namira_
brownies (RS-s/d 30 September) 

HOTEL

RAHARJA HOTEL Jl. Arif Rahman 
Hakim No. 59 Sukabumi Tlp ( 0266) 
222264 (RS-s/d 30 September) 

SELABINTANA HOTEL Jl. Sela-
bintana km. 7 Sukabumi Tlp. (0266) 
221501 (RS-s/d 30 September)

T A M A N  S A R I  H O T E L  J l . 
Suryakencana  no. 112 Sukabumi 
Tlp. (0266) 225008 (RS-s/d  31 Juli)

AUGUSTA  HOTEL Jl. Raya 
Cikukulu No 72 Sukabumi Tlp. ( 
0266 ) 227456 Jl. Raya cisolok Pal-
abuhanratu (RS-s/d 30 September)

INA SAMUDRA BEACH HOTEL Jl. 
raya Cisolok Km. 7 Palabuhanratu Tlp. 
( 0266) 431200 (RS-s/d 30 September)

MUSTIKA HOTEL Jl. Bhayang-
kara No 101 Sukabumi Tlp (0266) 
222287 (RS-s/d 30 September)

PANGRANGO HOTEL Jl.  Selabintana 
Km. 7 Sukabumi Tlp. (0266)211532 
(RS-s/d 30 September)

HORISON HOTEL. Jl. Siliwangi kota 
Sukabumi (RS-s/d 30 September)

KULINER

CAH SOLO Ayam bakar dan 

ikan bakar “bukan sekedar ayam 
dibakar” Tlp. 0266 -7031031 Smi 
(RS-s/d 30 September) 

WARUNG MKN BEBEK JONTOR, 
jontornya bikin keSOHOOORR !! Jl. 
Selabintana Km.3 Smi. 085624101595 
(RS-s/d 30 September)

KURSUS

JULIANA JAYA, tempat Kursus 
Menjahit Terkemuka Jl. Brawi-
jaya No.12 Dpn Mamih Ungu Tlp 
085107003867 / 085860728275 
(RS-s/d 30 September)

KEHILANGAN STNK 

HLG STNK F -6645 -VU  An.MUH 
DJUJUM FAISAL 

H L G  S T N K  F  - 2 8 5 3  - U U  
An.ANWAR SANUSI

HLG STNK F -2272 -UAL  An.DENI

OPTIKAL 

PERMATA OPTIKAL, Jual ma-
cam2 kacamata, frame, & lensa/
lensa kontak Jl. Pelabuhan Per-
apatan Odeon No 15 Kota Smi 
Hp.081563162128 Jl. Raya Cisaat 
No  214 Smi, no Hp 081563162128 
(RS-s/d 30 September)

OTOMOTIF

DEALER LARIS II Jual Beli Mobil 
Bekas (Second), Jl Sekarwangi 
Cibadak (RS-s/d 30 September)

SUZUKI PUSAKA MOTOR all pick 
up HUB: 0266-222258 / 222280 / 
085659291000 (RS-s/d 30 Septemberi)

KIKI MOTOR Jual Angkutan kota 
Suzuki APV Dan Daihasu grand 
max Jl Arif rahman hakim No 49 
Tlp 085723474977 (RS-s/d  31 Juli)

PERCETAKAN 

WAY WAY PRINTING menerima 
bikin stempel otomatis, cetak bro-
sur, neon box, bilboard, undangan, 
souvenir, krtu nama dll. Almt GIANT 
smi plaza. Hp. 085793561997. (RS-
s/d 30 September)

TOKO KOMPUTER

APOLLO COMPUTER  Menjual 
 Hardware, Note-book, CCTV, 
 Accessories, Printer, tablet, dll 
Jl. Jend. A. Yani No.124 Tlp 
(0266)222685, (0266) 7001977, 
HP 08572320 8455 Sukabumi. 

(RS-s/d 30 September)

RNY COMPUTER , Hardware, 
 Notebook, CCTV, Camera Digital, 
GPS, PC, Tablet, Projector, Jl. 
A. Yani No 216 /232 Tlp ( 0266 
) 221079 Fax . ( 0266) 217890 
 Sukabumi. (RS-s/d 30 September)

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

KHUSUS PEMASANGAN IKLAN BARIS, KHUSUS PEMASANGAN IKLAN BARIS, 
3 & 5 BARIS DAPAT BONUSS!!!!!!!!!!! 3 & 5 BARIS DAPAT BONUSS!!!!!!!!!!! 

Ukuran min : 2 klm x 50 mmkUkuran min : 2 klm x 50 mmk
Warna  : Black & White (BW)Warna  : Black & White (BW)

Paket iklan baris mingguan 
DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  

PROMO PROMO 
MERDEKAMEERDEKA  !!!!!!

