
 ANAK...Baca Hal 4

 BELUM...Baca Hal 4

 TAWURAN...Baca Hal 4

 HANAFIE...Baca Hal 4

 HANAFIE...Baca Hal 4
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Indeks Hari Ini 

DPRD Soroti Bendahara 
SKPD

Desa di Sukabumi 
Palsukan SSP

“Na atuh sok ngahesekeun da 
lain duit sorangan, komo ari jang 
kepentingan masarakat mah”

“Meni sok wawanianan atuh, 
geus puguh nu kitumah pidana 
urusana oge”

 Perjuangan Pengungsi Gunung Agung Menyeberang ke Lombok dengan Perahu Kayu

Anak-Anak Muntah-Muntah, Pakaian Basah Semua
Para pengungsi dari Karan-
gasem yang menggunakan 

perahu kayu ke Lombok 
Barat dihajar ombak besar 

selama berjam-jam. Hanya 
mampu bayar untuk satu 

orang naik feri demi menga-
mankan harta paling ber-

harga: sepeda motor. 

ZULKIFLI, Lombok Barat

ANAK-anak menangis. Sebagian 
menjerit ketakutan. Sebagian lainnya 
muntah-muntah. Pakaian puluhan 
orang yang berimpitan di perahu kayu 

DITAMPUNG 
KELUARGA: 
Lalu Muhidin 
dan Sawinah 
menemani 
anaknya yang 
sedang  ertidur 
pulas di Dusun 
Pelampat, Desa 
Meninting, 
Lombok Barat 
(1/10).

 HINA...
Baca Hal 4

Hina Panglima TNI, 
Dipolisikan

AKTRIS Nikita Mirzani menuai masalah 
baru. Bukan soal skandal, kali ini Nikita 
Mirzani dipolisikan karena cuitannya yang 
dianggap menghina Panglima TNI Jen-
deral Gatot Nurmantyo. Semua berawal dari 
kicauan Nikita menanggapi fi lm G30s/PKI 

yang dianggapnya tak 
menarik.

 “Film G30s/PKI 
Ku r a n g  S e r u . . 
Seharusnya Pan-

glima Gatot juga 
D i m a s u k k a n 
kelubang buaya 
pasti seru..” tulis 
Nikita lewat Twit-

ternya yang kini 

Hanafi e - Mulyono 
Berpasangan?

Tawuran Lagi, 
Tawuran Lagi

SUKABUMI - Aksi ‘brutal’ para 
pelajar di Kota Sukabumi seolah 
sulit diredam. Kali ini, pelajar 

SMK Kartika Candra (KC) dan SMK 
Taman Siswa (Tamsis) bentrok di 

Jalan RE Marthadinata, Kebonjati, 
Kecamatan Cikole, kemarin 

(4/10). Akibatnya, salah seorang pelajar 
mengalami luka di bagian kepalanya 
setelah dibacok menggunakan senjata 
tajam (sajam) miliknya sendiri.

 Peristiwa tawuran yang terjadi sekitar 
pukul 11.30 WIB ini, baru bisa dihentikan 

 HAANAFIFIE

 Perjuangan Pengungsi Gunung Agung Menyeberang ke Lombok dengan Perahuu 

SUKABUMII - Aksi ‘brutal’ p
pelajar di Kotota a SuS kabumi seo
sulit diredam.m. KKali ini, pela

SMK Kartika Caandndra (KC) dan S
Taman Siswa (T(Tamamsis) bentrok

Jalan RE Marththada inata, Kebon
Kecamataan n Cikole, kema

SAKIT YA: 
Satu siswa SMK Kartika Candra (KC) 

yang terlibat tawuran dengan SMK Taman 
Siswa (Tamsis) di Jalan RE Marthadinata, 
Kebonjati, Kecamatan Cikole mengalami 

luka acok di bagia kepala.

(2) Indonesia U-19 vs Kambojar U-19 (0)

Belum Puas
BOGOR - Timnas Indonesia U-19 berhasil 

meraih kemenangan pada laga persahabatan 
menghadapi Kamboja U-19, kemarin (4/10). 
Pada laga tersebut, Garuda Muda mampu 
menang dengan skor meyakinkan 2-0.

 Laga ini bukan laga mudah untuk Indonesia. 
Kamboja memberikan perlawanan yang sangat 
baik. Mereka sama sekali tak takut melakukan 
serangan dan pertahanannya pun cukup ketat. 
Secara penguasaan bola, Indonesia jauh unggul 
bahkan mencapai 77-23 persen. Indonesia ung-
gul dari segala hal mulai dari jumlah tembakan, 
passing, hingga tekel.

4E...Baca Hall 

SUKABUMI- Figur pas-
angan calon di Pilwalkot 

Sukabumi 2018 tentu saja 
akan menentukan langkah 

kemenangan partai. Meskipun 
saat ini sejumlah partai masih 

belum memiliki kepastian jelas 
akan memunculkan usungan calon 
kepada siapa. Namun saat ini sudah 

HANAFIE ZAIN DAN MULYONOHANAFIE ZAIN DAN MULYONO

FOTO:NET/IST

SELEBRASI : Pemain andalan Timnas U-19, Egy Maulana Vikri 
merayakan golnya usai berhasil menjebol gawang Kamboja 
U-19 untuk memastikan kemanangan Indonesia 2-0.
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Seruan Jihad, tapi 
Membajak Nama 

ENTAH apa yang ada di dalam otak pembuat hoax tentang 
seruan jihad ekonomi kali ini. Di satu sisi, dia ingin membuat 
kesan mengajak umat Islam memperkuat diri dan menebar 
kebaikan. Di sisi lain, ajakan yang dibuat ternyata berbasis 
kebohongan.  

”Sudahkah Anda Melaksanakan Jihad dengan Pola Seperti 
Uraian di Bawah Ini?” Begitu judul hoax yang kini telah 
tersebar ke berbagai grup percakapan dan media sosial. 
Selanjutnya, artikel palsu itu menjelaskan bahwa pola jihad 
yang dimaksud adalah meletakkan uang dalam usaha-usaha 
muslim. Antara lain, 212 Mart, Kitamart, Koperasi Oke Oce, 
Fresh Mart Oke Oce, dan Oke Oce Mart. 

Poin yang cukup menarik dalam artikel tersebut, ada nama 
pakar politik Eep Saefulloh Fatah yang 
ditulis sebagai 
pembuat pesan. 
Namun, setelah 
ditelusuri, pesan itu 
tidak ditulis oleh Eep. 
Nama pendiri 
Polmark Indonesia 
tersebut dicatut 
produsen hoax untuk 
membuat pesan 
bernada provokatif.

Melalui akun Twitter 
dan Instagram-nya, Eep 
mengonfirmasi bahwa 
ajakan jihad ekonomi 
yang mengatasnamakan 
dirinya itu bohong. ”Saat 
ini beredar tulisan yang di-posting seolah tulisan saya. Itu sama 
sekali bukan tulisan saya,” kata Eep. Dia mengaku tidak setuju 
dengan isi tulisan tersebut. 

’’Nama saya dibajak. Menulis nama saya pun keliru,’’ 
ucapnya. Ya, dalam pesan itu, tertulis ’’Oleh Eep Saepullah 
Fatah’’. Padahal, nama Eep yang benar adalah Eep Saefulloh 
Fatah. Kemarin (3/10) Jawa Pos juga sudah mengonfirmasi 
bahwa akun Twitter dan Instagram yang mengklarifikasi hoax 
tersebut memang akun pribadi Eep. 

Kemarin kabar hoax yang mengatasnamakan Eep itu juga 
sudah tersebar di Facebook. Akun yang menyebarkan bernama 
Abi Amanillah. Isinya seperti pesan yang dicontohkan Eep di 
akun media sosialnya. Hanya, kalimatnya sedikit lebih panjang. 
Ada tiga tambahan kalimat.

Tiga kalimat itu ialah ”Jihad politik hanya memilih pemimpin 
muslim amanah mulai dari tingkat RT sampai dewan hingga 
Presiden.’’ Lalu, ada juga pesan lainnya. ”Jihad kesehatan muslim 
Indonesia, pasien muslim berobat ke dokter muslim atau ke 
rumah sakit/layanan kesehatan muslim”. Pesan terakhir, ”Jihad 
pendidikan muslim Indonesia murid-murid sekolah di sekolah–
sekolah pemerintah atau di sekolah muslim”. (gun/jun/c20/fat)

FAKTA

Gel atau silikon yang 
hanya diletakkan di 
luar payudara tidak 
akan menimbulkan 
pengaruh.
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Video Bra 
yang Memicu 

Keresahan
GRUP-GRUP chatting yang 

banyak diikuti para perempuan 
kemarin diberondong pesan an-
caman kesehatan. Isinya, waspa-
da pada bra yang me ngan dung 
cairan. Cairan terse but menga-
kibatkan kanker payudara. Pada-
hal, cairan itu sendiri sebenarnya 
hanyalah sebuah gel.

Isi pesannya berbunyi seperti 
ini, ’’BEGITU JAHAT MUSUH-
MUSUH ISLAM. Mereka mem-
produksi BH diexport ke nega-
ra2 Arab, mungkin juga ke In-
donesia. Di dalamnya ada cair-
an penyebab kanker payu dara. 
HATI2 IBU-IBU. Coba semua 
BH diperiksa, caranya dg men-

coblos-coblos dg jarum. Kalau 
keluar cairannya berarti itu 
yang dimaksud”. Agar semakin 
meyakinkan, dalam pesan juga 
disertai video bra yang di 
dalamnya terdapat cairan.

Breast Surgeon RS Onkologi 
Surabaya dr Bob J. Octavianus 
membantah kebenaran pesan 
berantai tersebut. ”Penyebab 
pasti kanker payudara tidak 
diketahui,” katanya. Bahkan, 
hanya 5 hingga 10 persen yang 
dapat diketahui karena kelainan 
genetik. Sementara itu, 90–95 
persen masih multifaktor. Be-
lum bisa diketahui dengan pasti 
seperti sakit yang lain.

Menurut Bob, gel atau silikon 
yang hanya diletakkan di luar 
payudara tidak akan menimbul-
kan pengaruh. Yang justru bisa 
menimbulkan efek samping 
adalah silikon cair yang disun-
tik kan. ”Itu dapat merusak ja-
ringan di payudara,” jelasnya.

Dokter yang akrab disapa Bob 
itu menyebutkan, selama ini 
dunia medis hanya bisa mem-
berikan gambaran dari faktor 
risiko pencetus kanker payu-
dara. Risiko tersebut dibagi 
menjadi risiko yang bisa di-
kendalikan dan yang tidak bisa 
dikendalikan. ”Berat badan 
ser ta konsumsi alkohol dan 

rokok bisa menjadi faktor risiko. 
Na mun, hal tersebut bisa diken-
dalikan,” ucapnya. 

Sementara itu, faktor yang 
tidak bisa dikendalikan adalah 
jenis kelamin, usia, riwayat 
keluarga atau keturunan, serta 
status hormonal seseorang. 
Sekitar 99 persen penyandang 
kanker payudara adalah perem-
puan. Hal itu disebabkan 
perem puan lebih banyak terpa-
par hormon estrogen.

”Jika durasi perempuan terpa-
par estrogen atau status hor-
monalnya lebih panjang, maka 
lebih besar risiko ter kena 
kanker payudara. Misal nya, 

yang datang bulan pertama 
lebih muda atau yang 
menopause usianya lebih 
lanjut,” jelasnya. 

Bob menambahkan, orang 
yang memiliki berat badan 
berlebihan juga meme ngaruhi 
hormonalnya. Se bab, jaringan 
lemak meru pakan sumber 
dari hormon estrogen. Untuk 
yang seperti itu, solusinya 
adalah rajin berolahraga. 
”Untuk riwayat keluarga, bia-
sanya yang keluarga intinya 
terkena kanker payudara atau 
ovarium maka dia berisiko. 
Apalagi kalau yang kena lebih 
dari satu orang,” ucapnya. 

Yang perlu menjadi perha-
tian, lanjut Bob, selam 10 
tahun terakhir, penyandang 
kanker payudara semakin 
muda. Jika dulu kanker hanya 
mengintai usia 50 ta hun ke 
atas, kini banyak pasien yang 
berusia 40 hingga 45 tahun. 
Bahkan yang termuda 
berusia 16 tahun. ”Makin 
muda ini karena banyak 

perempuan yang me nunda atau 
menolak hamil serta menyusui,” 
tutur nya. Bagi me reka yang 
hamil dan me nyusui, produksi 
hor mon estrogennya turun. 
Tentu hal ini membantu 
perempuan lebih sedikit ter-
papar estrogen.

Apa yang disampaikan dr Bob 
senada dengan dr Dwirani R. SpB 
yang juga dari RS Onkologi Sura-
baya. Menurut dia, sampai saat ini 
belum bisa diketahui secara pasti 
penyebab kanker payudara. 
Kalau memang ada cairan yang 
disebut menim bulkan kanker, 
itu harus dipasti kan secara il-
miah apakah me mang terdapat 
bahan-bahan kimia tertentu 
yang bersifat karsinogen. 

”Tapi, karsinogen itu juga dapat 
mengakibatkan semua kanker, 
bukan kanker payudara saja,” ka ta-
nya. Dwirani menambahkan, 
kanker payudara bersifat multifac-
torial. ”Jadi, dapat dipastikan, kalau 
ada cairan yang disebut bisa meng-
akibatkan kanker payudara, itu ada-
lah hoax,” tegasnya. (lyn/c17/fat)
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Golkar Kena Penyakit 
Autis Stadium Tinggi

JAKARTA - Dianggap sering 
membuat gaduh, Ketua Umum 
Partai Golkar Setya Novanto 
(Setnov) memecat Yorrys 
Raweyai dari Koordinator 
Bidang Politik, Hukum dan 
Keamanan (Polhukam). 

Menanggapi hal itu, Ketua 
Generasi Muda Partai Golkar 
(GMPG), Ahmad Doli Kurnia 
mengatakan, partai beringin 
saat ini sedang tertular sakit 
parah yang diderita pribadi 
Setya Novanto. “DPP Golkar 
sedang terserang penyakit 
autis stadium tinggi,” ujar 
Doli saat dihubungi, kema-
rin (4/10). Menurut Doli, 
Partai Golkar di bawah kepe-
mimpinan Setya Novanto 
sedang asyik dengan dirinya 
sendiri, merasa dunia milik 
sendiri, merasa hebat sendiri, 
ketawa dan senyum sendiri, 
jungkir balik sendiri, bah-
kan menyakiti dirinya pun 
dengan menyakiti hari kader 
dan pengurusnya. “Padahal 
semua orang di luar dirinya 
menganggap dan menilai 
apa yang dibuatnya aneh, 

kasihan, sakit, ada kelainan, 
dan menakutkan,” kata Doli. 
Yang lebih parah lagi kat-
anya, semua orang yang mau 
membantu menyelamatkan 
dirinya pun tak dipercaya, 
malah diancam dan dipecat 
pula. Lembaga survey dibi-
lang pesanan, kader yang 
kritis dibilang punya kepent-
ingan, lama-lama publik pun 
bisa disalahkan karena bilang 
Golkar sedang sakit. Terkait 
pemecatan terhadap Yor-
rys. Doli mempertanyakan, 
apakah Setya Novanto sudah 
sembuh dari sakit parahnya, 
sehingga bisa berhentikan 
orang. “Rapat Pleno tidak 
jadi digelar, tapi tiba-tiba ada 
pemberhentian pengurus. 
Itu pemberhentian dilakukan 
di mana? Di warung kopi?,” 
ketus Doli. “Jadi sungguh-
sungguh terlihat nyata partai 
ini sama sekali tidak sehat, 
sakit parah, persis seperti Setya 
Novanto,” pungkasnya. Seka-
dar informasi, Yorrys Raweyai 
selama ini adalah petinggi 
Partai Golkar yang paling vokal 

menyuarakan untuk penonak-
tifan Setya Novanto dari jabatan 
ketua umum. Yorrys mengaku 
ingin menggantikan Setya No-
vanto karena elektabilitas Partai 
Golkar saat ini merosot setelah 

Setya Novanto tersangkut dalam 
pengadaan korupsi kartu tanda 
penduduk berbasis elektronik 
(e-KTP). Nantinya, apabila 
Setya Novanto telah dinonak-
tifkan, Yorrys kala itu mengaku 

posisinya akan digantikan den-
gan pelaksana tugas atau Plt. 
Sementara nama kader Golkar 
yang ingin mengantikan Setya 
Novanto adalah Airlangga Har-
tarto.(cr2/JPC)

Jejak Pangeran Juminah, Putra Mahkota yang Batal Jadi Sultan

Disowani HB IX Jelang Naik Takhta
Sosok Pangeran Juminah tak 

pernah bisa dilepaskan dalam setiap 
diskusi tentang suksesi Keraton 

Ngayogyakarta. Putra Sultan 
Hamengku Buwono (HB) VII ini telah 

diangkat menjadi putra mahkota. 
Tapi, batal dinobatkan sebagai HB 

VIII.

KUSNO S.UTOMO, Jogja

JUMINAH diasingkan di Ndalem Buminatan. Jejak mantan 
putra mahkota kasultanan itu masih dapat terlacak. Kondisi 
rumah Juminah sampai sekarang masih utuh.Lokasinya di 
kompleks Universitas Widya Mataram Yogyakarta (UWMY). 
Dulunya kompleks itu bernama Ndalem Mangkubumen. 