3x Tayang Bonus 1x tayang3x Tayang Bonus 1x tayang
6x Tayang Bonus 2x tayang6x Tayang Bonus 2x tayang

10x Tayang Bonus 3x tayang10x Tayang Bonus 3x tayang
15x Tayang Bonus 4x tayang15x Tayang Bonus 4x tayang
30x Tayang Bonus 1 Minggu30x Tayang Bonus 1 Minggu

Harga Special Paket Iklan Murah, Meriah,Hemat dan EfektifHarga Special Paket Iklan Murah, Meriah,Hemat dan Efektif *SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU*SYARAT DAN KETENTUAN BERLAKU

ANDA BUTUH INFORMASI LOWONGAN PEKERJAAN ?  BACA KORAN RADAR SUKABUMI SETIAP HARI SABTU DI BURSA LOKER !!

Pengumuman

Dengan ini diumumkan bahwa PT 
 Jampang  Mandala Berjaya berkedudu-
kan di  Kabupaten Sukabumi telah 
 dibubarkan dengan Akta Pernyataan  
Keputusan  Sirkuler para pemegang Sa-
ham   tertanggal 9 Agustus  2017 Nomor 
32 yang dibuat  dihadapan Lili Suryati.,Sh 
Notaris di  Medan. Bagi pihak-pihak yang 
 berkepentingan dapat Menghubungi kan-
tor perseroan.

Dto.

Direktur Perseroan

FT:FATHAN SINAGA

DICEK: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman 
meninjau prosesi kurban di Masjid Nurul Iman, 
Kompleks Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta 
Selatan, Sabtu (2/9).

SUKABUMI - Operator seluler 
terkemuka di Indonesia, Indo-
sat Ooredoo telah meluncurkan 
aplikasi terbarunya yang diberi 
nama iMabrur. Berisi panduan 
praktis yang membantu memu-
dahkan para jamaah haji dan 
umrah, sebelum dan selama 
perjalanan ibadah mereka di 
Tanah Suci.

Deva Rachman selaku Group 
Head Corporate Commu-
nications Indosat Ooredoo 
mengatakan, aplikasi iMabrur 
dapat digunakan masyarakat 
di semua nomor operator se-
luler, dan bisa menggunakan 
jaringan data operator mana 
pun termasuk Wi-Fi. Untuk 
bisa menikmati aplikasi ini, 
tidak diperlukan registrasi 
atau tidak perlu login.

"iMabrur semenjak awal, me-
mang diciptakan untuk mem-
bantu para jamaah haji dan 
umrah, agar lebih mudah dan 
nyaman dalam melaksanakan 
ibadahnya, baik saat haji mau-
pun umrah,"ujar Deva melalui 
keterangan resminya kepada 
Radar Sukabumi.

Dengan hadirnya aplikasi 
iMabrur, para jamaah haji 
dan umrah kian dimudahkan 
dalam beribadah. Untuk se-
mentara aplikasi ini tersedia 
bagi telepon pintar berbasis 
Android, sedangkan untuk 

sistem operasi iOS akan di-
luncurkan dalam waktu de-
kat. Para pelanggan dapat 
mengunduh aplikasi gratis 
ini melalui Google Play Store 
dengan menggunakan kata 
kunci ’iMabrur’.

"Aplikasi ini dapat bekerja 
jika menggunakan sistem 
operasi android versi 4.0 atau 
lebih,"ulasnya.

Aplikasi iMabrur menyedi-
akan berbagai fitur termasuk 
Panduan Haji dan Umrah, 
sebagai panduan praktis lang-
kah per langkah selama men-
jalankan aktifitas haji dan 
umrah. Jamaah akan dipandu 
mulai sebelum keberangkat-
an, seperti hal-hal utama yang 
harus disiapkan, doa-doa ke-
berangkatan (harian), juga tips 
penting sebelum keberangkat-
an. Kemudian tata cara dan 
doa- doa selama menjalankan 
ibadah haji dan umrah, seperti 
doa ketika tawaf, wukuf, sa’i 
dan sebagainya, hingga sam-
pai jemaah pulang kembali ke 
Tanah Air.

"iMabrur juga menyediakan 
kumpulan doa yang berisi ko-
leksi berbagai doa-doa umum, 
dan doa- doa lain yang dibutuh-
kan selama perjalanan ibadah 
haji dan umrah,"terang Deva.

Aplikasi ini juga menyerta-
kan informasi berupa kumpul-

an nomor-nomor kontak pen-
ting, terkait penyelenggaraan 
perjalanan haji dan umrah di 
Saudi Arabia. Juga panduan 
aplikasi yang memudahkan 
jamaah dalam mencari infor-
masi tertentu yang dibutuhkan 
ketika kondisi darurat.

Khusus untuk pengguna In-
dosat Ooredoo, iMabrur juga 
menyediakan fitur layanan 
komunikasi Promo Paket Haji 
yang dapat diaktifkan melalui 
fitur ini. Selain itu pengguna 
kartu Indosat Ooredoo akan 
mendapatkan bonus gratis 

menelpon dari Arab Saudi ke 
nomor tujuan manapun di 
Indonesia selama 60 detik.

"Indosat Ooredoo selalu 
berupaya memenuhi kebu-
tuhan pelanggannya lewat 
berbagai inovasi digital,"-
pungkas Deva.(*/sri)

Indosat Ooredoo 
Tawarkan iMabrur 

FT:IST

INOVASI DIGITAL: Aplikasi ini memberikan kenyamanan bagi para jamaah yang melaksanakan ibadah haji maupun 
umrah.
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Ia Bersyukur Karena Staminanya
Kini Sudah Kembali Fit

Menjadi gampang lelah dan tubuh yang kurang f it itulah yang dikeluhkan oleh 
Windi Nopiandi ketika ditemui pada 18 Februari 2017  lalu. Apa penyebabnya? “Saya 
kurang berolahraga,” jujur lelaki 32 tahun ini. Namun, di era makanan serbainstan 
dan sudah banyak polusi udara di mana-mana seperti sekarang ini, mungkin saja itu 
juga bisa jadi penyebabnya. Terlepas dari alasan itu, ayah dua anak ini mengaku 
bahwa sejak lebih dar i setahun lalu ia mengalaminya. Tentu saja, wiraswastawan di 
bidang set up restoran yang juga membuka warung sembako ini enggan berlama-
lama menderita gampang lelah dan kekurangan stamina kayak gitu. Lalu, warga 
Perumahan Subang Jaya Village, RT 007 RW 003, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan 
Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, ini mencari solusi. Kebetulan, setahun 
lalu, lelaki yang punya hobi motorcross ini membaca tulisan tentang manfaat madu 
hitam dalam kemasan MADU BIMA 99 dalam sebuah koran lokal. Karena tertatik 

dengan manfaat madu hitam yang bagus untuk kesehatan itu, ia pun segera mencoba. Baru beberapa bulan mencicipi, 
ia mulai merasakan ada perubahan membaik, lalu ia segara tancap gas rutin meminum madu pahit itu 2x sehari 
hingga sekarang. Dan kini, apa hasilnya?  “Badan jadi gak gampang lelah. Stamina pun jadi meningkat, dan badan 
jadi bugar,” ungkap lelaki kelahiran Ciamis ini.

Mengonsumsi madu untuk membuat badan bugar dan bebas dari penyakit sudah dilakukan orang sejak 
dulu. Selain sejumlah penelitian ilmiah, kitab suci agama-agama besar menyebutkan bahwa madu memang 
bagus untuk kesehatan. {1} Al-Quran (An-Nahl: 69) menyatakan, ”Keluarlah dari dalam badannya minuman 
(madu) yang berlainan warnanya, yang mengandung penawar bagi manusia dari berbagai macam penyakit.” 
{2} Injil (Amsal 24: 13) menyatakan, ”Anakku, makanlah madu, karena itu baik.” {3} Weda Arthavaveda (II.3.1)  
menyatakan, “Minumlah Ghee, madu, dan susu karena baik untuk kesehatan.” {4} Tripitaka (Vinaya Pitaka 
[Mahavagga] VI.208.15:10) menyatakan, “Dalam ajaran Buddha ada 5 macam obat yang dikonsumsi para 
bhikku setelah mereka makan siang, salah satunya madu. Selama 3 bulan para bhikku dan bhikkuni tak 
mengonsumsi apa-apa kecuali madu.” Nah, kalau kitab suci yang menyatakannya, apakah kita masih berhak 
untuk menyangsikannya?

Saat ini berbagai madu pahit dengan berbagai merek telah beredar di pasaran. Tapi, yang banyak digemari, 
karena manfaatnya yang nyata, memang Madu Bima 99. Apalagi, dari hasil uji laboratorium Fakultas Farmasi 
UI dan Sucofindo September 2014, Madu Bima 99 terbukti bebas dari bahan kimia obat, patogen, logam 
berbahaya, dan zat berbahaya lainnya. Bahkan, saat ini juga tersedia Madu Bima 99 khusus, yakni Madu 
Kesuburan Pria, Madu Kesuburan Wanita, dan Madu Kecerdasan Otak. Untuk mendapatkannya, Anda bisa 
datang ke apotek, toko obat, dan outlet-outlet lainnya di kota Anda. Untuk informasi lebih lengkap, Anda 
bisa mengunjungi  @madubima99, www.madubima.com, dan www.facebook.com/Madu Bima 99.
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KOMUNITAS
Kemeriahan Reuni Angkatan '96 

SMEA Kota Sukabumi
K

EGIATAN reunian yang diselenggarakan alumni angkatan '96 SMEA Kota Su-
kabumi (sekarang SMKN 2) berlangsung meriah di Hotel Pangrango Sukabumi, 
belum lama ini. Selain dihadiri ratusan alumnus, kegiatan bertajuk 'Lupakan 

Hari Ini, Ingat Masa Lalu' itu dihadiri pula para guru, kakak kelas angkatan serta para 
keluarga alumnus. Sehingga acara semakin meriah dan ramai. 