Ndalem Mangkubumen mengalami tiga kali perubahan 
nama. Di masa HB VI ditempati putra mahkota yang kemudian 
menjadi HB VII. Calon sultan itu akrab disapa dengan sebutan 
Pangeran Adipati Anom. Maka rumahnya disebut Ndalem 
Kadipaten.Setelah Adipati Anom menjadi HB VII, ndalem 
itu dipakai adiknya, Pangeran Buminoto. Namanya berganti 
menjadi Ndalem Buminatan. Di era HB VIII digunakan paman-
nya, Pangeran Mangkubumi, sehingga berubah lagi menjadi 

Ndalem Mangkubumen.
Rumah Juminah persis di sisi 

timur Ndalem Ageng Mangkubu-
men. Meski dibangun pada 1834, 
bangunannya masih terawat. 
“Kondisinya masih sama seperti 
saat awal dibangun. Belum ada 
perubahan apapun,” ujar Aryo 
Dayoko, salah satu cucu buyut 
atau cicit Pangeran Juminah.

Dayoko yang berprofesi sebagai 
pelukis sejak beberapa tahun 

lalu menempati rumah itu. Dia 
dengan semangat menceritakan 
semua hal tentang eyang buyut-
nya tersebut. “Eyang Gusti ka-
marnya ada di sebelah kanan ini,” 
ucapnya menunjukkan kepada 
Irjen Pol (Purn) Haka Astana 
Mantika Widya yang siang itu ber-
tandang untuk bersilaturahmi.

Mantan Asisten Sumber Daya 
Manusia (SDM) Kapolri dan 
pernah menjabat Kapolda DIJ itu 

napak tilas ke rumah leluhurnya 
pada akhir pekan lalu. Dayoko 
kemudian mengajak Haka ma-
suk ke kamar yang digunakan 
Juminah. “Mana ruang semedi 
Eyang Gusti?” tanya Haka.

Status Haka dan Dayoko sama-
sama cicit Juminah. Keturunan 
Juminah biasa menyapa dengan 
panggilan khas. Eyang Gusti. 
Sedangkan terhadap eyangnya 
atau anak Juminah, yakni Pur-
watmaja Atma Tjandra Sentana, 
para cucunya menyebut dengan 
sapaan Bapak Ageng. Tjandra 
Sentana memiliki sejumlah anak. 
Sebagian besar berprofesi sebagai 
seniman. Anak sulungnya, Kusw-
adji Kawendrasusanto terkenal 
sebagai pelukis andal. Adiknya, 
Bagong Kussudiardja menjadi 
pelukis dan koreografer. Anak 
nomor tiga, Handung Kussudyar-
sana merupakan sastrawan dan 
pengelola grup Ketoprak Sapta 
Mandala Kodam VII Diponegoro.
Bungsunya, Lilut Kussudyarta 

menjadi wartawan dan seniman 
teater. Dia satu angkatan dengan 
WS Rendra dan aktor film Koesno 
Sudjarwadi serta WD Mochtar. 
Lilut adalah ayah dari Haka. 
Sedangkan Dayoko merupakan 
anak Kuswadji.

Dari Bagong lahir Otok Bima-
sidharta, Butet Kertaradjasa, dan 
Djaduk Ferianto. Sedangkan 
Handung melahirkan Heru Ke-
sawamurti, pemeran Pak Bina 
di Sinetron Bangun Desa TVRI 
Jogja. “Kami sedang merancang 
pertemuan trah Pangeran Jumi-
nah. Ngumpulke balung pisah,” 
ujar Haka yang di lingkungan 
keluarganya biasa dipanggil Mas 
Wid. Haka lebih banyak men-
dengarkan kisah-kisah Juminah 
yang disampaikan Dayoko. Cerita 
itu diperoleh dari penuturan 
ayahnya, Kuswadji. Setelah urung 
menjadi HB VIII, Juminah tinggal 
di Ndalem Buminatan. Hari-
harinya dihabiskan di rumah 
tersebut. Status Juminah seperti 

orang yang diasingkan. Itu gara-
gara sikapnya yang berani mela-
wan Belanda.Juminah menolak 
meneken kontrak politik. Sikap 
Juminah itu membuat Belanda 
meradang. Dia terancam diadili 
dan dibuang ke luar Jawa.

Sebelum Belanda berbuat lebih 
jauh, ayahandanya, HB VII telah 
mengantisipasi. Pangeran yang 
lahir dengan nama Gusti Raden 
Mas (GRM) Pratistha itu diaju-
kan ke Pradata Ageng, sebuah 
pengadilan yang khusus men-
gadili kerabat kasultanan yang 
melanggar aturan adat. Juminah 
divonis seolah-olah mengalami 
gangguan kejiwaan. Dia dianggap 
ewah alias pikirannya terganggu 
sehingga urung menjadi sultan.
Kedudukan putra mahkota di-
gantikan GRM Sudjadi. Adik kan-
dungnya itu kemudian menjad i 
HB VIII. Pangeran Juminah ru-
panya panjang umur. Dia hidup 
hingga masa HB IX..(rj/ong/
ong/JPR)

FT:KUSNO S.UTOMO/JAWA POS

DIBANGUN 1834: Haka Astana (kanan) mendengarkan penjelasan kerabatnya 
Aryo Dayoko tentang kediaman Pangeran Juminah disaksikan istri Dayoko.

Pergulatan Batin
SEBAGAI psikolog, Dessy Ilsanty turut merasakan 

tantangan menjadi orang tua. Terlebih, putri sulung-
nya sudah remaja. Dari pernikahannya dengan aktor 
dan presenter Adrian Maulana, dia dikaruniai dua 
putri, Sharla, 14, dan Sheza, 2,5. Perempuan yang 
dulu presenter TV itu menekuni profesi psikolog kli-
nis sejak lima tahun terakhir. ’’Sebagai psikolog, saya 
tahu teorinya harus bagaimana. Tapi, sebagai ortu, 
ada emotional attachment,’’ tutur None DKI Jakarta 
1998 tersebut. Soal ponsel misalnya. Sejak kelas III 
SD, putrinya ingin memiliki ponsel karena melihat 
teman-temannya sudah punya. ’’Tadinya nunggu 
sampai SMP, sempat pergulatan batin. Tapi, 
akhirnya sebe- lum SMP sudah 

kami berikan,’’ 
papar Dessy.

Tentu sudah 
melalui obser-
vasi dan pen-
gawasan bahwa 

sang putri mam-
p u  b e r t a n g -

gung jawab. 
’ ’ B a w a a n 
p s i k o l o g 
ya, terbiasa 
mengobser-
vasi,’’ kata 
Dessy, lan-
tas tertawa. 
(nor/c19/
oki)

FT:HENDRA EKA/JAWA POS/JAWAPOS.COM

JADI SOROTAN: Setya Novanto duduk di kursi sambil mengantuk.

teman-temannya sudah punya. ’’Tadi
sampai SMP, sempat pergulatan
akhirnya sebe- lum S
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WUJUDKAN MIMPI ANDA MENJADI

Come Join us!

HARIAN PAGI RADAR SUKABUMI ADALAH SURAT KABAR LOKAL TERBESAR  
DI SUKABUMI. MEMBUKA PELUANG UNTUK BERGABUNG BERSAMA KAMI.

DESAIN GRAFIS 

1.  Pria/wanita, usia maksimal 25 tahun, 
 tidak buta warna
2.  Pendidikan SMK Sederajat /D3 desain grafis 
3.  Diutamakan memiliki keahlian ilustrasi manual
4.  Menguasai Coreldraw/Indesign/Ilustrator/Adobe 

Photoshop
5.  Senang belajar, bekerja keras, teliti, kreatif dan 

inovatif
6.  Melampirkan contoh karya dalam bentuk hasil cetak/

soft copy

Jalan Salabintana KM 3,5 Panjalu Kabupaten Sukabumi
Tlp (0266) 219204/Fax (0266) 219322.

Kirimkan CV, Lamaran, Foto 4x6 
serta fotocopy KTP ke 

HRD HARIAN PAGI RADAR SUKABUMI 
Segera Hub :

Anda mau untung?Anda mau untung?

0852 8444 3446 / 0812 8113 5006

Spesifi kasi :
-  Lokasi strategis berada 
   di pinggir jalan
-  Berbentuk Villa mewah 
   dan megah
- Kamar tidur 5, KM 2, 
   Listrik 3.500 Watt
- Luas tanah 1,675M2, 
   L Bangunan 250M2

- Sertifi kat hak milik

Rumah Villa Mewah Rumah Villa Mewah 

Dijual CepatDijual Cepat
Bojonggenteng Rt 008 Rw 003Bojonggenteng Rt 008 Rw 003 

Kec. Bojonggenteng Kab. SukabumiKec. Bojonggenteng Kab. Sukabumi

Buka Harga Buka Harga 1,5 Milyar1,5 Milyar
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KEPADA pemerintah baik Pemkab Sukabu-
mi, Pemprov Jawa Barat maupun Pemerintah 
Pusat, tolong segera perbaiki Jalan Waluran 
yang diterjang longsor. Karena kalau tidak, 

bukan hal tidak mungkin longsor tersebut 
semakin besar bahkan bisa memutus akses 
transportasi. 

Sekali lagi kami warga masyarakat Pajam-

pangan memohon kepada pemerintah untuk 
segera ada perbaikan.

081563873528

Pengadaan 
Alkes Harus 

Diperiksa
MEMPERHATIKAN dan 

menyimak pemberitaan Ra-
dar Sukabumi edisi Selasa 
dan Rabu, kami warga Ka-
bupaten Sukabumi berharap 
KPK segera turun tangan un-
tuk melakukan pemeriksaan. 

Periksa semua pengadaan ba-
rang-barang atau Alkes yang 
ada di Rumah Sakit di Kabu-
paten Sukabumi. Kepada Pak 
Bupati, tolong evaluasi kinerja 
Direktur Rumah Sakit-nya. 
Sukabumi harus benar-benar 

bersih dari praktek korupsi.

Kami Pecinta 
 Kabupaten Sukabumi

Tertanda
Priatna Susila
085761148789

Angkot di Dago 
Bikin Macet

KEPADA bapak/Ibu Dinas 
Perhubungan Kota Suka-
bumi, tolong dong angkutan 
kota di dekat halte Dago 
ditertibkan. Sebab sering 
ngetem sembarangan dan 
mengakibatkan memacet-

kan panjang. Menacari pen-
umpang boleh, asal tertib. 
Jangan sampai merugikan 
pengguna jalan juga.

085720667005

Jalur Salabintana 
Minim Penerangan

KEPADA bapak Bupati, 
Marwan Hamami yang ter-
hormat, tolong penerangan 
di sepanjang jalan salabin-
tana diperhatikan. Kami 
sebagai warga sekaligus 
pengendara, merasa was-

was jika perjalanan malam. 
Jangan sampai ada korban 
terlebih dahulu, baru ada 
perhaian. Terima kasih atas 
perhatiannya. 

085721153371

OPINI
Kontroversi Putusan Praperadilan Setnov

KPK kembali harus melewati 
ujian berat. Penetapan Setya 
Novanto, ketua DPR RI, seb-
agai tersangka kasus korupsi 
KTP elektronik (e-KTP) dinya 
takan tidak sah dalam sidang 
di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan (30/9). Putusan sidang 
praperadilan dengan hakim 
tunggal Cepi Iskandar tersebut 
menyatakan, KPK harus meng-
hentikan penyidikan terhadap 
Setya Novanto (Setnov).

 Kemenangan Setnov di pra 
peradilan pun menarik untuk 
di cermati, terutama menyoal 
objek yang dijadikan dasar 
gugatan, yakni penetapan ter-
sangka. Objek tersebut hingga 
sekarang kerap dijadikan 
bahan perdebatan di antara 
akademisi hukum. Pasal 1 
ayat (10) dan pasal 77 UU 
No 8 Tahun 1981 (KUHAP) 
menyebutkan bahwa objek 
praper adilan diatur secara 
limitatif, yakni pa da: (1) sah 
atau tidak nya penangkapan, 
penahanan, penghentian 
penyidikan atau penuntutan, 
(2) ganti kerugian dan atau re-
habilitasi bagi seseorang yang 
perkara pidana nya dihenti-
kan pada tingkat penyidikan 
atau penuntutan.

 Namun, konstelasi hukum 
berubah pasca permohonan 
praper adilan Budi Gunawan 
(BG), tersangka rekening 
gendut atau tidak wajar, dika 
bulkan dalam si dang di pen-
gadilan negeri yang di pimpin 
hakim Sarpinpa da Febru ari 
2015.

 Hakim menganggap pene-
tapan BG sebagai tersangka 
oleh KPK tidak sah secara hu-
kum. Putusan itu sekaligus 
menjadi cikal bakal masuknya 
’’penetapan tersangka’’ sebagai 
objek praperadilan. Lalu, pu-
tusan tersebut dikuatkan oleh 
Mahkamah Konstitusi melalui 
putusan no 21/PUU-XII/2014.

 Akibat perluasan objek itu, 
para tersangka kasus korupsi 
secara bergan tian mendaftar-
kan gugatan praperadilan atas 
status hukum yang diberikan 
oleh KPK. Dalam catatan KPK, 
sejak 2004 terdapat lebih dari 
60 gugatan pra peradilan yang 
diterima oleh lembaga antira-
suah itu.

 Dengan diterimanya permo-
honan praperadilan Setnov, 
itu merupakan kali keenam 
KPK kalah dalam praperadi-
lan. Namun, pertanyaan lebih 
lanjut, apakah itu mengartikan 
bahwa lembaga antirasuah 
tersebut telah keliru dalam me-
nyangkakan seseorang terlibat 
dalam perkara korupsi? Tentu 
jawabannya adalah tidak.

 Sebab, pada dasarnya, upa-
ya praper adilan hanya me-
nyangkut aspek formal dari 
penanganan perkara, sama 
sekali tidak diperkenankan 
menyentuh wilayah materi 
perkara sebenarnya. Untuk 
membuktikan seseorang ter-
libat atau tidak dalam perkara 
korupsi itu menjadi ranah 
pengadilan, bukan pra pera-
dilan.

 Dalam putusan hakim Cepi 

Iskandar untuk pemohon Set-
nov, setidaknya ada dua catatan 
penting yang patut dikaji ulang.

Pertama, penetapan Setnov 
sebagai tersangka harus di-
lakukan pada proses akhir pe-
nyidikan. Pemahaman itu sulit 
diterima. Dalam pasal 1 ayat 
(14) KUHAP disebutkan bah-
wa tersangka adalah seorang 
yang karena perbuatannya 
berdasarkan bukti permulaan 
patut diduga sebagai pelaku 
tindak pidana. Tentu ranah 
perdebatan bukan pada proses 
awal atau akhir penyidikan, 
tetapi apakah KPK telah me-
miliki bukti permulaan untuk 
menjadikan Setnov sebagai 
tersangka.

 Kedua, barang bukti yang 
disita dalam penyidikan kasus 
Irman dan Sugiharto (terdakwa 
korupsi e-KTP sebelumnya) 
tidak bisa digunakan dalam 
kasus Setnov. Makna dari putu-
san itu diyakini akan merusak 
tatanan hukum Indonesia. 
Sudah menjadi barang tentu 
jika korupsi dilakukan secara 
bersama-sama, barang bukti 
untuk satu orang tersangka 
dapat digunakan untuk ter-
sangka lainnya.

Penegasan argumen itu bisa 
merujuk ke pasal 46 KUHAP. 
Dalam aturan tersebut, dijelas-
kan bahwa apabila perkara 
sudah diputus, benda yang 
disita dapat digunakan sebagai 
barang bukti dalam perkara 
lain jika masih diperlukan.

 Selain itu, dalam amar putu-
san terdakwa Irman dan Sugi-
harto pun, dijelaskan bahwa 
barang bukti dikembalikan 
kepada penuntut umum untuk 
dapat digunakan dalam perka-
ra yang lain. Sudah menjadi ke-
wajiban KPK sebagai lembaga 
penegak hukum untuk patuh 
dan tunduk terhadap putusan 
hakim di pengadilan.

 Namun, langkah KPK 
tidak bisa hanya berhenti 
pada putusan tersebut. Ada 
perangkat hukum yang me-
mungkinkan bagi KPK untuk 
memproses ulang penyidikan 
kasus Setnov, yaitu menggu-
nakan Peraturan Mahkamah 
Agung (Perma) No 4 Tahun 
2016. Dalam pasal 2 ayat (3) 
telah jelas dikatakan bahwa 
putusan praperadilan yang 
mengabulkan permohonan 
tentang tidak sahnya peneta-
pan tersangka tidak menggu-
gurkan kewenangan penyidik 
untuk menetapkan yang ber-
sang kutan sebagai tersangka 
lagi setelah memenuhi paling 
sedikit dua alat bukti baru.

 Aturan tersebut menjadi 

angin segar bagi publik, seti-
daknya masih ada jalan bagi 
KPK untuk terus melanjutkan 
perkara e-KTP yang meru-
gikan keuangan negara Rp 
2,3 triliun. Selain itu, Komi-
si Yudisial (KY) pun harus 
segera mengambil tindakan. 
KY harus bisa menelusuri 
lebih dalam tentang perilaku 
hakim yang memimpin prap-
eradilan Setnov, baik ketika di 
dalam persidangan maupun 
di luar persidangan. Bukan 
tidak mungkin seorang hakim 
mendapat intervensi secara 
politik dari orangorang yang 
sedang beperkara.

 Terakhir yang juga diharap-
kan ber peran aktif adalah 
Badan Pengawas (Bawas) 
MA. Menurut Pasal 39 UU 
No 48 Tahun 2009 ten tang 
Kekuasaan Kehakiman, pen-
gawasan tertinggi terhadap 
penye lenggaraan peradilan 
pada semua badan peradilan 
dilakukan oleh Mahkamah 
Agung. Itu mengar tikan bah-
wa MA berwenang mempela-
jari dan menilai pertimban-
gan serta putusan hakim saat 
memutuskan sebuah perkara, 
termasuk praperadilan yang 
dimenangkan Setnov. Publik 
pun menantikan langkah 
tegas dari Bawas MA jika me-
mang menemukan adanya 
kekeliruan dalam putusan 
tersebut. (*)

O l e h 

KURNIA RAMADHANA
Anggota Divisi Penggalangan 

Dana Publik Indonesia 
Corruption Watch

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
-

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com
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Telp. (0266) 219204 /Fax. (0266) 219322

Wartawan Radar Sukabumi selalu dibekali iden titas dan tidak diperbolehkan me ne ri ma apa pun dari narasumber.