 Dalam reuni tersebut pun, pihak panitia menyelenggarakan pembagian door prize 
dan perlombaan menarik bagi para alumnus. Pembagian door prize sendiri dibagikan 
sesuia nomor undian yang tertera saat para alumnus mengisi daftar hadir. "Ya Alham-
dulillah kita bisa berkumpul lagi, setelah 21 tahun lebih tidak pernah bertemu,"ujar 
Ketua panitia pelaksana, Desi Hermawaty. (why)

Sejumlah 
alumnus 
angkatan ‘96 
SMEA Kota 
Sukabumi 
jurusan 
Akutansi I, 
foto bersama 
guru.

Sejumlah alumnus angkatan ‘96 SMEA Kota Sukabumi jurusan KTU 
II, foto bersama guru.

Sejumlah alumnus angkatan ‘96 SMEA Kota Sukabumi jurusan KTU 
I, foto bersama guru.

Sejumlah alumnus angkatan ‘96 SMEA Kota Sukabumi jurusan MPK, 
foto bersama guru.

Sejumlah alumnus angkatan ‘96 SMEA Kota Sukabumi jurusan Akutansi 
II, foto bersama kaka kelas dan guru.

Para alumni saat mengikuti lomba makan moci. Ketua panitia pelaksana, Desi Hermawaty saat diwawancarai salah 
satu televisi swasta nasional.

siapa pengelolanya. Harusnya 
terbuka dong, karena tentunya 
ada regulasi yang mengatur," 
ujar Ketua Bidang Perhubung-
an dan Transportasi Badko 
HMI Jabar, Aris Rindiansyah 
kepada Radar Sukabumi.

 Menurut Aris, itikad baik 
dari pihak perusahaan da-
lam perbaikan ruas jalan di 
Kabupaten Sukabumi harus 
diapresiasi. Hanya saja, dalam 
konteks perbaikan ini, yang 
menjadi objek dana CSR ada-
lah jalan yang statusnya milik 
provinsi. "Ketika berbicara ja-
lan provinsi, tentu harus sesuai 

dengan kelas jalan provinsi, 
jangan sampai tidak jelas pe-
ngelolaannya,” imbuhnya.

 Dikatakan Aris, di Jawa Ba-
rat ini sudah ada peraturan 
gubernur (Pergub) nomor 
30 tahun 2011 tentang CSR. 
Dalam aturan tersebut sudah 
dijelaskan mekanisme dan 
prosedur penggunaan CSR di 
Jawa Barat.

 "Bahkan di dalam pasal 6 su-
dah dijelaskan tentang pem-
bangunan yang bisa menggu-
nakan dana CSR. Dari mulai 
pendidikan sampai kesehatan. 
Adapun infrastruktur, hanya 
sebatas infrastruktur pedesa-
an," terangnya.

 Sedangkan yang dibangun 
oleh PT Semen Jawa itu, lan-
jut Aris, adalah jalan provinsi 
yang sudah jelas ada anggar-
annya dari APBD Provinsi. 
Ia mengaku khawatir, dalam 
pelaksanaan CSR PT Semen 
Jawa ada kongkalikong antara 
dinas dengan perusahaan. 

"Karena mekanisme peng-
gunaan CSR ini kami nilai ti-
dak sesuai dengan aturan yang 
berlaku di Jawa Barat (Pergub). 
Ada apa ini,” tandasnya heran. 
Hingga berita ini ditulis, baik 
dari pemerintah Kabupaten 
Sukabumi maupun PT SCG 
belum memberikan tanggap-
an. (ren)

Perbaikan Jalan Cikembang Disoal

imbuhnya heran.
 Menurut Bakti, seharusnya 

Kejari Kabupaten Sukabumi 
menyampaikan kepada pub-
lik proses penanganan yang 
telah dilakukan. Jika memang 
kasus tersebut tidak bisa di-
naikkan kepada penyidikan, 
alasannya harus disampaikan 
kepada publik. "Ini tentunya 
untuk menghindari tudingan 
miring bagi lembaga adhyaksa. 
Kalau mereka diam, wajar kalau 
banyak yang curiga," jelasnya. 

 Begitupun sebaliknya, lanjut 
Bakti, jika dalam kasus itu dite-
mukan barang bukti untuk me-
naikan proses kepada penyidik-
an, Kejari Kabupaten Sukabumi 
harus juga menyampaikannya 
kepada publik. "Bila memang 
Kejari Kabupaten Sukabumi 
tidak sanggup menangani, ya 
ngomong. Kami akan minta 
Kejati Jawa Barat untuk ambil 
semuanya," pungkasnya. 

 Bakti berharap, proses hu-
kum dalam penanganan tin-
dak pidana korupsi ini tidak 
main-main ataupun tebang 
pilih oleh Kejari. Karena, ia 
tidak bisa membayangkan, 
bila mana perbuatan Tipikor 
didiamkan, berapa miliar 
uang negara yang disele-
wengkan. "Kami berharap, 
Kejari Kabupaten Sukabumi ti-
dak tebang pilih. Ingat, ini demi 
Kabupaten Sukabumi yang 
lebih baik dan sejahtera tanpa 
intrik korupsi," tandasnya. 