TARIF IKLAN 
Iklan Baris : Rp. 15.000,-(30 huruf/1kali  penayangan)
Halaman 1 FC : Rp. 61.000,-/mmk
Halaman 1 BW : Rp. 43.000,-/mmk
Halaman Dalam FC : Rp. 50.000,-/mmk
Halaman Dalam BW : Rp. 36.000,-/mmk
Advetorial FC : Rp. 36.000,-/mmk
Advetorial BW : Rp. 33.000,-/mmk
Spot 2 Warna : Rp. 31.000,-/mmk
Iklan Sosial : Rp. 16.000,-/mmk
* Harga iklan belum termasuk Ppn 10%
DEADLINE IKLAN : 2 Hari Sebelum Penayangan
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sambungan dari Hal  1

itu juga basah semua. 
 Di tengah Selat Lombok pada 

Minggu siang itu (24/9), perahu 
yang dinaiki para pengungsi Gu-
nung Agung dari Karangasem, 
Bali, tersebut tak henti dihajar 
ombak. Sedangkan Pulau Lom-
bok yang dituju belum kelihatan 
seujung kuku pun. Dari berusaha 
menyelamatkan nyawa, kini nya-
wa mereka kembali terancam... 

    
  ***

 Keputusan itu diambil Lalu 
Muhidin dengan tidak mudah. 
Dia harus memberangkatkan istri, 
tiga anak, seorang keponakan, 
dan seorang adik ipar naik perahu 
kayu ke Lombok. 

 Sebab, tempat tinggalnya di 
Dusun Ujung Desa, Kecamatan 
Karangasem, yang hanya berjarak 

10 kilometer dari Gunung Agung 
masuk zona merah. 

 ’’Kebetulan ada saudara suami 
yang menikah dan menetap di 
Desa Meninting, Lombok Barat, 
menelepon dan mengajak kami 
mengungsi untuk sementara 
waktu ke sana,’’ kata Sawinah, istri 
Muhidin, kepada Radar Lombok 
(Jawa Pos Group) yang men-
emuinya pada Minggu (1/10).

 Ketika itu mereka sebenarnya 
sudah tinggal di pengungsian 
untuk beberapa waktu. Mengi-
nap saat malam dan kembali ke 
rumah ketika pagi.

 Tapi, agar benar-benar aman, 
keputusan berat itu pun harus di-
ambil Muhidin. Padahal, sebagai 
nelayan, dia tahu, ombak di selat 
yang memisahkan Pulau Bali dan 
Pulau Lombok tersebut dikenal 
besar. Dan, butuh empat sampai 
lima jam untuk bisa sampai ke 
tempat tujuan di Kecamatan 

Batulayar, Kabupaten Lombok 
Barat, Nusa Tenggara Barat. 

 Pertimbangan ekonomilah yang 
jadi alasan. Ongkos feri Bali–Lom-
bok yang seharga Rp 129 ribu per 
orang terlalu berat untuk dia tang-
gung. Apalagi pesawat. 

 Akhirnya, berangkatlah istri, 
anak, adik ipar, dan keponakan 
Muhidin bersama beberapa tet-
angga dengan menggunakan 
perahu dengan membawa barang 
seadanya. Biaya yang dikeluarkan 
hanya patungan untuk membeli 
bahan bakar.  Muhidin? Dia ter-
paksa berangkat terpisah dengan 
menggunakan feri karena mem-
bawa harta keluarga yang paling 
berharga: sepeda motor. ’’Tak 
banyak yang bisa dibawa. Rumah 
di sana (Karangasem) juga tidak 
ada yang jaga karena semua men-
gungsi,’’ kata Muhidin.

 Seperti Muhidin, para tetangga 
yang ikut naik perahu kayu atau 

feri rata-rata memiliki keluarga 
di Lombok. Jadi, mereka pun 
ditampung di rumah keluarga 
masing-masing. 

 Memang banyak kampung atau 
desa di Karangasem yang di-
huni warga keturunan etnis Sasak 
dari Lombok. Itu terkait dengan 
sejarah penguasaan Kerajaan 
Karangasem atas Lombok sejak 
abad ke-16.  Keturunan Sasak itu 
tersebar di enam dari delapan 
kecamatan di kabupaten pal-
ing timur di Bali tersebut. Yang 
terbesar berada di Kecamatan 
Karangasem.

 Selama berabad-abad sam-
pai kini, harmoni antara warga 
Hindu Bali dan muslim Sasak di 
Karangasem itu terjaga dengan 
baik. ’’Jadi, banyak di desa saya 
yang namanya Lalu. Saya lahir 
dan besar di sana,’’ kata Muhidin.

   ***

 Ombak tak henti-henti meng-
hajar. Kepanikan pun melanda 
semua yang di dalam perahu 
kayu kecil itu. Apalagi ditambah 
tangisan anak-anak. 

 Ke-20 orang di dalamnya pun 
cuma pasrah. Hanya bisa saling 
menguatkan. ’’Kami waktu itu 
benar-benar takut,’’ tutur Sawi-
nah.  Meski bersuami seorang 
nelayan, Sawinah mengaku sama 
sekali belum pernah mengarungi 
lautan di atas perahu kayu. ’’Kami 
sama-sama terus berdoa agar 
bisa selamat sampai tujuan,’’ 
ungkapnya.

 Doa mereka terjawab. Ombak 
perlahan mereda. Setelah me-
nyeberangi Selat Lombok selama 
berjam-jam, sampailah mereka 
di Pantai Meninting dengan sela-
mat.   Kelegaan mereka kian ber-
tambah karena kedatangan mer-
eka langsung disambut hangat 
warga setempat. Beramai-ramai 

mereka menyediakan makanan, 
pakaian, tikar, dan berbagai kebu-
tuhan lain.  Muhidin juga segera 
melapor secara resmi kepada per-
angkat desa setempat. Berdasar 
laporan dari aparat desa, Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Lombok Barat pun segera 
bergerak memberikan bantuan.

 ’’Total pengungsi sejauh ini 
di Lombok Barat mencapai 97 
kepala keluarga dan 315 jiwa,’’ 
jelas Kepala BPBD Lombok Barat 
H M. Rum.

 Meski lega keluarga selamat 
dan diterima dengan baik oleh 
warga Dusun Pelampat, Desa 
Meninting, Muhidin sangat ber-
harap kondisi Gunung Agung bisa 
segera normal kembali. Dengan 
demikian, dirinya, istri, dan anak 
bisa segera kembali pulang. ’’Ka-
sihan anak-anak tidak sekolah. Itu 
yang membuat saya kepikiran,’’ 
katanya. (*/JPG/c5/ttg)

Anak-Anak Muntah-Muntah, Pakaian Basah Semua

Hina Panglima TNI, Dipolisikan

Belum Puas

Hanafi e - Mulyono Berpasangan?

Tawuran Lagi, 
Tawuran Lagi

sudah dihapus.
 Tak lama setelah cuitan itu se-

bagaimana dirangkum beragam 
sumber, bintang film ‘Jomblo’ 
tersebut dipolisikan oleh gabun-
gan pengacara yang menamakan 
diri Aliansi Advokat Al Islam NKRI 
ke Mapolda Sumatera Selatan. 
Awalnya, Nikita dilaporkan oleh 
Gerakan Pemuda Anti Komunis 
(GEPAK) akan melaporkan akun 
Twitter atas nama Nikita Mirzani 
ke Direskrimum Polda Metro Jaya 
1 Oktober 2017 akun yang diduga 
milik Nikita Mirzani menulis cui-
tan soal fi lm G 30s/PKI.

 Nikita Mirzani membantah 
telah menghina Panglima TNI 
Gatot Nurmantyo dalam sebuah 

cuitan di Twitter. Ia justru merasa 
dirinya difi tnah dan dijahati oleh 
oknum, dan ia juga mengaku tak 
tahu siapa Panglima TNI. 

 “Gue nggak tahu Pak Gatot, 
jadi itu bukan gue, di hape pun 
sudah nggak ada aplikasi Twitter,” 
tegasnya, Rabu (4/10). 

 Bintang film ‘Warkop DKI 
Reborn Part 1’ itu mengatakan 
dirinya tak pernah ngetweet 
aneh-aneh tentang film G30S/
PKI. Apalagi mendoakan agar 
Gatot masuk ke Lubang Buaya 
seperti yang beredar belakangan 
ini. Hal itu diceritakan Nikita di 
Instagram. Merasa difi tnah dan 
dijahati, ia pun sedang mencari 
bukti kebenaran soal cuitan terse-
but yang dirasa tak pernah ditulis 
olehnya.  “Selamat siang semua 

saya Nikita Mirzani akan meng-
klarifi kasi tentang gosip yang se-
dang heboh yang beredar di luar 
sana mengatasnamakan Twitter 
Nikita Mirzani tapi nanti setelah 
saya dapat bukti dari sispa yang 
memfi tnah dan menjahati saya,” 
ujar Nikita dalam rekaman video 
pendeknya. “Sekarang orang saya 
lagi cari buktinya, nanti kalau 
buktinya sudah ada, saya akan 
share ke kamu semua,” lanjutnya.

 Mantan istri Sajad Ukra itu 
berharap bukti soal fi tnahan itu 
ditemukan. Ia pun meminta do-
anya terhadap netizen.

“Saya nggak mau bicara dua kali, 
saya maunya sekali, dan selesai, 
dan mudah-mudahan saya cepat 
dapat buktinya. Amin doain ya 
semuanya,” kata Nikita. (net)
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 Namun, pertahanan Kamboja 
benar-benar tampil sempurna 
dan mampu menahan Indone-
sia hingga menit ke-86. Upaya 
Indonesia yang terus menerus 
akhirnya berbuah di menit ke-87. 
Adalah Rafl y Mursalim yang ber-
hasil membuat gol. Hal ini menin-
gkatkan semangat Garuda Muda.

 Hanya dua menit kemudian, 
giliran sang andalan Egy Maulana 
Vikri yang memperlihatkan aksi 
menawan hingga membuat gol. 
Sepanjang laga ini, Egy memang 
membuat sangat banyak peluang 
dan menjadi kreator utama se-

rangan tim.  Tapi, dia baru bisa 
mencetak gol jelang laga berakhir 
itu. Egy juga berperan pada pen-
alti Indonesia di menit ke-90. Dia 
dijatuhkan di dalam kotak penalti. 
Sayang, Saddil Ramdani tak mam-
pu mengeksekusi dengan baik. Laga 
berakhir dengan skor 2-0.

 Pelatih Timnas U-19 Indonesia, 
Indra Sjafri, masih mencari kompo-
sisi yang pas buat anak asuhnya. Nah 
hal ini sangat berguna dalam laga 
uji coba untuk memantau kekuatan 
penuh seluruhnya Timnas U-19. 
Dalam laga lawan Kamboja U-19, 
Indra memang terlihat kalau sedang 
coba-coba pemainnya. Tercatat dia 
melakukan 7 pergantian pemain.

 Meski menang 2-0, mantan pela-
tih Bali United itu masih kurang 
puas. Maklum, Indonesia juga 
baru berhasil buka gol pada menit 
86. “Jangan anggap uji coba ini tak 
penting karena anak-anak ini baru 
cetak titik tertinggi pasti cepat tu-
runnnya. Makanya saya bikin lagi 
periodesasi,” ungkap Indra.

 Dia ingin melihat tanggal 31 
Oktober sampai 8 November 
menjadi buktinya. Indra ingin 
anak asuhnya buktikan diri. “Saya 
terima kasih kepada pemain ham-
pir semua yang dimainkan tahu 
persis kelebihan dan kekuarangan 
secara teknis maupun mental,” 
tandas dia. (ies/rap/JPC)

sambungan dari Hal  1

digadang-gadang Nama Sekda 
Kota Sukabumi Hanafi e Zain akan 
di dorong oleh PDI Perjuangan, 
begitupun dengan nama man-
tan Wakil Walikota Sukabumi 
Mulyono yang akan maju kem-
bali dengan partai Nasdemnya. 
Akankah kedua sosok Birokrat 
dan Politisi akan berpasangan di 
Pilwalkot 2018?

 Menanggapi hal tersebut, Ket-
ua DPC PDI Perjuangan Kota 
Sukabumi, Tatan Kustandi men-
gatakan dalam dunia politik ini 
tidak ada hal yang tak mung-
kin. Peluang pasangan calon 
antara Hanafie dan Mulyono 
mungkin saja terjadi ataupun 
dengan pasangan lainnya. “ Se-
belum penetapan calon di KPU, 
semua kemungkinan bisa ter-
jadi. Saat ini masih mencair dan 
dinamis,”ujar Tatan kepada Radar 
Sukabumi, kemarin.   Hubungan 
PDI Perjuangan dengan bakal 
calon ataupun partai lain sudah 
terbangun, komunikasi termasuk 
dengan Mulyono. Hanya saja ting-
gal dibangun komunikasi yang 
lebih dipertajam.   “Saat ini hanya 

komunikasi kecil saja, belum ke-
pada arah teknis dan non teknis. 
Liat saja nanti, pendaftaran ke 
KPU masih jauh,” ucapnya.

 Apalagi khusus Mulyono, pi-
haknya tidak akan sulit lagi untuk 
membangun hubungan emo-
sional dengan dirinya (Mulyono). 

“Dulu, dia kan pernah berang-
kat menjadi Calon Walikota dari 
PDIP. “Hanya saja persepsi peta 
politik dulu dan sekarang apakah 
berbeda atau sama,” katanya.

 Lanjut Tatan komunikasi yang 
terjalin tidak dengan satu nama 
saja tapi nama-nama calon lain-
nya juga sudah terjalin komuni-
kasi. Pihaknya masih melakukan 
evaluasi dan kajian peluang pas-
angan calon yang nantinya akan 
diusung oleh PDI perjuangan. 

 “Nanti saja, sekarang kita ban-
gun kesamaan visi dan misi an-
tara partai atau pun calon. Me-
mang tujuannya semua juga sama 
untuk kesejahteraan partai tapi 
langkah -langkahnya yang harus 
kita amati,” ungkapnya.

 Tatan mengakui untuk saat ini 
PDI Perjuangan dalam menen-
tukan usungan calon saja belum 
selesai. Akan tetapi kalaupun DPP 

memutuskan Hanafie menjadi 
keputusan partai, tentu saja PDI 
Perjuangan akan mendorong 
untuk menjadi nomor satu. 

 “Jika Hanafi e direstui Ibu Mega-
wati tentunya Harga mati harus 
menjadi Calon Walikota Suka-
bumi,” tandasnya.

 Sementara itu, Anggota DPRD 
Kota Sukabumi dari Partai Nas-
dem Kota Sukabumi, Yudi Esmato 
pun berpendapat hal yang sama. 
Saat ini komunikasi antara partai 
politik masih mencair. Belum 
ada kepastian yang jelas antara 
usungan calon maupuj koalisi. 
Pasangan Hanafi e dan Mulyono 
pun kemungkinan bisa terjadi 
atau tidak.   “Ya namanya politik, 
satu detik bisa berubah kebijakan 
sebelum nanti hari H pendaftaran 
ke KPU kota Sukabumi,” jelasnya.

 Yudi pun menilai saat ini sosok 
ketua partai Nasdem itu tentu-
nya menjadi incaran partai lain. 
Sosok dan fi gur Mulyono masih 
diperhitungkan untuk Pilwalkot 
2018 mendatang. “ Yang jelas saat 
ini kita bangun komunikasi saja 
dengan sejumlah partai, ketika 
ada kecocokan pasti pak Mulyono 
memutuskan,” pungkasnya. (bal)
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setelah warga di sekitar lokasi 
melerai kedua kelompok dan 
menangkap sejumlah pelajar yang 
terlibat.

 Informasi yang dihimpun Radar 
Sukabumi, aksi tawuran tersebut 
bermula saat sejumlah pela-
jar SMK KC datang dari arah 
Kota Sukabumi menuju Sukaraja 
menggunakan mobil angkutan 
umum (Angkot) trayek 01. Namun 
saat tiba di lokasi tepatnya di Jalan 
RE Marthadinata depan Toko 
Eiger, terdapat sejumlah pelajar 
dari SMK Tamsis yang sedang 
nongkrong di pinggir jalan.

 “Saat itu, saya melihat seorang 
siswa dari SMK KC keluar dari 
dalam mobil angkot dengan 
mengacungkan clurit ke arah 
siswa SMK Tamsis. Tiba-tiba, 
para pelajar yang sedang kumpul 
di pinggir jalan itu, langsung 
mengejar angkot itu dengan 
membawa balok, batu dan gear. 
Waktu itu memang kondisi jalan 
sedang padat oleh kendaraan. 
Sehingga, angkot tersebut ter-
kejar oleh siswa SMK Tamsis. 
Saat itu, siswa yang membawa 
clurit itu, jatuh dari dalam ang-
kot karena dipukul menggunakan 
balok,” jelas Hendra Indrayana 
(28), Warga Kebonjati, Kecamatan 
Cikole, kepada Radar Sukabumi.

 Saat kejadian, Hendra mengaku 
ia berada di pinggir jalan yang 
tempatnya tidak jauh dengan lo-
kasi terjadinya aksi tawuran para 
pelajar itu.  “Setelah siswa dalam 
angkot itu jatuh ke jalan bersama 
dengan clurit yang digenggamnya, 
seketika siswa lawannya langung 

mengambil cluritnya dan mem-
bacokkan ke arah kepala hingga 
bersimbuh darah,” ucapnya.