Hingga berita ini ditulis, 

belum ada komentar dari pihak Kejari Kabupaten Sukabumi. (ren)

Penanganan Kasus Tipikor Molor

sejumlah fasilitas belajar san-
tri. "Aksi sosial ini sebagai salah 
satu wujud kepedulian kami 
terhadap dunia pendidikan, 
khususnya keagamaan," ujar 
Ketua MPC PP Kabupaten 
Sukabumi, Heru Herlambang 
kepada Radar Sukabumi.

 Bantuan untuk dunia pen-
didikan ini, sambung Heru, 
sengaja dilakukan untuk 
meringankan pekerjaan pe-
merintah. Terlebih lagi, su-
paya tidak terjadi timpang 
tindih dalam pembangunan 
dunia pendidikan. "Ten-

tunya dengan bantuan ini, 
diharapkan dapat meringan-
kan pekerjaan pemerintah 
dalam mencerdaskan anak 
bangsa," bebernya.

 Menurut Heru, dalam 
peresmian Ponpes Al-Qur-
an Miftahul Falah ini, MPC 
PP Kabupaten Sukabumi 
mengangkat tema 'Meng-
gelorakan Kembli Gotong 
Royong kepada Masyarakat 
di Era Globalisasi'. 

Sebab, ia menilai buda-
ya gotong-royong saat ini 
perlahan mulai dilupakan 
oleh kalangan masyarakat 
pedesaan. 

Sebab itu, pihaknya meng-
ajak pada seluruh anggota-
nya untuk  bisa mengede-
pankan kebersamaan dalam 
segala hal. 

"Setiap keluarga besar PP 
dari semua tingkatan, ketika 
melaksanakan kegiatan sosi-
al di tengah-tengah masya-
rakat selalu mendapatkan 
apresiasi yang positif serta 
dukungan yang tinggi.

Hal ini, kami lakukan untuk 
membantu masyakarakat 
dan menumbuh kembang-
kan semangat gotong royong 
warga yang saat ini mulai pu-
dar," pungkasnya. (cr13/d)

PP Bantu Pembangunan Ponpes

"Untuk Jamkesda saja, alokasi 
anggaran kita Rp60 miliar dan 
itu tidak cukup. Sementara 
PBB kita, baru diangka Rp43 
miliar. Artinya masih banyak 
yang kurang. Makanya kita, 
terus berusaha untuk menda-
patkan bantuan anggaran dari 
Pemerintah Pusat," bebernya.

 Diakui Adjo, hal positif dari 
banyaknya pihak yang meng-
kritik adalah kepedulian semua 
pihak terhadap kemajuan Ka-
bupaten Sukabumi. "Artinya, 
banyak yang peduli terhadap 
kemajuan daerah kita. Semoga, 
mewujudkan Kabupaten Suka-
bumi yang lebih baik berjalan 
dengan lancar," pungkasnya. 

 Sementara itu, Ketua Divisi In-

formasi dan Publikasi Lembaga 
Kajian Kebijakan dan Trans-
paransi Anggaran Sukabumi 
(LK2TAS), Bakti Danurhadi 
menilai, banyaknya pihak yang 
melakukan kritikan terhadap 
pemerintah menjadi tanda 
pemerintah saat ini banyak 
yang memperhatikan. Artinya, 
masyarakat ikut memikirkan 
bagaimana Sukabumi lebih 

baik. "Kritikan itu obat, jangan 
sampai disalah artikan oleh pe-
merintah. Semakin banyak yang 
mengkritik, berarti semakin 
banyak yang peduli terhadap 
kemajuan Kabupaten Sukabu-
mi. Semoga saja, dengan kriti-
kan yang terus didengungkan, 
cita-cita Sukabumi lebih baik 
bisa terwujud," singkatnya 
berharap. (ren)

Dikritik, Adjo: Semua Peduli Sukabumi

25 Hektar Geopark 'Gosong'

 Amin berharap, kondi-
si tersebut bisa dijadikan 
alasan bagi pemerintah di-
level atas untuk memberi-
kan pengawasan yang lebih 
ketat. Sehingga, peluang 
penyelewengan anggaran 
semakin sulit. "Pengawasan 
harus lebih ditingkatkan 
lagi. Kami berharap, peng-
awasan tidak hanya berda-
sarkan laporan, harus dicek 

ke lapangan," harap Amin. 
 Sementara itu, Kasi pena-

taan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat Pemerintahan 
Desa (DPMPD) Kabupaten 
Sukabumi, Hodan Pirman-
syah menjelaskan, sejauh 
ini pihaknya sudah mem-
berikan pengawasan yang 
cukup ketat. 