 Sementara itu, salah seorang 
pedagang roko keliling di Jalan 
Raya RE Marthadinata, Apud 
(45) menjelaskan, aksi tawuran 
antar pelajar di wilayah tersebut, 
memang kerap terjadi. Bahkan 
pada saat jam pelajaran seko-
lah. Tak heran, banyak di antara 
warga mengaku geram dengan 
aksi generasi muda terpelajar itu, 
karena dianggap meresahkan. 
“Kami kaget ada pelajar yang 
mengacung-acungkan celurit ke 
atas. Ternyata mereka sedang 
tawuran di jalan raya. Untuk itu, 
warga dengan seketika langsung 
melerai bentrokan antar pelajar 
itu,” bebernya.

 Saat aksi tawuran, warga selain 
melerai bentrokan juga telah 
mengevakuasi siswa yang tengah 
bersimbah darah. “Beruntung 
saat kejadian ada mobil am-
bulance Rumah Sakit Kartika 
yang tengah melintas di jalan 
itu. Tak menunggu lama, warga 
langsung mengevakuasi siswa 
yang dibacok untuk di bawa ke 
rumah sakit agar mendapatkan 
perawatan dari tim medis,” im-
buhnya.

 Sementara itu, Kapolsek Cikole 
AKP Hariyanto menjelaskan, 
sebelum peristiwa aksi tawuran, 
pihak kepolisian telah melakukan 
patroli rutin untuk membubarkan 
para pelajar yang bergerombol 
dan nonggkrong di pinggir jalan. 
“Namun, setelah usai patroli, aksi 
tawuran terjadi, pelajar SMK Kar-
tika Candra (KC) dan SMK Taman 
Siswa (Tamsis),” jelasnya. 

 Saat menerima laporan dari 
warga, pihaknya langsung menuju 
lokasi untuk melakukan penga-
mannan. Namun, saat ia tiba di 
lokasi kejadian tak menemukan 
siswa tersebut. “Saya waktu ke 
sana (lokasi) kondisi jalan sudah 
tak ada siswa yang mencurigakan 
dan berpotensi terhadap aksi 
tawuran. Saat kami melakukan 
pemeriksaan sejumlah saksi yang 
berada di sekitar lokasi kejadian, 
katanya siswa yang terkena ba-
cok itu sudah dibawa ke RSUD R 
Syamsudin SH Kota Sukabumi,” 
tuturnya.

 Namun setelah di chek ke 
rumah sakit tersebut, pihaknya ti-
dak menemukannya. Bahkan saat 
menanyakan ke petugas, katanya 
tidak ada siswa yang merupakan 
korban bacok di bawa ke rumah 
sakit tersebut. “Sementara siswa 
lainya berhasil melarikan diri saat 
warga melerai bentrokan itu. Ya, 
memang di sana kan banyak jalan 
gang, sehingga waktu bentrokan 
besar kemungkinan siswa itu lari 
ke gang. Sehingga tidak berhasil 
kami amankan,” bebernya.

 Saat ini, Polsek Cikole belum 
menerima laporan dari warga 
maupun dari siswa yang telah 
menjadi korban pembacokan aki-
bat tawuran antar pelajar tersebut. 
“Saat ini, kami tengah mendalami 
peristiwa ini. Sementara untuk 
mengantisipasi agar peristiwa 
tawuran tidak terulang kembali 
dan memakan korban jiwa, Polsek 
Cikole akan meningkatkan ke-
amanannya melalui operasi rutin 
dengan cara patroli di lokasi-loka-
si yang rentan akan terjadinya aksi 
tawuran,” pungkasnya. (cr13/e)
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Masih Kurang 16 Waduk
LEBAK – Target pemban-

g u n a n  4 9  w a d u k  h i n g g a 
2019 diyakini masih real-
istis untuk dikejar. Sebab, 
sejauh ini sudah 33 di anta-
ranya terselesaikan. Sisanya 
akan dicicil pembangunan-
n y a  d a l a m  d u a  t a h u n  k e 
depan. 

 Salah satunya, Bendun-
gan Karian di  Kabupaten 
L e b a k ,  B a n t e n ,  y a n g  k e -
ma r i n  ( 4 / 1 0 )  p ro g re s n ya 
dicek Presiden Joko Wido-
d o .  B e n d u n g a n  K a r i a n 
digadang-gadang menjadi 
bendungan terbesar ketiga 
di Indonesia. 

 D a m  i t u  m e m i l i k i  l u a s 
1.740 hektare. Dengan daya 
tampung maksimal  314,7 
ju t a  m e t e r  ku b i k  (e f e kt i f 
2 0 7 , 5  j u t a  m e t e r  ku b i k ) , 
waduk tersebut  di target-
kan mapu mengairi 22 ribu 
hektare lahan di kawasan 
i r i g a s i  C i u j u n g ,  p rov i n s i 
Banten. ’’Waduk ini sudah 
direncanakan sejak tahun 
8 0 - a n ,  d a n  b a r u  t i g a  t a -
hun terakhir kita eksekusi,’’ 
terang Presiden. 

 D e n g a n  l u a s  d a n  d a y a 
tampung tersebut,  Bend-
ungan Kar ian akan men-
ja d i  b e n d u n ga n  t e r b e s a r 
ketiga setelah Jatiluhur dan 
Jatigede. Arus air di bend-
ungan tersebut diproyeksi 
bisa menghasilkan l istr ik 
1,8 megawatt.

 S e l a i n  m e n ga i r i  l a ha n , 
bendungan itu digadang-
gadang menjadi sumber air 
baku untuk Provinsi Banten 
dan DKI Jakarta. ’’Ini diren-
canakan selesai 2020. Tapi 
setelah melihat di lapangan 
dan pekerjaan bisa diper-
cepat,  nanti  pertengahan 
2019 Insya Allah bisa sele-
sai,’’ lanjut Jokowi. 

 S a a t  i n i ,  t u t u r  m a n t a n 
Gubernur DKI Jakarta itu, 
pemer intah masih punya 

pekerjaan rumah memban-
gun 16 waduk untuk menca-
pai target 49. ’’Tahun depan 
akan tambah 11 waduk lagi 
yang dibangun, sisanya ta-
hun depannya lagi (2019),’’ 
urainya. 

 Ma n f a a t  w a d u k  p a l i n g 
terasa saat musim kemarau 
p a n j a n g .  M e n t e r i  P U P R 
Basuki Hadimuljono menu-
turkan, keberadaan waduk 
penting di daerah-daerah 
yang berpotensi mengalami 
kekeringan. ’’Paling cepat 
dibangun adalah sumur bor. 
Ta p i  w a d u k  d a n  e m b u n g 
jumlahnya terus kami per-
banyak,’’ tuturnya.

 Bendungan Karian diban-
gun sebagai multipurpose 
dam. Selain irigasi, bend-
ungan itu juga akan menyu-
plai  kebutuhan air  untuk 
kebutuhan rumah-tangga, 
p e r k o t a a n ,  d a n  i n d u s t r i 
di tujuh kota/kabupaten. 
Ya k n i ,  K o t a  Ta n g e r a n g , 
Ko t a  Ta n g e ra n g  S e l a t a n , 
K a b u p a t e n  L e b a k ,  K a -
b u p a t e n  Ta n g e r a n g ,  d a n 
wilayah DKI Jakarta.

 Kapasitas pasokan untuk 
kelima wilayah itu diper-
kirakan sebesar 9,1 meter 
k u b i k  p e r  d e t i k  m e l a l u i 
Ka r i a n -S e r p o n g  C o nv e y -
a n c e  Sys t e m  ( K S C S ) .  S e -
mentara, untuk memenuhi 
kebutuhan air  baku Kota 
Cilegon dan Kabupaten Se-
rang kapasitasnya sebesar 
5,5 meter kubik per detik. 

 S e l a ma  i n i ,  k e b u t u ha n 
air  baku DKI Jakarta ber-
asal dari Bendungan Jati-
luhur di sebelah timur Ja-
karta dan sebagian lainnya 
dengan cara mengambil air 
tanah. Untuk mengurangi 
pengambilan air tanah yang 
b e rd a m p a k  n e g a t i f  p a d a 
penurunan tanah di Jakarta, 
ketersediaan air perpipaan 
di ibu kota harus dipenuhi. 

Salah satunya dari Bendun-
gan Karian. 

 U nt u k  m e n ga l i rk a n  a i r 
b a k u  k e  d a e r a h - d a e r a h 
tersebut diperlukan pem-
b a n g u n a n  p i p a  a i r  y a n g 
d i p e r k i r a k a n  s e p a n j a n g 
4 7 , 9  k i l o m e t e r.  S a a t  i n i , 
masterplannya sedang di-
kaji dan akan disusun studi 
kelayakannya bersama K-
Water dari Korea Selatan. 
K-Water sendiri telah me-
miliki pengalaman panjang 
sebagai institusi kelas dunia 
dalam pengel o l a a n  s u m -
ber daya air  untuk dapat 
d i b a n g u n  d e n g a n  s k e m a 
k e r j a  s a m a  P e m e r i n t a h 
dan Badan Usaha (KPBU). 
”Sekarang sedang diproses 
p e r s i a p a n  p e m b a n g u na n 
S i s t e m  P e n y e d i a a n  A i r 
Minum (SPAM). Targetnya 
selesai  2019.  Pendanaan-
nya dilakukan juga melalui 
pinjaman dan kemungki-
nan skema KPBU,” ungkap 
Basuki. 

 Bendungan Karian juga 
menjadi sarana pengenda-
lian banjir di kawasan hilir 
yang merupakan kawasan 
s t r a t e g i s  d e n g a n  i n f r a -
str uktur  penting.  S eper t i 
Ja l a n  To l  Ja k a r t a - M e r a k 
dan kawasan industri ter-
padu. Manfaat lainnya se-
bagai lokasi tujuan wisata 
air  dan memil iki  potensi 
pembangkit  energi  l istr ik 
m i k r o  h i d r o  s e b e s a r  1 , 8 
MW.

 ” B e n d u n g a n  i n i  j u g a 
akan difungsikan sebagai 
daerah w isata.  Untuk i tu 
sebaiknya budidaya peri-
k a na n  k e ra m ba dilarang. 
Pembangunan bendungan 
akan mengubah lingkungan 
sekitar menjadi lebih hijau 
dan lebih baik sebagai efek 
dari tampungan air dalam 
jumlah besar,” ungkapnya. 
(byu/and/ttg)
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UMMI Gelar Wisuda Sarjana dan Diploma III
SUKABUMI -- Universitas Muhammadiyah Suka-

bumi (UMMI) menggelar sidang  senat terbuka 
Wisuda Sarjana ke-XV dan Diploma 3 ke-XVI peri-
ode tahun akademik 2017/2018 di Gedung Anton 

Secapa Polri, Kota Sukabumi, kemarin (4/10). Keg-
iatan ini, turut dihadiri sejumlah tamu undangan. 
Dinataranya, Majelis Diktilitbang PTM, Ketua PWM 
Jawa Barat, Koordinator kopertis IV Wilayah Jawa 

Barat & Banten, Direktur/Ketua Perguruan Tinggi 
Swasta se-Sukabumi, Ketua BPH beserta seluruh 
anggota senat akademik UMMI dan yang lainnya. 
“Sebanyak 452 mahasiswa yang saat ini di wisuda. 

Mudah-mudahan lulusan UMMI bisa menjadi 
generasi yang selalu menghadirkan inovasi dan 
inspirasi,” kata Rektor UMMI Dr. Sakti Alamsyah, 
M.Pd kepada Radar Sukabumi. (cr16/s)

Pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an oleh Muhammad Syaban, S.Pd. 
Lulusan Program Studi PJOK.

Sekda Pemda Kota Sukabumi Dr.H.M.N. Hanafi Zain, M.Si saat sambutan 

WR I, Dr. Reny Sukmawani, M.P. Membaca surat keputusan rektor 
tentang penetapan lulusan Sarjana angkatan ke-XV dan Diploma 
tiga angkata ke-XVI

Wisudawan dan Wisudawati UMMI angkatan ke-XV dan Diploma 3 angkatan ke-XVI 

Jajaran Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi

7 orang lulusan terbaik dari F. Saintek, Faperta, FIAH, Fakultas Ekonomi, FKIP dan Prodi 
Diploma 3 Keperawatan.
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15 Klub Liga 1 
Ancam Mogok

FORUM Komunikasi Klub Sepakbola 
Profesional Indonesia (FKKSPI) yang 
terdiri dari 15 klub Gojek Traveloka Liga 1 

menyatakan tidak tertutup 
untuk klub-klub yang 
bergabung. Mereka ber-

tujuan sebagai wa-
dah manyampaikan 
aspirasi yang selama 

ini tidak didengar oleh 
operator kompetisi, PT 

L i g a Indonesia Baru (LIB).  FKPSI 
menuntut PT LIB untuk menyelesaikan tiga 
aspek yang mereka anggap terbengkalai. 
Aspek tersebut merupakan hak peserta 
kompetisi. Teknis, legal, dan bisnis menjadi 
aspek yang mereka suarakan.

 Selama ini, FKPSI menganggap PT 
LIB lalai terhadap kewajiban klub. Tiga 
aspek yang dimaksud FKPSI mencakup 
15 poin. Salah satunya adalah transpar-
ansi penggunaan anggaran.  15 klub yang 
mendeklarasikan FKKSPI adalah Arema 
FC, Barito Putera, Bhayangkara FC, Mad-
ura United, Mitra Kukar, Persegres Gresik 
United, Persela Lamongan, Perseru Serui, 
Persiba Balikpapan, Persija Jakarta, Persi-
pura Jayapura, PSM Makassar, Borneo FC, 
Semen Padang dan Sriwijaya FC. Di daftar, 
tidak ada nama tiga klub Liga 1. Yaitu, 
Persib Bandung, Bali United, dan PS TNI.

 FKPSI menuturkan alasan tidak ada 
nama ketiga klub tersebut. Mereka yang 
absen bukan karena tidak diajak. Sebab, 
FKPSI menganggap faksi ini terbuka 
untuk setiap klub profesional yang ada di 
Indonesia. “Mengapa tiga klub tidak ikut? 
Ini forum terbuka. Kita welcome untuk 
klub profesional. Membuka diri untuk 
memberi masukan. Apakah ada inisiasi 
dari forum ini? Tidak ada. Kita punya 
kesamaan tujuan. Ini tidak ada hubungan 
afi siliasi dengan manapun,” ucap salah 
satu perwakilan FKKSPI, Gede Widiade 
dari Persija Jakarta pada konferensi pers 
di Cafe Blooming, FX Sudirman, Jakarta 
Selatan, Rabu (04/10). “Ini merupakan 
klub-klub yang merasa PT LIB belum 
melakukan tata kelola yang didengungkan 
oleh Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi 
dan Presiden Joko Widido. Harapan kami 
PT LIB bisa merespons agar jelas. Ada 
perlakuan yang tidak adil,” sambung 
pria berkacamata itu. Andai tuntutan 
mereka tidak didengar PT LIB dalam 
kurun waktu 14 hari, FKPSI mengancam 
untuk mogok melanjutkan kompetisi. 
Bila itu terjadi, kejuaraan Liga 1 hanya 
tinggal menyisakan tiga klub. Yaitu, Persib, 
Bali United, dan PS TNI. (net)

Lawan Barito, Terancam Tanpa Ezechiel 
CEDERA: Ezechiel N’Douassel saat menjalani latihan.

PERSIB Bandung terancam tidak bisa menu-
runkan striker andalannya Ezechiel N’Douassel 
s a a t menghadapi Barito Putera di laga 

lanjutan Gojek Traveloka Liga 1 
2017 yang akan digelar di Sta-

dion Si Jalak Harupat Ka-
bupaten Bandung, Senin 
(9/10). Striker asal Chad itu 
mengalami cedera saat ber-
benturan dengan pemain 
Persiba.
 Alhasil, pemilik nomor 

punggung 70 ini menjalani 
latihan terpisah di Lapangan 

Lodaya Bandung, kemarin (4/10). Dokter tim 
Persib Bandung, M Rafi  Ghani membenarkan 
bahwa Ezechiel mengalami sedikit kendala di 
bagian engkel kiri sehingga harus menjalani sesi 
latihan secara terpisah. “Ya, Ezechiel ada ma-
salah sedikit di bagian engkel kiri. Sekarang lagi 
di terapi, mudah-mudahan besok bisa gabung,” 
harap Rafi  seusai memantau tim latihan. 

 Rafi mengatakan cedera yang dialami Ezechiel 
terjadi saat membela Persib di laga melawan Persiba 
Balikpapan di Stadion Batakan Balikpapan, Minggu 
(1/10) lalu. “Selesai pertandingan terakhir gak ada 
apa-apa. Tapi katanya terasa setelah bangun tidur. 
Ada rasa nyeri di mata kaki luar kaki kirinya. Dan dia 
baru ingat saat pertandingan diganjal oleh pemain 
lawan,” katanya.

 Namun Rafi  memastikan bahwa cedera yang 
dialami Ezechiel tidak tergolong serius. “Mudah-
mudahan bisa segera pulih dan bisa dimainkan 
saat lawan Barito nanti,” harapnya.

Sebelumnya Persib Bandung sendiri dipastikan 
tidak bisa diperkuat dua pemain andalannya 
Achmad Jufriyanto dan Febri Hariyadi saat mela-
wan Barito Putera. Alasannya karena keduanya 
terkena hukuman akumulasi kartu. (net)
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Basith Banyak Tawaran
GELANDANG muda Persib Band-

ung, Ahmad Subagja Basith, ban-
jir tawaran dari klub lain. Pa-
dahal, pemilik nomor pung-
gung 19 ini selama ini kerap 
menghuni bangku cadangan 
tim Persib. Tercatat selama 
membela Persib di Liga 1 
2017, Basith hanya dipercaya 
untuk turun pada empat per-
tandingan dengan total durasi 
main selama 199 menit.