Bahkan, untuk memasti-
kan penggunaan ADD dan 
DD berjalan sesuai aturan, 
pihaknya telah  mendorong 

Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD)di setiap desa 
untuk berperan aktiv menja-
lankan Tufoksinya, terutama 
menyangkut anggaran. 

" Untuk mnghindri hal-hal 
yang bersifat penyalahguna-
an, maka kita akan berupaya 
mengoptimalkan peran dan 
fungsi BPD dalam penga-
wasan anggaran dan penye-
lenggaraan pemerintahan 
di desanya masing-masing-
,"ungkapnya. (cr10/t).

ADD dan DD Rawan 
Diselewengkan

25 hektar yang terbakar, tapi 
tidak sampai ada korban," 
imbuhnya. Terkait dengan 
penyebabnya, Andi men-
duga api berasal dari lahan 
pertanian yang dibakar dan 
terhembuskan apinya oleh 
angin kencang. "Dan area 
yang terbakar juga merupa-
kan hamparan ilalang kering 
akibat kemarau. Jadi ketika 

api merembet, langsung ce-
pat melebar dan membesar," 
pungkasnya.

 Sebelumnya telah diberi-
takan, kebakaran hebat itu 
diperkirakan terjadi seki-
tar pukul 17.00 WIB, Jumat 
(1/9). Api nampak membe-
sar dengan asap tebal yang 
meninggi. 

Karena lokasi kejadian de-
kat dengan pemukiman, 
warga setempat pun sempat 

dibuat khawatir. Terlebih 
lagi, untuk berusaha mema-
damkannya di daerah terse-
but tidak ada sumber air. 

"Warga sudah mulai kha-
watir, karena kalau api tidak 
segera dipadamkan akan 
mememasuki kawasan pe-
mukiman. Karena, jarak 
pemukiman dan area ke-
bakaran tidak terlalu jauh," 
ungkap seorang warga se-
tempat, Syamsun (42). (ren)

setelah mendengar penga-
kuan korban. "Setelah didesak 
oleh pamannya, korbannya 
akhirnya ngomong siapa yang 
telah menghamilinya. Tiada lain 
lelaki itu ialah ayah kandungnya 
sendiri," ujar Ridwan kepa-
da Radar Sukabumi, kemarin 
(23/8).

 Dari hasil pengembangan, 
lanjut Ridwan, korban nafsu 
birahi IS itu ternyata tidak hanya 
Cempaka, Bunga yang merupa-
kan kakak Cempaka pun meng-
alami perlakuan yang sama. 

Ia digagahi sejak tahun 2011 di 
wilayah Kecamatan Parungkuda. 
Dengan modus rayuan dan an-
caman, keduanya pun terpaksa 
malayani nafsu bejad sang ayah. 
"Hasil pengembangan sementa-
ra, korban berjumlah dua orang 
dan masih anak kandung pelaku. 
Setiap melakukan aksinya, pe-
laku selalu mengancam korban 
supaya melayani keinginannya," 
imbuhnya.

Akibat perbuatannya itu, pelaku 
terancam kurungan penjara 15 
tahun penjara. Aparat kepolisian 
menjerat pelaku dengan Un-
dang-undang (UU) RI nomor 35 
tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak, pasal 81 junto pasal 82. 
"Pelaku sudah kami amankan. 
Ia mengakui sering melakukan 
perbuatan cabulnya kepada 
kedua korban sejak 2011 sampai 
Agustus tahun ini," pungkasnya.

 Untuk diketahui, IS terkenal di 
kampungnya sebagai preman. 
Karena memiliki sikap tempra-
men dan pernah mendekam di 
hotel prodeo, warga setempat 
tidak berani kepada pelaku. Bah-
kan, saat anak kandungnya me-
lahirkan, warga merasa takut bila 
melaporkan perbuatan pelaku 
kepada pihak kepolisian. Hingga 
akhirnya, paman korban yang 
mendengar langsung pengakuan 

korban, langsung melaporkan 
kepada aparat kepolisian. 
Selang beberap waktu setelah 
menerima laporan, pelaku 
pun ditangkap di kediaman-
nya tanpa perlawanan. "Kalau 
gak salah, pelaku merupakan 
residivis dengan kasus yang 
beda. Dia orangnya tempra-
men dan galak. Wajar kalau 
warga merasa takut. Tapi Al-
hamdulillah, sekarang dia 
kena batunya. Semoga saja dia 
dihukum dengan hukuman 
yang setimpal," timpal salah 
seorang warga yang meminta 
namanya untuk tidak dikoran-
kan. (ren) 

Biadab, Ayah 'Garap' Anak Kandung
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Biadab, Ayah 'Garap' Anak Kandung 
Satu Korban 
Melahirkan

WARUNGKIARA - Biadab. 
Kata itulah yang pantas di-

sematkan kepada IS (52), 
warga Desa Sukaharja, Ke-
camatan Warungkiara. Pa-
salnya, tanpa belas kasihan 
ia tega menggagahi dua anak 
kandungnya sendiri sampai 

melahirkan. Untuk mem-
pertanggung jawabkan per-
buatannya, kini IS ditahan 
di Mapolsek Warungkiara.