Namun, Basith eng-
gan membeberkan 
k l u b  y a n g  t e l a h 
mencoba merayun-
ya untuk bergabung. 
Yang jelas klub terse-
but menjanjikannya 
menit bermain lebih 
banyak ketimbang 
di Persib. “Ada 
klub yang men-
ghubung saya 
u n t u k  b i s a 
b e r g a b u n g 
s e t e l a h 
L i g a  1 
berakhir. 
Tapi, ti-
dak bisa 
saya sebutkan. 
Yang jelas ada 

tawaran dari beberapa klub. Klub 
peserta Liga 1 dan juga 

Liga 2,” ungkap Basith 
di Mes Persib, seperti 
dikuti bola.com, kema-
rin (4/10).

 Basith mengaku be-
lum bisa memberi-

kan jawaban kepada 
klub yang mengingink-

an jasanya. Selain 
masih terikat 

k o n t r a k 
d e n g a n 

Persib, 
Basith 

merasa cukup berat meninggalkan 
klub yang memang menjadi idol-
anya sejak kecil. “Kalau peluang 
(main) di Persib besar, kenapa 
harus tinggalkan Persib. Tapi kalau 
pun tak ada peluang di Persib, saya 
perlu keluar dulu, apa boleh buat 
karena yang penting menjaga kans 
bermain,” tegasnya.

 Pemain kelahiran Bandung 15 
Juni 1996 ini menyadari peluang 
untuk mengisi posisi inti di tim 
Persib sangat sulit. Buktinya, hingga 
saat ini jatah bermain kurang 
didapatkan. “Kebanyakan kalau 
pemain bola dari Bandung pasti ke 
luar dulu untuk mencari jam ter-
bang. Saya juga inginnya seperti itu, 
karena di Persib setiap kompetisi, 
targetnya juara. Pemain muda sulit 
berkembang karena Persib dihuni 
pemain bintang semua,” katanya.

 Basith merasa sudah siap untuk 
bisa mengembangkan karier sepak 
bola di luar Persib. Satu tahun ber-
sama Persib, banyak pelajaran yang 
didapatkan. “Sudah hampir satu 
tahun di sini (Persib), sudah cukup 
ilmu. Apalagi ada banyak senior 
juga di sini yang sudah memberi-
kan ilmu bagaimana cara bermain 
seorang gelandang,” pungkasnya 
mengakhiri pembicaraan. (net)
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dari Persija Jakarta pada konferensi pers
di Cafe Blooming, FX Sudirman, Jakarta 
Selatan, Rabu (04/10). “Ini merupakan
klub-klub yang merasa PT LIB belum 
melakukan tata kelola yang didengungkan
oleh Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi
dan Presiden Joko Widido. Harapan kami 
PT LIB bisa merespons agar jelas. Ada 
perlakuan yang tidak adil,” sambung 
pria berkacamata itu. Andai tuntutan 
mereka tidak didengar PT LIB dalam 
kurun waktu 14 hari, FKPSI mengancam 
untuk mogok melanjutkan kompetisi. 
Bila itu terjadi, kejuaraan Liga 1 hanya 
tinggal menyisakan tiga klub. Yaitu, Persib, 
Bali United, dan PS TNI. (net)

ung, Ahmad Subagja Basith, ban-
jir tawaran dari klub lain. Pa-
dahal, pemilik nomor pung-
gung 19 ini selama ini kerap
menghuni bangku cadangan
tim Persib. Tercatat selama 
membela Persib di Liga 1 
2017, Basith hanya dipercaya 
untuk turun pada empat per-
tandingan dengan total durasi 
main selama 199 menit.

Namun, Basith eng-
gan membeberkan 
k l u b y a n g t e l a h 
mencoba merayun-
ya untuk bergabung.
Yang jelas klub terse-
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Liga 2,” ungkap Basith 
di Mes Persib, seperti 
dikuti bola.com, kema-
rin (4/10).

 Basith mengaku be-
lum bisa memberi-

kan jawaban kepada 
klub yang mengingink-
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masih terikat 
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tahun di sini (Persib), su
ilmu. Apalagi ada ban
juga di sini yang sudah
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seorang gelandang,” p
mengakhiri pembicara



kan dalam tempat sudah 
disiapkan.

Kopi dilanjutkan digiling 

hingga menghasilkan bu-
buk kopi siap saji. Perem-
puan rambutnya dikun-

cir tersebut melanjutkan 
membuat olahan lain.

Dia menyediakan kelapa 
sudah dikupas.  Kelapa 
diparut hingga menghasil-
kan santan. Usai satu kela-
pa diparut lantas diperas 
hingga menjadi  santan 
bening. Dua adonan telah 
siap. Yakni, kopi bubuk 
dan santan.

Ru k m i n i  m e n y i a p k a n 
sebuah bejana terbuat 
dari  aluminium. Ditar-
uhlah bejana di atas kom-
por. Santan dimasukkan 
dan dicampur bubuk kopi 
dengan sedikit gula.

Adonan itu diaduk. ’’Ini 
namanya di-khotok,’’ kata 
perempuan ber usia  60 
tahun tersebut.

Rukmini mengaku sudah 
lebih dar i  tujuh tahun 
meneruskan usaha wari-
san Sakijah,  neneknya. 
Sejak dia kecil, neneknya 
sudah membuat kopi san-
tan untuk dijual.

’’Awalnya, kata nenek, 
coba-coba membuat kopi 
dicampur santan kelapa 
untuk sajian berbuka puasa 
keluarga. Namun, karena 
rasanya enak dan khas, 
akhirnya diteruskan mem-
buka usaha kopi santan. 
Jadi kopi santan ini sudah 
puluhan tahun,’’ ucapnya.

Dia menjelaskan, ser-
buk biji kopi sebelumnya 
digoreng sangrai dengan 
potongan kelapa kecil lalu 
direbus bersamaan den-

gan santan segar, dan gula 
menghasilkan rasa kopi 
yang benar-benar enak.

Kombinasinya benar-
benar menyatu antara kopi, 
santan segar dan gula. Beda 
rasanya jika hanya diseduh 
saja, yang gulanya hancur 
karena diaduk, bukan di-
rebus. Santan segar baru 
diperas juga menambah 
rasa gurih tersendiri.

Kini, warung telah ban-
yak yang mengunjungin-
ya. Bahkan, para pejabat 
sudah sering ke warung 
itu. Termasuk salah satu 
dirjen dari Kementerian 
Desa Prof Erani.  Selain 
i t u ,  B o n d a n  W i n a r n o, 
host acara kuliner. (bj/
rij/aam/bet/JPR)
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AIO Kirim 24 Ribu 
Pocari Sweat

FT:IST

CSR: Para pengungsi Gunung Agung di Bali mendapatkan bantuan dari PT AIO.

SUKABUMI – Mengantisipasi ben-
cana erupsi Gunung Agung di Bali, PT 
Amerta Indah Otsuka (AIO) memberi-
kan donasi bagi para pengungsi.

Produsen minuman Pocari Sweat 
ini mengirimkan bantuan untuk para 
pengungsi tersebut melalui program 
Corporate Social Responsibilty (CSR) 
Satu Hati. Dalam program ini, peru-
sahaan mengirimkan bantuan dalam 
bentuk produk sebanyak 24 ribu botol 
Pocari Sweat.

Diharapkan bantuan itu bisa berman-
faat bagi para pengungsi tersebut.

“Dengan bantuan ini diharapkan 
para pengungsi tersebut dapat lebih 
terjaga cairan tubuhnya, dan terindar 
dari dehidrasi,”kata Presiden Director 
PT AIO, Yoshihiro Bando melalui ket-
erangan resminya yang diterima Radar 
Sukabumi, kemarin (4/10). 

Bantuan tersebut rencananya akan 
didistribusikan ke beberapa posko 
penampungan pengungsi di lokasi 
Karang Asem, sebuah lokasi dengan 
jumlah pengungsi yang cukup banyak.

Menurut informasi yang diperoleh 
dari  Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Daerah (BNPBD) Bali, jumlah 
pengungsi sampai dengan hari ini su-
dah mencapai lebih dari 90 ribu jiwa. 
Kemungkinan jumlah ini masih akan 
terus bertambah.

“Dengan donasi produk Pocari 
Sweat ini  diharapkan dapat mem-
bantu menjaga kesehatan para 
pengungsi,”ujarnya.

Karena, hal itu sesuai dengan fungsi 
dari produknya yaitu menjaga cairan 
tubuh. “Selain itu, tentu kami meng-
harapkan para pengungsi bisa menjaga 
kesehatan mereka, selama berada di 
tenda pengungsian,”ulas Yoshihiro.

Seperti diketahui,  PT AIO melalui 
program CSR Satu Hati, berusaha un-

tuk selalu berkontribusi dalam mem-
berikan donasi pada warga korban 
terjadinya bencana alam di Indonesia.  
Bantuan Pocari Sweat sebelumnya 
telah didonasikan pada saat terjadinya 
bencana alam Tsunami di Aceh, gempa 
bumi di Yogyakarta, gempa bumi di 
Padang, meletusnya Gunung Merapi, 
meletusnya Gunung Sinabung dan 
beberapa kejadian bencana alam lain.

Penyerahan bantuan Pocari Sweat ini 
dibantu oleh Palang Merah Indonesia 
(PMI) Provinsi Bali, disaksikan pengu-
rus PMI Bali. 

Yoshihiro menambahkan, perusa-
haannya berkomitmen untuk selalu 
hadir dan membantu masyarakat Indo-
nesia melalui program CSR Satu Hati.

“Semoga donasi ini dapat diterima 
dengan baik. Doa kami bagi seluruh 
warga pengungsi yang terkena dam-
pak, dan semoga kita segera bisa me-
lewati masa-masa sulit ini bersama,” 
tutupnya. (*/cr16/d)

Satu Hati untuk Bali

Mendag : 
Pilkada Jadi 
Momen 
Menjamurnya 
Minimarket

JAKARTA - Keluhan pedagang 
tradisional terkait menjamurnya 
minimarket, bisa jadi tidak beru-
jung solusi.

Sebab, Kementerian Perdagan-
gan (Kemendag) sendiri angkat 
tangan, dengan menjamurnya 
minimarket. Terutama yang tum-
buh subur di dekat pasar atau 
toko tradisional.

Menteri Perdagangan Enggar-
tiasto Lukita, tidak memungkiri 
keberadaan minimarket menjadi 
ancaman pedagang tradisional. 
Terutama, yang jaraknya tidak 
jauh dari pasar tradisional. Apa-
lagi, saat ini jumlah minimarket 
di Indonesia saat ini menembus 
30 ribu.

Disinyalir,  keberadaan mini-
market yang berdekatan dengan 
pasar tradisional karena izin yang 
dikeluarkan jelang pemilihan 
kepala daerah (Pilkada). Bukan 
tanpa alasan Mendag Enggar me-
nyebut ada kaitan dengan politik.

“Kalau dari sisi aturan, pemban-
gunannya tidak boleh berdekatan 
(antara minimarket dan pasar 
tradisional). Tapi tidak bisa di-
pungkiri bahwa di mulut pasar 
tradisional, sebelah kiri Alfamart 
sebelah kanan Indomaret. Izin 
itu dikeluarkan saat menjelang 
Pilkada atau berakhirnya Pilka-
da,” tuturnya di Museum Nasi-
onal, Jakarta, kemarin (4/10).

Lebih lanjut Enggar menjelas-
kan, bukannya pemerintah ti-
dak peduli  dengan pedagang 
tradisional. Namun, keberadaan 
minimarket itu akan sulit  un-
tuk dibongkar. Alasannya, ke-
beradaan minimarket tersebut 
sudah menjadi bagian penting 
dalam keseharian masyarakat.

Di sisi lain, ada sebuah pelu-
ang kerja yang tercipta dari ke-
beradaan minimarket itu. Jika 
digusur, dirinya khawatir akan 
banyak yang kehilangan peker-
jaannya.

“Kita tidak mungkin minta itu 
dibongkar,  karena di  sisi  lain 
itu satu keniscayaan yang tidak 
mungkin dihentikan. Sudah jadi 
bagian pelayanan masyarakat 
juga,” jelas dia.

Untuk itu, pihaknya akan segera 
menemukan solusi yang tepat 
dalam memecahkan masalah 
tersebut. Hal itu dilakukan dalam 
menjaga keseimbangan pangsa 
pasar tradisional maupun mini-
market.

“Pak Menko sudah menugaskan 
kepada saya untuk memetakan 
dulu dan mencar ikan solusi , 
dan sudah didengar sendiri agar 
segera kita keluarkan peraturan,” 
pungkasnya.(cr4/JPC)

Mengenal Kopi Santan Blora

Jadi Jujukan Pejabat hingga Master Kuliner 

FT: AMRULLAH A.M/JAWA POS

SECARA ALAMI: Rukmini mengaduk biji kopi yang digoreng diatas tungku 
dengan wajan berbahan tanah. 

Menikmati Kopi Santan yang makin digemari. 
Kopi santan sudah cukup populer. Lokasinya yang 

nyelempit tak membuat orang wegah datang. 
Beberapa orang penting pun rela datang dan 

menyeruputnya.

AMRULLAH AM - Blora

A S A P  p u n  m e n g e p u l 
lalu menggulung ke atas. 
Menyelinap menembus 
lubang-lubang genting 
sebuah warung di Desa 
Jepangrejo,  Kecamatan 
Blora.

Seorang perempuan ten-
gah sibuk menata bong-
kahan kayu bakar. Di atas 
tungku terdapat  wajan 
berukuran besar. Butiran 

kopi digoreng pada wajan 
berbahan tanah tersebut.

Perempuan dengan ram-
butnya mulai memutih itu 
perlahan mengaduk kopi 
d i  at a s  t u n g ku .  Cu ku p 
lama. Hingga aroma kopi 
p u n  t e rc i u m.  Ru k m i n i 
menggorengnya tak begitu 
gosong. Setelah matang, 
biji kopi itu akhirnya di-
angkat dari wajan. Ditiris-

Ada 14.997 Masalah 
di Laporan Keuangan

JAKARTA - Laporan keuangan (lapkeu) 
kementerian/lembaga semester 1- 2017 lebih 
baik dari periode yang sama tahun lalu. Namun 
demikian, ditemukan belasan ribu masalah 
yang menyebabkan negara berpotensi men-
galami kerugian sebesar Rp 27 triliun.

Kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 
Semester (IHPS) semester I-2017 dalam Sidang 
Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Dalam 
laporannya, Ketua BPK Moermahadi Soerja 
Djanegara mengungkapkan, pihaknya men-
emukan 14.997 permasalahan yang berdampak 
fi nansial hingga Rp 27,397 triliun.

Permasalahan tersebut meliputi 7.284 
kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 
7.549 ketidakpatuhan terhadap ketentuan per-
aturan perundang-undangan senilai Rp 25,14 
triliun, dan 164 permasalahan ketidakhematan, 
ketidakefi sienan, dan ketidakefektifan senilai 
Rp 2,25 triliun.

“Permasalahan ketidakpatuhan mengaki-
batkan kerugian senilai Rp 1,81 triliun, potensi 
kerugian senilai Rp 4,89 triliun serta kekuran-
gan penerimaan senilai Rp 18,44 triliun,” ung-
kap Moermahadi.

Dia menuturkan, pada saat pemeriksaan, 
entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti 
dengan menyerahkan aset atau menyetor ke 
kas negara atau daerah Rp 509,61 miliar.

IHPS I-2017 merupakan ringkasan dari 687 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri 
atas 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja, dan 33 
LHP dengan tujuan tertentu.

Moerhamadi menyebutkan sebanyak 74 
Laporan Keuangan Kementerian Lembaga 
(LKKL) memperoleh opini WTP (wajar tanpa 
pengecualian) sebanyak 84 persen. Untuk yang 
memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) 9 persen, dan yang mem peroleh Opini 
Tidak Menyatakan Pendapat 7 persen.

“Opini 74 Laporan Keuangan Kementerian 
Lembaga telah mengalami peningkatan sebe-
sar 19 persen dari tahun 2015 yang hanya 56 
lembaga/kementerian. Atau 65 persen menjadi 
74 lembaga/kementerian atau 84 persen pada 
tahun 2016,” jelasnya.

Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Dae-
rah (LKPD), lanjut Moerhamadi, sebanyak 91 
persen pemerintah provinsi, 66 persen pemer-
intah kabupaten, dan 77 persen pemerintah 
kota di Indonesia mendapat opini WTP. Angka 
tersebut melampaui tar get kinerja keuangan 
daerah bidang penguatan tata kelola pemerin-
tah daerah atau program peningkatan kapasitas 
keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menen-
gah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Menurut Moerhamadi, dalam target RPJMN, 
target pemerintah provinsi sebesar 85 persen, 
pemerintah kabupaten sebesar 60 persen, 
dan pemerintah kota sebesar 65 persen dalam 
RPJMN.

Moerhamadi mengatakan, capaian opini ini 
mulai mendekati target Sasaran Pokok Pemban-
gunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sampai 
dengan tahun 2019 sebesar 95 persen.

“Indeks opini atas capaian tingkat perolehan 
opini WTP pada pemeriksaan tahun 2017 adalah 
3,70. Ini masih di bawah target bidang Refor-
masi Keuangan Negara yang ditetapkan dalam 
RPJMN2015-2019 sebesar 3,88,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Moerhamadi juga me-
nyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan 
tertentu yang perlu mendapatkan perhatian. 
Yakni, soal perhitungan bagi hasil migas. BPK 
masih menemukan biaya-biaya yang tidak se-
mestinya dibebankan dalam cost recovery untuk 
bagi hasil migas tahun 2015 sebesar 956,04 juta 
dolar AS atau setara Rp 12,73 triliun.