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, peristiwa 

cabul yang dilakukan IS 
itu terjadi sejak enam ta-
hun silam. Saat itu, dua 
anak kandungnya, sebut saja 
Cempaka (16) dan Bunga 
(19), dipaksa harus melayani 

nafsu binatang ayahnya de-
ngan di bawah tekanan dan 
ancaman. Bahkan, Cempaka 
saat ini telah melahirkan aki-
bat perbuatan pelaku.

 Kapolsek Warungkiara, 

AKP Ridwan mengatakan, 
terbongkarnya perbuatan 
cabul pelaku setelah paman 
korban, Nanang (52) berta-
nya kepada Cempaka terkait 
anak yang dilahirkannya 

itu. Karena saat melahir-
kan, Cempaka diketahui 
statusnya belum menikah. 
Alhasil, Nanang pun kaget 

FOTO: IST

BERJUANG: Petugas Damkar Kabupaten Sukabumi saat berusaha memadamkan api yang membakar kawasan Geoparkd Nasional Ciletuh Palabuhanratu, belum lama ini.

25 Hektar Geopark 
'Gosong'

CIBADAK - Akibat kebakaran yang terjadi di kawa-
san Geoparkd Nasional Ciletuh Palabuhanratu pada 
Jumat (1/9) lalu, 25 hektar kawasan ini terbakar. Dinas 
Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Sukabumi 
menduga, penyebab kebakaran itu akibat adanya pem-
bakaran di lahan pertanian.

 Kepada Radar Sukabumi, Kadis Damkar Kabupaten 
Sukabumi, Andi Kusnadi mengatakan, kebakaran yang 
terjadi di Kampung Cigaok, RT 04/01, Desa Tamanjaya, 
Kecamatan Ciemas itu berhasil dipadamkan setelah be-
berapa jam kemudian dan dua unit Damkar diterjunkan 
ke lokasi. "Beberapa jam kemudian pasca menerima 
laporan, api berhasil dipadamkan. Sulitnya medan, 
membuat petugas telat tiba di lokasi," ujar Andi kepada 
Radar Sukabumi.

 Setelah melakukan perhitungan, lanjut Andi, luas 
lahan yang terbakar sekitar 25 hektar. Namun berun-
tung, dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. "Sekitar 

25 HEKTAR...Baca Hal 15

ADD dan DD 
Rawan 

Diselewengkan

PP Bantu Pembangunan 
Ponpes

FOTO: IST

BANSOS: Ketua MPC PP Kabupaten Sukabumi Heru Herlambang, saat memberikan bantuan 
secara simbolis kepada salah seorang pengurus Ponpes Al-Quran Miftahul Falah di Kampung 
Komprang RT 1/11, Desa Langensari, Kecamatan Sukaraja, Minggu (3/9).

SUKARAJA – Majelis Pimpinan Cabang 
(MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten 
Sukabumi, kembali melakukan aksi sosial. 
Kali ini, organisasi pimpinan Heru Herlam-
bang tersebut memberikan bantuan berupa 
material bahan bangunan untuk Pondok 
Pesantren Al-Quran Miftahul Falah di Kam-

pung Komprang, RT 1/11, Desa Langensari, 
Kecamatan Sukaraja, Minggu (3/9).

 Selain memberikan bantuan untuk pem-
bangunan Ponpes, MPC PP Kabupaten Su-
kabumi juga memberikan bantuan berupa 

SUKABUMI - Besarnya anggaran dana desa 
(ADD) dan Dana Desa (DD) disertai minimnya 
pengawasan, membuat dana tersebut rawan 
diselewengkan. Terlebih lagi untuk anggaran 
pemberdayaan masyarakat yang rentan dimanipu-
lasi pelaporannya. Sejumlah pihak pun meminta 
supaya pemerintah memperketat pengawasan 
penggunaan ADD dan DD. "Dana pemberdayaan 
itu tak terlihat, berbeda dengan dana untuk pem-
bangunan. Jika dalam pemberdayaan masyarakat 
lemah pengawasannya, kami menilai itu rawan 
diselewengkan. Hal ini karena masyarakat banyak 
yang tidak tahu," papar Wakil Ketua Lembaga 
Advokasi Masyarakat Pinggiran Sukabumi, Amin 
Nursalim kepada Radar Sukabumi, kemarin (3/9). 

 Menurut Amin, rawan penyelewengan dana 
pemberdayaan masyarakat ini, karena tidak berda-
sarkan bukti fi sik. Padahal, jika merujuk pada dana 
alokasi ADD maupun DD anggaran untuk pember-
dayaan bagi masyarakat cukup besar. "Tak sedikit 
ada tanda tangan yang dipalsukan demi anggaran 
pelatihan atau pemberdayaan masyarakat itu bisa 
dicairkan," katanya.