“Selain itu BPK juga masih menemukan 17 Kon-
traktor Kerja Sama ataupun pemegang working 
interest yang belum menyelesaikan kewajiban per-
pajakan sampai tahun 2015 sebesar 209,25 juta dolar 
AS atau setara Rp 2,78 triliun,” ungkapnya.(rmol)

FT:IST

Bank Dunia Pangkas Proyeksi Ekonomi RI
JAKARTA -  Bank Dunia mem-

prediksi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia di 2017 hanya 5,1 pers-
en. Jumlah tersebut menurun 
dibanding proyeksi yang dikelu-
arkan sebelumnya pada triwulan 
II-2017 sebesar 5,2 persen.

Namun demikian, Bank Dunia 
tidak mengubah proyeksi target 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
2018 yakni sebesar 5,3 persen. Se-
bab, perekonomian global masih 
mendukung, dan kondisi pereko-
nomian domestik yang lebih kuat. 

“Perekonomian domestik cukup 
kuat. Hal itu dampak dari reformasi 

perekonomian yang terus dilaku-
kan pemerintah,” ungkap Kepala 
Perwakilan Bank Dunia untuk 
Indonesia Rodrigo A Chaves di 
Jakarta, kemarin.

Rodrigo melihat, perkemban-
gan ekonomi Indonesia yang 
tumbuh stagnan di kuartal II-
2017 sebesar 5,01 persen, dise-
babkan tidak adanya percepatan 
di tengah membaiknya lingkun-
gan eksternal dan momentum re-
formasi kebijakan fi skal. Namun 
demikian, menurutnya, capaian 
itu cukup bagus. Capaian terse-
but menempatkan Indonesia se-

jajar dengan negara-negara besar 
lain mengalami pertumbuhan 
cepat di dunia.

Selain itu, lanjut Rodrigo, dise-
babkan pertumbuhan konsumsi 
swasta di kuartal II tidak menin-
gkat. Hal ini berlawanan dengan 
beberapa faktor menguntungkan, 
seperti pertumbuhan lapangan 
kerja yang tinggi, kenaikan gaji 
sebanyak dua digit, kepercayaan 
konsumen yang tinggi, menurun-
nya inflasi pangan, kurs rupiah 
yang stabil, dan beralihnya periode 
Idul Fitri ke kuartal kedua tahun 
ini.(rmol)
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 DPP PAN sendiri hingga 
saat ini menetapkan nama 
yang akan diusung di Pil-
gub Sumut. DPW sudah 
mengusulkan nama Edy 
Rahmayadi dan JR Saragih.

"Sejauh ini belum ada 
perkembangan apapun, ma-
sih berposes di DPP," kata 
Ketua DPW PAN Sumut, Yahdi 
Khair, seperti diberitakan Su-
mut Pos (Radar Sukabumi 
Group). Proses yang akan 
berjalan di DPP, kata dia, yakni 

tahap survei. Di mana, sebe-
lum mengambil keputusan 
DPP akan melihat terlebih 
dahulu yang berpeluang un-
tuk menang. 

"Mengenai jadwal survei saya 
tidak tahu, karena itu urusan 
DPP," imbuhnya. (dik/azw)

Letjen Edy Rahmayadi Dinilai 
Lebih Layak

 Lebih lanjut ia menam-
bahkan, dalam rapat be-
berapa waktu lalu juga tidak 
ada pembahasan mengenai 
pemecatan. Oleh sebab itu 
ia mengaku aneh adanya 
pemecatan itu.

 “Jadi ini lucu saja,” cetus 
Yorrys.

 Sebelumnya, Setya No-
vanto resmi mencopot 
Yorrys dari jabatan Koor-
dinator Bidang Polhukam 
Partai Golkar. Yorrys digan-
tikan dengan Eko Widyat-
moko.

 Surat pemecatan Yorrys 
juga telah ditandatangani 
oleh Setya Novanto dan 
Sekretaris Jenderal Par-
tai Golkar Idrus Marham, 
pada Senin (2/10) kemarin.

 Sekadar informasi, Yorrys 
Raweyai selama ini adalah 
petinggi Partai Golkar yang 
paling vokal menyuarakan 
untuk, penonaktifan Setya 

Novanto dari jabatan ketua 
umum.

 Yorrys mengaku ingin 
menggantikan Setya Novan-
to karena elektabilitas Par-
tai Golkar saat ini merosot 
setelah, Setya Novanto ter-
sangkut dalam pengadaan 
korupsi kartu tanda pen-
duduk berbasis elektronik 
(e-KTP).

 Nantinya, apabila Setya 
Novanto telah dinonak-
tifkan, Posisi Novanto akan 
digantikan dengan pelak-
sana tugas atau Plt, yakni 
Airlangga Hartarto.

 Sementara itu,  Legitima-
si atas duet kepemimpinan 
Setya Novanto di DPP Par-
tai Golkar dinilai sedang 
dalam posisi terendah. 
Bahkan, ada kekhawati-
ran Golkar bakal hancur 
karena Novanto dan Idrus 
bertindak semaunya dalam 
menjalankan roda organ-
isasi partai berlambang 
beringin hitam itu.

 Menurut salah satu pegiat 
di Generasi Muda Partai 
Golkar (GMPG) M Shoim 
Haris, belakangan ini Set-
nov -panggilan akrab Nov-
ant- dan Idrus bertindak 
sewenang-wenang tanpa 
mengacu aturan dalam 
anggaran dasar/anggaran 
rumah tangga (AD/ART). 
Buktinya adalah pemecat-
an terhadap Ahmad Doli 
Kurnia dan Yorrys Raweyai 
karena mengkritik kepe-
mimpinan Setnov.

 “Bung Doli dipecat kare-
na kritisnya. Nah sekarang 
mencopot Bung Yorrys 
karena menjadi ketua Tim 
Kajian Elektabilitas Partai 
Golkar. Pertanyaannya, 
mencopot Bung Yorrys 
pakai mekanisme apa? 
Suka udele dewe (semau 
sendiri, red) mereka men-
gelola organisasi,” ujar 
Shoim di Jakarta, Rabu 
(4/10).

 Menurut Shoim, tidak ada 

yang salah dengan posisi 
Yorrys sebagai ketua Tim 
Kajian Elektabilitas Partai 
Golkar yang sebelumnya 
mengeluarkan rekomendasi 
tentang mengevaluasi atas 
kepemimpinan Novanto. 
Sebab, kasus e-KTP yang 
menyeret Setnov sebagai 
tersangka bakal berdam-
pak besar pada elektabilitas 
Golkar.

 Padahal, Golkar mengha-
dapi dua pekerjaan politik 
yang besar. Yakni Pilkada 
Serentak 2018 dan Pemilu 
2019.

 “Belum lagi ribut-ribut 
soal tarif rekomendasi 
pilkada, semakin menam-
bah daftar bahwa partai 
sudah bobrok di bawah 
kepemimpinan SN (Set-
nov, red) dan IM (Idrus, 
red). Kepemimpinan ini 
har us  segera diakhir i 
agar partai Golkar dapat 
diselamatkan,” pungkas 
Shoim. (cr2/JPC)

Dipecat Setnov, Yorrys Melawan

 Sodik menyatakan bukan 
mustahil jika Deddy Miz-
war berpasangan dengan 
Bupati Purwakarta Dedi 

Mulyadi nanti. Menurut 
dia, semua tergangung dari 
perkembangan pembicara-
an untuk koalisi di Pilgub 
Jabar.

 “Tidak mustahil, karena 

kami kembangkan terus 
koalisi dan mencari pilihan 
pasangan calon baru yang 
lebih baik,” ungkap wakil 
ketua Komisi VIII DPR ini.

 Dia mengatakan, setiap 

figur pasti ada kekurangan 
dan kelebihannya, terma-
suk Dedi Mulyadi. “Makan-
ya Golkar juga cari calon 
lain selain Dedi Mulyadi,” 
tegasnya. (boy/jpnn)
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Gerindra Buka Peluang 
Usung Demiz-Dedi Mulyadi

 Tak hanya itu pengunduran 
diri sebagai ketua DPC Gerin-
dra Kota Sukabumi itu, kata 
Kamal kerena faktor usia dan 
juga dukungan dari keluarga. 
Saat ini Kamal tidak terlalu 
ambisius dalam memimpin 
Ketua Partai Gerindra Kota 
Sukabumi, apalagi dirinya su-
dah berjuang semampunya 
dalam membesarkan Partai 
Gerindra di Kota Sukabumi. 
“ Niat saya ini sudah saya 
katakan ke DPD dan DPP 
Gerindra Pusat. Saat ini saya 
hanya  tinggal menunggu saja 
keputusan dari DPP,” jelasnya.

 Dalam kepemimpinan 
Kamal di Gerindra Kota 
Sukabumi sudah banyak 
memberikan perubahan 
ke arah yang lebih baik. 
Seperti halnya, mendong-
krat suara Gerindra Kota 
Sukabumi yang mem-
peroleh suara terbanyak 
ketiga pada Pileg 2014 dan 
mengantarkan empat kursi 
di DPRD. 

 “Alhamdulil lah ber-
kat kesolidan kader dan 

pengurus Gerindra Kota 
Sukabumi, kami bisa men-
dongkrak suara Gerindra 
menjadi pemenang ke tiga, 
juga mempunyai posisi 
Pimpinan  di DPRD Kota 
Sukabumi,” ujarnya.

 Dijelaskan Kamal, dalam 
roda organisasi partai itu 
jelas harus ada kaderisasi 
yang mampu mengganti-
kan posisi ketua DPC Ger-
indra. Langkah dirinya ini 
merupakan bentuk tang-
gung jawab dirinya sebagai 
Ketua untuk memberikan 
peluang kader muda untuk 
maju membesarkan lagi 
partai Gerindra. “ Kepu-
tusan ini memang sudah 
saya pikirkan, usai semakin 
lanjut pun akan mempen-
garuhi kinerja saya. Ini saya 
lakukan demi kebesaran 
partai Gerindra di Kota 
Sukabumi,” ungkapnya.

 Saat ditanya mengenai 
konfl ik internal Gerindra, 
kata Kamal itu tak mem-
pengaruhi dirinya untuk 
mundur. Dalam berpolitik 
dinamika seperti itu meru-
pakan hal yang biasa, jadi 

tidak ada keterkaitannya. 
“ Konflik internal partai 
dimana-mana pun pasti 
terjadi. Tapi saya bukan 
karena itu. Ini merupakan 
kemaun saya karena do-
rongan keluarga dan faktor 
umur,” ucapnya

 Jika memang dirinya 
dihendaki untuk mem-
berikan estafet kepemi-
minan ini kepada kader 
Gerindra lainnya. Kamal 
berharap sosok itu bisa 
kembali membangkitkan 
dan membuat Gerindra 
lebih besar. “ Di Gerindra 
itu kan sistem komando, 
saya serahkan semuanya 
ke pak Prabowo,” pung-
kasnya.   

 Mendengar hal tersebut, 
Sayap Partai Gerindra Kota 
Sukabumi, PC Satria Syahid 
Arsalan enggan percaya 
kalau Ketua DPC Gerindra 
Kota Sukabumi akan meny-
erahkan jabatan ketuanya. 
Berharap hal tersebut itdak 
terjadi dan hanya bersi-
fat isu atau hoax semata. “ 
Kami belum  mendengar 
secara langsung statemen 

atau pengunduran diri se-
cara tertulis dari beliau. 
Oleh karena itu, PC Satria 
tetap menganggap bahwa 
Pa Kamal adalah Ketua DPC 
yang sah sesuai SK yang ada. 
Apalagi saat ini, partai Ger-
indra tengah mempersiap-
kan verifi kasi partai secara 
administratif di KPU dan 
akan menghadapi pilkada,” 
jelasnya.

 Tapi apabila memang 
benar rencana tersebut, 
PC Satria Kota Sukabumi 
meminta agar semuanya 
dilakukan sesuai dengan 
mekanisme yang ada. Siapa 
yang akan menggantikan 
tentunya seperti apa yang 
disampaikan oleh ketua 
DPD Gerindra Jabar, bahwa 
akan dilakukan Beauty Con-
test para calon ketua DPC di 
depan para akademisi, DPD 
dan DPP Gerindra. 

 “Jadi jangan secara ujug-
ujug menjadi ketua. Tapi 
kami tetap berharap dan 
berkeyakinan bahwa Pak 
Kamal tidak melakukan 
pengunduran diri,” pung-
kasnya. (bal)
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Kamal Siap-siap Mundur 
dari Ketua Gerindra

 “Kami sudah menilai itu 
semua, makanya ada satu 
orang yang kami unggul-
kan,” ujarnya.

 Sementara itu, nama-nama  
masuk dalam penjaringan 
yang dilakukan oleh TPC kata 
Gungun ada empat orang 

dan satu diantaranya daftar 
melalui TPD, yang lainnya me-
lalui TPC di DPC Hanura Kota 
Sukabumi.  “Ya dari empat 
orang itu nantinya akan dipilih 
menjadi satu nama,” ujarnya.

 Dalam menentukan usun-
gan calon tersebut, hanya 
tinggal menunggu dua lang-
kah lagi. Pertama melaku-

kan kembali rapat komite II 
bersama para pengurus TPP 
dan pengurus partai DPP 
Hanura dan kedua, rapat 
komite III antara Ketua, 
Sekretaris dan DPP Hanura. 

 “Ya paling di bulan ini juga 
sudah keluar nama yang 
akan kami usung di Pilwalkot 
nanti,’”pungkasnya. (bal)
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Jagoan dari Hanura 
akan Diumumkan

 Sementara Ketua Kadin 
Jawa Barat, ?Agung Surya-
mal Sutrisno 60,2 persen, 
Sekretaris Daerah Jawa Barat 
Iwa Karniwa 58,7 persen, 
dan Anggota DPR RI dari 
Fraksi PDI Perjuangan Puti 
Guntur Sukarnoputra den-
gan 57,3 persen.

 Direktur Eksekutive IDM 
Wilayah Jawa Barat, Bin Fir-
man Tresnadi mengatakan, 
survei dilakukan kepada 
2.178 responden warga Jawa 
Barat. Survei ini mengu-
nakan confi dential level 95 
persen. Sementara margin 
of error dari hasil survei 
ini adalah lebih kurang 2,1 
Persen.

 ”IDM menemukan bahwa 
Deddy Mizwar memiliki 
tingkat popularitas yang 
paling tinggi dengan perole-
han sebanyak 89,2 persen,” 
terang dia dalam surat ele-
ktronik yang diterima reda-
ksi Jawa Pos (Group Radar 
Sukabumi).

 Responden, kata Bin Fir-
man, kemudian ditanyakan 
perihal siapakah sosok yang 
dianggap mampu meny-
elesaikan masalah masalah 

ekonomi dan sosial di Jawa 
Barat (kapabilitas). Hasil-
nya, lagi-lagi Deddy Mizwar 
di urutan pertama dengan 
perolehan 27,3 persen.

 “Disusul Dedi Mulyadi 
13,3 persen, Agung Suryamal 
12,2 persen, Dede Yusuf 11,2 
persen, Ridwan Kamil 8,2 
persen, Puti Guntur Soek-
arnoputra 6,3 persen, Iwa 
Karniwa 6,2 Persen, Rieke 
Dyah Pitaloka 6,1 persen 
dan yang tidak memberi-
kan penilaian sebesar 9,2 
persen,” terang Bin Firman.

 Lebih lanjut, kata Bin Fir-
man, saat ditanya siapakah 
sosok calon gubernur yang 
akan mereka pilih jika Pilgub 
digelar hari ini (elektabili-
tas), mayoritas responden 
lebih memilih Deddy Miz-
war.

 “Jawaban Responden se-
banyak 32,1 persen memilih 
Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi 
10,2 persen, Agung Surya-
mal 8,2 persen, Dede Yusuf 
7,8 persen, Ridwan Kamil 
7,6 persen, Iwa Karniwa 5,2 
persen, Puti Guntur Soek-
arnoputra 5,1 persen, Rieke 
Dyah Pitaloka 4,9 persen 
dan tidak memilih sebanyak 
18,9 persen,” urainya.

 Selain mensurvei soal 
tingkat popularitas, kapa-
bilitas, dan elektabilitas para 
calon, IDM juga mencari 
tahu apa yang menjadi dasar 
pertimbangan masyarakat 
Jawa Barat, dalam hal ini 
yang diwakili oleh 2.178 re-
sponden memilih salah satu 
kandidat.

 Hasilnya, sebanyak 89,2 
persen responden memilih 
karena sosok itu memiliki 
akhlak yang bersih dan tidak 
korup. Ada 6,7 persen yang 
memilih kesamaan suku dan 
etnik, dan 4,1 persen tidak 
menjawab.

 “Ini mengartikan bahwa 
preferensi publik Jawa Barat 
dalam menentukan calon ke-
pala daerah yang akan dipilih 
pada Pilgub Jawa Barat 2018 
mulai bergeser, dari motif pri-
mordialisme kesamaan suku 
dan etnik menjadi lebih ra-
sional. Walaupun dalam jaw-
aban survei masyarakat Jawa 
Barat memilih gubernur den-
gan berdasarkan kesamaan 
agama masih 76,4 persen dan 
tidak berdasarkan kesamaan 
agama sebanyak 19,7 persen 
sedangkan sisanya 3,9 persen 
tidak menjawab,” pungkas Bin 
Firman. (mam/jpg/JPC)
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Inilah Cagub dengan 
Popularitas Tertinggi

Golkar Resmi Usung Khofi fah, PDIP Juga?

JAKARTA--Partai Golkar 
akhirnya resmi mengusung 
Menteri Sosial (Mensos) 
Khofifah Indar Parawansa 
untuk bisa maju di Pilgub 
Jawa Timur 2018 men-
datang. 

 Wakil Sekretaris Jenderal 
Partai Golkar, Ace Hasan 
Syadzily mengatakan, pi-
haknya sudah memutuskan 
untuk menjagokan Khofi fah 

Indar Parawansa di Pilgub 
Jawa Timur nanti, guna 
bersaing dengan Saifullah 
Yusuf.

 “Setelah dilakukan kajian 
dan pertimbangan, Golkar 
memutuskan dukungan 
ke Khofifah," ujar Ace di 
Gedung DPR, Senayan, 
Jakarta, Rabu (4/10).

 Menurut Ace Hasan Sy-
adzily, alasan mendukung 
Khofifah Indar Parawansa 
karena elektabilitasnya 
tinggi dan Khofifah juga 
merupakan sosok perem-

puan yang kompetensinya 
tinggi untuk bisa memimpin 
Jawa Timur.

 "Dukungan Khofi fah In-
dar Parawansa didasarkan 
pada elektabilitasnya ma-
sih sangat tinggi," katanya.

 Ace Hasan juga berharap, 
Partai Demokrasi Indone-
sia Perjuangan (PDIP) bisa 
bekerja sama dengan par-
tai berlogo pohon berin-
gin ini, dalam mengusung 
Khofi fah Indar Parawansa. 
Mengingat sampai saat ini 
PDIP belum memutuskan 

siapa yang akan diusung-
nya di Pilgub Jawa Timur 
nanti.

 Sementara, Partai De-
mokrat dan Partai Nasdem 
juga dari info yang ia ketahui 
sudah tertarik menyatakan 
dukungan, dan berkoalisi 
dengan Partai Golkar untuk 
mengusung Khofi fah Indar 
Parawansa di hajatan Jawa 
Timur nanti.

 "Semoga ini bisa mem-
buka peluang Khofi fah bisa 
maju di Pilgub Jawa Timur," 
pungkasnya.(cr2/JPC)

Setnov Dibidik KPK Lagi, 
Zulkifl i: Hormati Hukum!

JAKARTA--Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) 
membuka peluang mener-
bitkan surat perintah pe-
nyidikan (sprindik) baru 
untuk menetapkan Ketua 
Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) Setya Novanto se-
bagai tersangka korupsi 
proyek kartu tanda pen-
duduk elektronik (e-KTP).

 Ketua Majelis Permusy-
awaratan Rakyat (MPR) 
Zulkifl i Hasan menyerah-
kan semua proses hukum 
Novanto kepada KPK . 
Namun, dia mengatakan, 
putusan praperadilan 
Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan (PN Jaksel) yang 
memenangkan Novanto 
harus dihormati.

 “Tapi, kalau ada langkah-

langkah KPK katanya mau 
terbitan sprindik (baru), 
ya hormati juga karena ini 
negara hukum. Ada putusan 
pengadilan ya hormati juga,” 
kata Zulkifl i di gedung DPR, 
Jakarta, Rabu (4/10).

 Ketua umum Partai Am-
anat Nasional (PAN) itu 
mengatakan, kalau ada 
hal-hal yang dianggap 
aneh, tentu ada jalur untuk 
menyelesaikannya. “Pen-
egakan hukum ya pen-

egakan hukum,” tegasnya.
 Sementara Wakil Ketua 

DPR Agus Hermanto men-
gatakan, dalam penanganan 
hukum kasus ini yang me-
miliki kewenangan adalah 
KPK. Sehingga komisi an-
tikorupsilah yang mem-
punyai kewenangan untuk 
melaksanakan sesuatu ses-
uai dengan peraturan dan 
perundang-undangan.

 “Tapi, kami pun menghor-
mati putusan praperadilan 
yang ada sekarang ini yang 
menyatakan Pak Novanto 
menang. Namun harus di-
hormati juga kalau KPK ingin 
melaksanakan hal yang lain 
karena memang koridor hu-
kumnya ada di KPK,” katanya 
di gedung DPR, Jakarta, Rabu 
(4/10). (boy/jpnn) 

Di Pilgub 
Jatim 2018

Zulkifli Hasan

Pansus Angket KPK 
Rapat Tertutup dengan Kapolri

JAKARTA--Panitia Khu-
sus Hak Angket Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) melakukan perte-
muan secara tertutup den-
gan Kapolri Jenderal Tito 
Karnavian. Dalam perte-
muan yang berlangsung 
selama dua jam itu, hadir 
juga Wakapolri Komjen Pol 
Syafrudin dan sejumlah 
Pati Polri lainnya.

 Namun usai pertemuan 
itu, tak ada satupun anggota 
DPR RI, baik dari Pansus 
maupun Pimpinan DPR 
memberikan pernyataan.

 Kepala Divisi Humas 
Mabes Polri Irjen Pol Setyo 
Wasisto mengatakan, per-
temuan tersebut tidak 
ada hal yang sangat me-
nonjol, hanya melakukan 
konsultasi dan koordinasi 
terkait tugas Polri yang 
berkaitan dengan Pansus 
Angket KPK.

 “Sifatnya konsultasi ter-

kait beberapa hal yang 
menyangkut tugas-tugas 
Polri dan kaitannya den-
gan pansus angket,” kata 
Irjen Pol Setyo Wasisto di 
komplek Mabes Polri, Jalan 
Trunojoyo, Jakarta Selatan, 
Rabu (4/10).

 Menurut Setyo, perte-
muan Pansus Angket KPK 
dengan Kapolri merupak-
an lanjutan dari perte-
muan pertama pada Juli 
2017.

 Saat itu, Ketua Pansus 
Hak Angket Agun Gunand-
jar menyebut bahwa Pan-
sus berkoordinasi agar 
Polri mendukung kegiatan 
Pansus dalam proses peny-
elidikan.

 Hal itu bertujuan, agar 
tugas-tugas Pansus lebih 
efi sien dan tidak menemui 
hambatan, terutama saat 
berhadapan dengan pi-
hak yang kontra terhadap 
jalannya Pansus Hak An-

gket. “Betul, ini konsultasi 
kedua,” ungkap Setyo.

 Lebih lanjut, Setyo men-
gungkapkan, dimungkinkan 
akan ada pertemuan ketiga 
antara Kapolri dengan Pan-
sus. Namun, Setyo kem-
bali enggan menjelaskan isi 
perbincangan mereka.

 “Ini konsuktatif dan tek-
nis sekali. Tidak bisa dis-
ampaikan forum terbuka,” 
ujar Setyo.

 Sementara itu, Anggota 
Komisi III DPR RI Tau-
fiqulhadi menuturkan, 
jika pertemuan yang dip-
impin oleh Wakil Ketua 
DPR RI Fahri Hamzah, 
hanya membahas tentang 
kesepakatan antara Komisi 
III dengan Polri.

 “Ya kita cuma lama di 
ngopi doang pertemuan, 
nggak ada obrolan sub-
stansi. Kita tanya perkem-
bangannya,” tandas Taufi q.
(cr5/JPC)
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Inilah Cagub dengan Popularitas Tertinggi
JAKARTA--Indonesia Development Monitoring 

(IDM) merilis hasil survei terkait popularitas dan elek-
tabilitas para fi gur yang bertarung di Pilgub Jawa Barat 

2018 mendatang. 
 Dari hasil sigi IDM, popularitas Deddy Mizwar 

menempati urutan teratas dengan raihan 89,2 persen. 
Kemudian disusul Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Per-

juangan, Rieke Dyah Pitaloka 71,2 persen, Ketua Komisi 
X DPR RI dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf dengan 70,7 

persen, Walikota Bandung Ridwan Kamil 60,8 persen, 
Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi 60,3 persen.

Deddy Mizwar Rieke Dyah Pitaloka Dede Yusuf Ridwan Kamil Dedi Mulyadi Agung Suryamal S Iwa Karniwa Puti Sukarnoputra

Popularitas 

1. Deddy Mizwar        89,2 persen
2. Rieke Dyah Pitaloka        71,2 persen
3. Dede Yusuf        70,7 persen
4. Ridwan Kamil        60,8 persen
5. Dedi Mulyadi        60,3 persen
?6. Agung Suryamal S        60,2 persen
7. Iwa Karniwa        58,7 persen
8. Puti Guntur Sukarnoputra     57,3 persen

Kapabilitas

Deddy Mizwar    27,3 persen
Dedi Mulyadi    13,3 persen
Agung Suryamal    12,2 persen
Dede Yusuf     11,2 persen
Ridwan Kamil    8,2 persen
Puti Guntur Soekarnoputra    6,3 persen
Iwa Karniwa     6,2 Persen
Rieke Dyah Pitaloka     6,1 persen

Elektabilitas

Deddy Mizwar    32,1 persen 
Dedi Mulyadi    10,2 persen
Agung Suryamal    8,2 persen
Dede Yusuf     7,8 persen
Ridwan Kamil    7,6 persen
Iwa Karniwa    5,2 persen
Puti Guntur Soekarnoputra    5,1 persen
Rieke Dyah Pitaloka     4,9 persen

*dan yang tidak memberikan penilaian 9,2 persen *dan tidak memilih 18,9 persen.

Survei IDM di Pilgub Jabar 2018

Kamal Siap-siap Mundur 
dari Ketua Gerindra

KISRUH GOLKAR

CAGUB

PILGUB JABAR

Jagoan dari Hanura 
akan Diumumkan

SUKABUMI--Ketua DPC Gerindra 
Kota Sukabumi, Kamal Suherman 
menyatakan siap untuk memberi-
kan estafet kepemimpinan Ketua 
Partai DPC Gerindra Kota 
Sukabumi kepada kader 
muda partai.  Hal terse-
but tak lain ingin  me-
munculkan kaderi-
sasi kepemimpinan 
ketua DPC Gerindra 
Kota Sukabumi. 

 “ Je l a s  d a l a m 
organisasi, kepe-
mimpinan itu har-
us ada kaderisasin-
ya, makanya saya 
akan memberikan 
kesempatan untuk 
kader lainnya untuk 
duduk sebagai Ketua Partai. Lagian 
saya pun menjabat ketua DPC Gerin-
dra  paling lama sekitar 5 tahun, kalau 
yang sebelumnya paling 2 tahunan,” 
ujar Kamal saat ditemuai di Ruang 
Kerjanya, kemarin.

SUKABUMI- DPC Hanura 
Kota Sukabumi nampaknya 
akan segera menentukan calon 
usungannya di Pilwakot Suka-
bumi 2018 mendatang. Pasal-
nya, seluruh Tim Pemenangan 
Cabang (TPC) DPC Hanura 
Kota Sukabumi bersama  Tim 
Pemenangan Daerah (TPD) 
DPD  Hanura Jabar dan Tim 
Pemenangan Pusat (TPP) DPP 
Hanura sudah membahas dan 
mengevaluasi beberapa calon 
yang akan direkomendasikan 
setiap DPC ke DPD Hanura Jabar 
diterukan ke DPP Hanura. 

 “Kami juga TPC saat rapat 
komite satu di Jakarta, sudah 
memberikan pemaparan calon- 
calon ke TPD dan TPP. Bahkan 
calon yang diunggulkan pun 
sudah kami lontarkan ke TPP. 
Paling tinggal dua langkah lagi 
menuju hasil keputusan,” ujar 
Ketua Tim Pemenangan Cabang 
(TPC) Gungun Gumelar kepada 

Radar Sukabumi, kemarin.
  Namun Gungun enggan mem-

beritahu nama calon yang di-
unggulkan TPC DPC Hanura 
Kota Sukabumi pada saat rapat 
komite tersebut. Intinya pi-
haknya mengevaluasi semua 
calon yang masuk melalui pen-
jaringan . 

 “Calon yang sudah masuk 
penjaringan kita kaji dan beri-
kan saran pendapat ke TPD dn 
TPP. Nama calonnya nanti aja 
liat ketika sudah ada keputusan,” 
jelasnya.

 Dijelaskannya, pemaparan 
yang dilakukan oleh TPC DPC 
Hanura kota Sukabumi itu ten-
tunya melihat beberapa poin 
yang ditentukan oleh DPP. Sep-
erti halnya tingkat keseriusnya 
untuk maju di Pilwalkot, me-
lihat visi dan misi yang sudah 
dipaparkan oleh masing-masing 
calon dan lainnya. 

Dipecat Setnov, 
Yorrys Melawan

JAKARTA--Yorrys Raweyai melakukan perla-
wanan. Dia menganggap dirinya belum dipecat 
oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, 
dari jabatan Koordinator Bidang Politik, Hukum 
dan Keamanan (Polhukam). 

 Yorrys Raweyai mengatakan dirinya masih 
merasa belum dipecat. Sebab sampai saat ini 
dirinya belum menerima surat keputusan (SK) 
pemecatan.

 “Jadi ngapain saya komentar hoax begitu,” kata 
Yorrys Raweyai saat dihubungi, Rabu (4/10).

 Menurut Yorrys, kader-kader lain juga tidak 
berhak untuk bicara mengenai pemecatan dirin-
ya selain Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Ha-
lid, dan Sekretaris Partai Golkar Idrus Marham.

 “Yang punya hak untuk ngomong itu cuma doa 
orang. Ketua Harian dan Sekjen,” tegas Yorrys.

Gerindra Buka 
Peluang Usung 
Demiz-Dedi Mulyadi

JAKARTA--Partai Gerindra akan mengadu 
Deddy Mizwar (Demiz)-Ahmad Syaikhu den-
gan pasangan calon alternatif lain yang akan 
diusung di pemilihan gubernur Jawa Barat atau 
Pilgub Jabar.

 Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid 
mengatakan, Deddy-Syaikhu merupakan salah 
satu pasangan yang memang akan diusung 
Gerindra. Namun, ujar Sodik, sesuai dengan 
perkembangan koalisi maka bisa jadi akan ada 
komposisi baru.

 “Nah, Demiz-Syaikhu akan “diadu” dengan 
pasangan baru, mana yang potensial untuk 
menang,” kata Sodik, Rabu (4/10).

Letjen Edy Rahmayadi 
Dinilai Lebih Layak

MEDAN--Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi 
dinilai lebih berpeluang diusung PAN menjadi 
bakal calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) 
2018 mendatang, dibanding Bupati Simalungun 
JR Saragih. Pengamat Politik, Warjio melihat, 
dari beberapa aspek, Edy Rahmayadi layak 
ketimbang JR Saragih.

 "Faktor agama, faktor ketokohan. Dari dua hal 
itu tentu Edy lebih berpeluang ketimbang JR 
Saragih," ucapnya.

 Selama JR Saragih menjabat Bupati Simalun-
gun, Warjio melihat tidak ada hal yang bisa di-
tonjolkan serta prestasi yang dapat dibanggakan.

 "Ketokohan, tentu Edy Rahmayadi memiliki 
nilai lebih," pungkasnya.
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Pelayanan Radiologi 
RSUD R. Syamsudin,SH
RSUD R. Syamsudin, SH sebagai rumah sakit rujukan 

memiliki fasilitas yang lengkap, termasuk untuk pelayanan 
penunjang diagnostik yaitu radiologi. Saat ini kelengkapan 
Pelayanan radiologi sudah sangat lengkap seperti RS kelas 
A (kecuali MRI rencana pengadaan tahun 2018). Pelayanan 
radiologi tersedia sejak di instalasi gawat darurat diantaranya 
rontgen DR (digital radiologi), USG dan CT Scan sehingga 
memudahkan dalam penegakan diagnosis dan terapi yang 
tepat sejak awal. SDM Dokter Spesialis radiologi yang 
memberikan pelayanan adalah dr. Toto Kuntoro, Sp. Rad dan 
dr. Donny Sulifan, Sp.,Rad (Konsultan Radiologi Intervensi). 
Pelayanan radiologi di RSUD R. Syamsudin,SH meliputi pelay-
anan radiodiagnostik dan radio intervensi. 

Radiodiagnostik adalah memanfaatkan sinar pengion 
(sinar-x) untuk membantu diagnosis dalam bentuk foto yang 
didokumentasikan. Sedangkan radiologi intervensi adalah 
tindakan medis minimal invasif dengan menggunakan 
bimbingan (guiding) alat radiologi berupa USG, CT Scan 
maupun fl oroskofi /angiografi  (DSA).

Fasilitas radiologi di RSUD R. Syamsudin,SH meliputi :

1. X – Ray Digital (rontgen)  : Pemeriksaan dengan meng-
gunakan sinar Xmerupakan pemeriksaan dasar dalam 
radiodiagnostik, hampir disemua rumah sakit ada, namun 
kelebihan di RSUD R. Syamsudin,SHmenggunkan sistem 
digital dan PACS sehingga diagnostic dapat diketahui 
klinisi dibahwa 5 menit. 

2. CT Scan 16 slice : CT Scan (computerized tomographi 
Scan) adalah alat pencitraan radiologi menggunakan 
sinar X untuk mengetahui potongan tubuh secara lebih 
detail (per 1mm). alat inimelayani pemeriksaan CT Scan 
kepala, thorax (dada), abdomen (bagian perut) dan 
ektremitas (alat gerak) menggunakan kontras maupun 
tanpa kontras. Kelebihan CT Scan di RSUD R. Syamsudin,SH 
memiliki software yang lengkap dan dapat melakukan CT 
Angiografi .

3. Ultrasonografi  (USG) : USG adalah alat diagnostik dan 
guiding terapi yang menggunakan gelombang suara 
ultra. Alat ini secara detail dan realtime digunakan untuk 
melihat organ perut, dada, otot-otot, tumor, yang bersifat 
medical chek up atau sesuai indikasi penyakit..Kelebihan 
USG RSUD R. Syamsudin,SH memiliki USG canggih (high 

end) yang dapat berfungsi seperti : USG 2 s.d 4 dimensi, 
Doppler (untuk mengethui aliran pembuluh darah), 
elastografi  (untuk mengetahui proses malignansi), USG 
guiding untuk biopsy.