 Kondisi tersebut, kata Amin belum termasuk bagi 
kepala desa yang memiliki kekuatan politik besar. 
Jika sudah begitu, dampak penyelewengan lebih 
berpeluang karena masyarakat kurang informasi 
sekaligus banyak yang takut. "Kalau pengaruh 
kepala desa lebih besar, dampak penyelewengan 
kemungkinan lebih besar lagi, karena lembaga 
pengawasan bisa jadi hanya sebatas simbol namun 
minim peran," akunya. 

Perbaikan 
Jalan Cikembang Disoal
CIKEMBAR - Aktivis Himpunan Mahasiswa 

Islam (HMI) Kabupaten Sukabumi memperta-
nyakan transparansi penggunaan dana CSR PT 
Semen Jawa dalam proses perbaikan ruas jalan 
Palabuhan II. Pasalnya, renovasi jalan itu sampai 
sekarang dinilai kurang terbuka kepada publik.

 Seperti diketahui, saat ini perbaikan ruas jalan 
Palabuhan II, dari Cikembang menuju Pang-
leseran tengah dilaksanakan. Informasi yang 
beredar, anggaran untuk pembangunan jalan 
itu berasal dari dana CSR PT Semen Jawa. "Kami 
menilai, pengelolaan dana CSR ini tidak jelas 

Penanganan Kasus 
Tipikor Molor

CIBADAK - Lembaga Kajian Kebijakan dan 
Transparansi Anggaran Sukabumi (LK2TAS) 
meminta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabu-
paten Sukabumi menyampaikan kepada publik 
perihal penanganan sejumlah kasus. Pasalnya, 
penanganan sejumlah kasus dugaan tindak pi-
dana korupsi yang ditangani Kejari Kabupaten 
Sukabumi saat ini tidak jelas.

 "Ada beberapa kasus dugaan Tipikor ditangani 
Kejari Kabupaten Sukabumi, namun tidak jelas 
penanganannya. Kami minta, Kejari terbuka 
kepada publik," ujar Ketua Divisi Publikasi dan 
Informasi LK2TAS, Bakti Danurhadi saat meng-
hubungi Radar Sukabumi, kemarin (3/9).

 Salah satu contoh kasus dugaan Tipikor yang 
ditangani Kejari Kabupaten Sukabumi ialah 
kasus kuota haji pada Kemenag Kabupaten 
Sukabumi, dana hibah sapi, pengadaan bibit 
pertanian, alat kesehatan dan Gor Cisaat. Sejum-
lah kasus itu, sampai sekarang tidak jelas sejauh 
mana penanganannya. "Bahkan kami menilai 
seperti dipeti-eskan. Ini ada apa sebetulnya," 

FOTO: IST

MENINJAU: Wakil Bupati Sukabumi, Adjo 
Sardjono saat meninjau perbaikan Jalan 
Palabuhan II di Cikembang.

FOTO: DOK RADAR SUKABUMI

BLUSUKAN: Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono saat 
blusukan di wilayah Cibadak.

Dikritik, Adjo: Semua Peduli Sukabumi
CIBADAK - Banyaknya masyarakat dan juga 

aktivis Sukabumi yang mengkritik Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi saat ini membuat Wakil 
Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono angkat bica-
ra. Adjo menilai, segala bentuk kritikan yang 
diterimanya masih merupakan hal wajar. "Se-
lama kritikan itu untuk hal kebaikan, ya kita 
terima. Wajar kalau banyak yang mengkritik 
terhadap kebijakan," ujar Adjo Sardjono kepa-
da Radar Sukabumi, belum lama ini.

 Diakui Adjo, banyak kritikus yang menghen-
daki perubahan dengan cepat. Padahal, dalam 
hal pemerintahan, semuanya butuh proses 
atau tidak bisa seperti membalikan telapak 
tangan. Artinya, publik harus mengerti akan 
dinamika atau regulasi yang berlaku. "Tidak 
bisa seperti membalikan telapak tangan, se-
muanya butuh proses. Ini harusnya dimeng-
erti oleh semua," imbuhnya.

 Sebagai salah satu contoh lanjut mantan 
Sekda Kabupaten Sukabumi ini, ialah de-
ngan masih banyaknya rumah tidak laik huni 
(RTLH). Pemerintah Kabupaten Sukabumi, 
tentunya tidak bisa secara serentak melaku-
kan perbaikan. Saat ini, Pemda Kabupaten 
Sukabumi baru mampu mengalokasikan seti-
ap Desa dua rumah. "Hal ini karena anggaran 
kita yang terbatas. Sebagai bentuk solusinya, 
RTLH ini digilir. Artinya semua ini butuh 
proses," bebernya.

 Adjo mengaku, banyak kritikan yang sub-
stansinya menghendaki proses perubahan 
yang cepat tanpa memperhatikan regulasi. 
Untuk menjawab kritikan tersebut, selain terus 
bekerja menjalankan amanat kepemimpinan, 
juga pihaknya terus berusaha untuk menda-
patkan anggaran lebih dari pemerintah pusat. 
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