4. Panoramic : Panoramic adalah alat X ray khusus untuk 
pemeriksaan gigi geligi secara lengkap. Kelebihan alat 
panoramic kami sudah berupa digital radiologi dan 
terkoneksi PACS. 

5. Mamografi  : Mamografi  adalah  alat X-ray khusus untuk 
memeriksa payudara yang bersifat medical chek up dan 
sesuai indikasi medis. Kelebihan alat mamografi  kami 
sudah berupa digital radiologi dan terkoneksi PACS.Alat 
mammografi  direkomendasikan untuk medical chek up 
bagi wanita diatas 40 tahun untuk mengetahui adanya 
tumor payudara. Alat ini satu-satunya yang ada di wilayah 
Sukabumi dan Cianjur.

6. Floroskopi : merupakan alat x-ray yang dipancarkan 
secara terus menerus sehingga dapat mengetahui perger-
akan organ dan pembuluh darah dengan menggunakan 
kontras media. Kelebihan alat Floroskopi kami sudah 
berupa digital radiologi dan terkoneksi PACS. 

7. Angiografi/ DSA (Digital Substraction Angiography) : 
merupakan alat fl oroskopi berbentuk C-ARM yang lebih 
canggih dan lebih fl eksibel (bisa digerakan)  untuk men-
getahui pergerakan organ tubuh dan pembuluh darah. 
Kelebihan DSA sudah berupa digital dan terkoneksi 
PACS dan satu-satunya diwilayah Sukabumi, Cianjur dan 
Cimahi. Alat ini dipergunakan untuk intervensi jantung 
dan non jantung. Alat ini diresmikan oleh Gubernur Jawa 
Barat tahun 2016.

Selain mengembangkan radio diagnostik, sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntu-
tan kebutuhan masyarakat, kini RSUD R. Syamsudin,SH juga 
mengembangkan pelayanan Radio Intervensi. 

Radio intervensi adalah  suatu prosedur radio diagnosistik 
yang telah digunakan secara luas untuk keperluan klinis 
minimal invasif. Keuntungan pelayanan radio intervensi luka 
operasi minimal (kecil), dosis obat kemoterapi lebih kecil 
(kasus tumor ganas), lama perawatan lebih pendek, nyeri 
minimal.Beberapa pelayanan radio intervensi yang dilaku-
kan pada pembuluh darah diantaranyaDigital Subtraction 
Angiography (DSA) serebral dan non serebral,Trans Arterial 

Chemo Embolitation (TACE) dan Transjugular Intrahepatic 
Shunt (TIPS), Skleroterapi dll. Sedangkan radiologi intervensi 
yang non pembuluh darah seperti pada drainase abses hepar, 
Perkutaneus Transhepatic Billiary Drainase (PTBD), Histero 
Salfi ngografi  (HSG) diagnostik maupun intervensi.

Beberapa contoh kasus yang sering dilakukan diantaranya 
pada kasus stroke hiper akut dilakukan trombolisis atau 
trombektomi,kasus cephalgia kronis akibat penyakit cere-
bral venous thrombosis (CVT) dilakukan heparinisasi intra 
arterial (brain wash), drainase abses hepar, kemoterapi dan 
embolisasi pada kasus tumor hati (hepatoma).  Pada DSA 
serebral dapat membantu memulihkan pasien stroke infark 
hiperakut (<12 jam) maupun kronis (> 1 bulan) sehingga 
meningkatkan harapan kesembuhan, mengurangi risiko 
kecacatan dan kematian. Pelayanan radio intervensi ini 
dilaksanakan oleh dr. Donny Sulifan, SP. Rad. 

Inovasi dalam pelayanan radiologi adalah memper-
cepat hasil pemerikasaan yang mendukung penegakan 
diagnosis kurang dari 24 jam (elektif ) kurang dari 1 jam 
(cito), untuk mendukung hal tersebut saat ini RSUD R. 
Syamsudin,SH mengembangkan Digital Radiologi (DR) 
dengan picture archieving communication system 
(PACS), sehingga hasil radiologi tidak lagi dalam bentuk 
film, tetapi sudah bentuk gambar digital yang secara 
cepat dapat diakses di computer diruangan/ gadget para 
dokter dimana saja dan kapan saja, sehingga membantu 
penegakan diagnosis lebih cepat. RSUD R. Syamsudin,SH 
membuka kerjasama dengan praktik dokter, klinik, 
Puskesmas, Rumah Sakit  atau pelayanan kesehatan 
lainnya dalam pelayanan radiologi digital ini. PACS juga 
merupakan wujud dari implementasi rumah sakit menuju 
rumah sakit ramah lingkungan(green hospital). Untuk 
informasi layanan kerjasama jejaring digital radiologi 
dan PACS  dan radiologi intervensi dapat menghubungi 
via whatsapps dr. Donny Sulifan, Sp. Rad (08112060047)/ 
email : dsulifan@gmail.com.

Pengembangan saat ini telah dipersiapkan radiologi 
medical chek up dan radiologi intervensiterpadu. Semoga 
keberadaan alat radiologi di RSUD Syamsudin, SH membantu 
mempercepat diagnostik dan ketepatan terapi untuk para 
klinisi di Sukabumi dan cianjur khususnya dan umumnya 
di Jawa Barat.(*)

Mesin USG 4 dimensi Mesin USG  mamografi

Dr. Toto Kuntoro, Sp.Rad beserta peserta didik

Mesin CT Scan

Dr. Donny, SP. Rad dengan mesin radio intervensi Digitasilisasi radiologi Alat rontgen statis dan mobile

HUT TNI, Ziarah Kubur Untuk Pahlawan 

DPRD Soroti Bendahara SKPD
 SUKABUMI - Diduga lambatnya sistem 

pembayaran tunai oleh setiap bendahara 
di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
Kota Sukabumi disoroti Anggota DPRD 
Kota Sukabumi, Usep Ubaedillah. 

 “Hal itu tidak elok dan terkesan mem-

perlambat proses pelayanan. Terutama 
proses pembayaran kepada pihak ketiga 
yang selalu tidak tepat waktu,” kata Usep 
keapda Radar Sukabumi, kemarin (4/10). 

 Menurut Usep, setiap kebutuhan SKPD 
yang melibatkan pihak ketiga itu sudah 

mendapatkan anggaran selama satu tahun 
anggaran (TA). Makanya ia merasa heran 
jika ada keterlambatan pembayaran. 

“Beda ya, kalau kesalahnanya ada di 
pihak ketiga. Artinya, administrasi pencai-
rannya masih kurang lengkap pasti tidak 

akan dicairkan dulu. Kalau itu tidak terjadi, 
tapi pihak SKPD memberikan alasan yang 
tidak logis, itu akan kita sikapi,” katanya.

 Maka dari itu, lanjut Usep, dirinya 
mengharapkan kepada setiap bendaraha 
SKPD untuk mengeluarkan anggaran 

pembayaran sesuai dengan ketentuan-
nya. Paling penting menurutnya, proses 
pembayarannya sesuai dan tepat pada 
waktunya. Agar hal itu tidak menjadi 
kendala dalam proses pelayanan. 

SUKABUMI - Dalam memper-
ingati Hari Ulang Tahun (HUT) 
ke-72 Tentara Nasional Indonesia 
(TNI), bersama Pemerintah Kota 
Sukabumi, melakukan ziarah kubur 
ke Taman Makam Pahlawan (TMP) 
Bahagia di Jalan Surya Kencana, 
Kelurahan Nyomplong, Kecamatan 
Warudoyong, Rabu (4/10).

 Sebelum memanjatkan doa dan 
menabur bunga di makam pahlawan, 
ratusan anggota terlebih dahulu telah 
melakukan upacara ziarah yang dii-
kuti oleh TNI dari Kodim 0607 Kota 
Sukabumi, Kodim 0622 Kabupaten 
Sukabumi, Sekda Kota Sukabumi, 
Kapolres Sukabumi Kota dan lainnya.

 “Acara ziarah ini, merupakan peng-
hormatan kepada para pahlawan 
yang telah gugur dalam mewujudkan 
kemerdekaan.Para pahlawan yang 
terdiri dari pejuang, veteran, TNI dan 
Polisi serta para kyai ini, merupakan 
suri tauladan yang patriot. Semoga 
arwah para pejuang mendapat tem-
pat yang layak di alam Barzah,” jelas 
Dandim 0607 Kota Sukabumi, Let-
nan Kolonel Inf, Mohammad Mah-
fud As’at, kepada Radar Sukabumi.

 Sementara itu, Sekda Kota Suka-
bumi, Hanafie Zain menjelaskan, 
kegaiatan ziarah ini merupakan 
sebuah tradisi untuk menghormati 
kebudayaan adat istiadat dan meng-
hargai para tokoh yang ada serta para 
pahlawan sebagai pendahulu.

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

TANDA HORMAT: Dandim 0607 Kota Sukabumi, Letnan Kolonel Inf, Mohammad Mahfud As’at, bersama Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Rustam 
Mansyur menabar bunga di makam para pahlwan, Taman Makam Pahlawan (TMP) Bahagia di Jalan Surya Kencana, Kelurahan Nyomplong, 
Kecamatan Warudoyong, Rabu (4/10).
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 “Semoga nilai-nilai yang 
kita percaya ini mengajarkan 
kita kebaikan dan cinta ke-
damaian, untuk itu mari kita 
membawa ajaran Islam pada 
tataran yang sebenarnya, se-
hingga dalam mengawal dan 
menjaga bangsa ini, khu-
susnya di Kota Sukabumi, 
dapat tercipta rasa aman 

dan kedamaian secara lahir 
dan batin,” bebernya.

 Sebagai bentuk rasa terima 
kasih, ia mengatasanamakan 
masyarakat Kota Sukabumi 
dan pemerintah daerah Kota 
Sukabumi mengucapkan 
selamat HUT kepada TNI 
yang telah berjasa dalam 
memperjuangkan serta mem-
pertahankan kemerdekaan 
bangsa dari belenggu penja-

jah. Karenanya di komplek 
pemakaman taman makam 
pahlawan ini, peringatan 
tersebut digelar sekaligus 
mengingat jasa para prajurit 
yang telah wafat. “Kami atas 
nama masyarakat dan pemer-
intah daerah mengucapkan 
dirgahayu TNI yang ke-72 
tahun, semoga TNI makin 
maju dan semakin dicintai 
rakyatnya,” ujarnya.

 Upacara yang berlangsung 
khidmat itu, juga dirang-
kaikan dengan peletakan 
karangan bunga sebagai 
ucapan selamat HUT ke-72 
TNI di depan tugu Taman 
Makam Pahlawan. Selain itu, 
sejumlah makam pahlawan 
juga diziarahi oleh seluruh 
peserta upacara sekaligus 
doa kepada makam para 
pahlawan. (cr13/d)

HUT TNI, Ziarah Kubur Untuk Pahlawan  “Kalau alasan tidak ada 
uang, itu tidak mungkin. 
Itu alasan yang diada-ada, 
paling saja ada keterlam-
batan. Ke depan, itu jangan 
terjadi dan harus bisa lebih 
menjelaskan secara rasion-
al,” harapnya.

 Sementara itu, Kepala 
Badan Pengelolaan Keuan-
gan Daerah (BPKD) Kota 
Sukabumi, Dida Sembada 
mengungkapkan, dirinya 

membenarkan setiap ben-
dahara SKPD serta ben-
dahara badan serta kantor 
sudah memiliki anggaran 
untuk pembayaran berbagai 
pengeluaran selama satu TA. 

“Jadi tidak ada istilah 
menunggak pembayaran. 
karena tidak ada anggaran 
ya,” terangnya.

 Lanjut Dida, dirinya meng-
herankan kalau ada SKPD 
yang melambat-lambatkan 
pembayaran kepada pihak 
ketiga sampai akhir bulan 

atau bahkan  lewat bulan. 
Pasalnya, BPKD tidak men-
genal istilah tidak ada uang 
dan selalu siap melayani 
SKPD untuk pencairan dana 
yang telah dianggarkan. 

 “Saya menjamin, tidak ada 
istilah tidak ada uang di kas 
daerah. Itu belum pernah 
terjadi. Terhadap penga-
juan ganti uang atau GU 
sepanjang persyaratannya 
sudah dipenuhi, kami akan 
langsung mencairkannya,” 
katanya. (Cr5/d)

DPRD Soroti Bendahara SKPD

Kwalitas Bangunan Pasar Pelita Untuk 50 Tahun
SUKABUMI -Kendati su-

dah ada berbagai lembaga 
pengawas pembangunan, 
mulai dari konsultan peren-
canaan, konsultan penga-
was, SKPD, kepala daerah 
dan polisi, namun untuk 
memperkuat pengawasan, 
Muspida Kota Sukabumi 
membentuk Tim Koordinasi 
Pembangunan Pasar Pelita 
(TKP3). Yang padahal, tanpa 
adanya pembentukan tim 
pun, elemen-elemen tersebut 
memiliki kewenangan untuk 
mengawasi jalannya pem-
bangunan, terlebih Walikota 
Sukabumi. 

 Namun, pembentukan 
tersebut dibuat agar tidak 
kembali mangkrak yang 
kedua kalinya. Kali ini, pem-
bangunan Pasar Pelita yang 
digarap PT Fortunido Arth 
Perkasa (FAP) bakal diper-
ketat pengawasannya.

“Pembinanya, Pak Walikota 

langsung beserta Jajaran Mus-
pida. Kalau Ketua TKP3-nya, 
itu Pa Sekda dan saya selaku 
sekretaris,” ungkap Kepala 
Dinas Koperasi Perindus-
trian dan Perdagangan (Dis-
koperindag) Kota Sukabumi, 
Ayep Supriatna kepada Radar 
Sukabumi, Rabu (4/10).

 Selain untuk memastikan 
jalannya proses pemban-
gunan, Ayep juga menye-
butkan bakal memeriksa 
kualitas bangunannya yang 
disesuaikan dengan speck. 
Intinya, proses pengawasan 
setiap tahapan pembangu-
nan bakal dilakukan oleh 
tim tersebut. 

“Karena, prinsifnya bukan 
hanya terlaksana saja. Kulitas 
bangunan juga kami akan 
perhatikan. Misalnya, bangu-
nan ini harus kuat sampai 50 
tahun ke depan. Itu harus kita 
pastikan,” katanya.

 Ia berharap, pembangu-

nan Pasar Pelita yang di-
tunggu-tunggu sejak lama 
itu, dapat berjalan sesuai 
dengan harapan masyara-
kat. Makanya, segala sesuatu 
yang berkaitan dengan taha-
pan pembangunan dapat 
diselesaikan oleh pihak in-
vestor dengan sebaik-bai-

knya.
“Doakan saja, semoga 

semuanya berjalan lancar. 
Insya Allah, dua tahun ke 
depan pasar ini dapat selesai 
dan dapat ditempati oleh 
para pedagang,” harapnya.

 Sementara itu, Sekretaris 
Daerah Kota Sukabumi, 

RAKOR: Muspida Kota Sukabumi saat membahas keberlanjutan pembangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi.

Hanafi e Zain mengungkap-
kan, dirinya membenarkan 
adanya tim koordinasi untuk 
melakukan pengasawan 
pembangunan pasar pelita 
yang sudah dilakukan oleh 
PT FAP. Hanya saja, tahapan 
pembangunan yang sudah 
dilakukan tersebut tanpa 
melalui kegiatan seremonial 
atau peletakan batu pertama 
di area pasar tersebut. 

 “Tidak perlu seremoni, 
diberitakan pembangunan 
sudah mulai, sudah cukup. 
Kita lebih mengutamakan 
kegiatannya, karena pasar 
ini sangat ditunggu-tunggu 
oleh masyarakat,” katanya.

 Soalnya, lanjut Hanafie, 
mangkraknya pembangu-
nan pasar tersebut memang 
sangat lama. Wajar saja jika 
para pedagang dan masyara-
kat Kota Sukabumi sangat 
merindukan keberadaan 
pasar itu. Oleh karena itu, 
dirinya berjanji dengan 
sekuat tenaga bakal men-
gawal pembangunan pasar 

yang kedua kalinya ini ber-
jalan dengan lancar. 

 “Kita sangat bersyukur 
semua rintangan dan ma-
salah tentang pembangunan 
pasar mulai terselesaikan. 

Doakan saja, kontrak pem-
bangunan selama dua ta-
hun ini, mudah-mudahan 
pengembang bisa lebih 
cepat menyelesaikannya,” 
ujarnya. (Cr5/d)

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

LOKASI: Area Pasar Pelita yang sudah dipenuhi oleh bangunan dan gudang 
milik PT FAP untuk persiapan pembangunan Pasar Pelita.

Blue Print Smart City Tak Masuk RPJMD

PAD Meningkat 11,52 Persen

SUKABUMI - Untuk mewu-
judkan Kota Sukabumi se-
bagai daerah pintar atau 
samart city. Pemerintah Kota 
(Pemkot) Sukabumi melalui 
Diskominfo saat ini terus 
merampungkan penyusunan 
blue print landasan pem-
bauatan kebijakan smart city. 
Namun, Blueprint Smartc-
ity tak masuk pada Rencana 
Pembanguan Jangka Menen-
gah Daerah (RPJMD) Kota 
Sukabumi. 

“Kami sedang usahakan, 
blue print smartc cuty bisa 
masuk ke RPJMD. Sehingga, 
program dan perencanaan 
ini bisa berjalan. Karena, 
di tahun-tahun berikutnya 
akan dilakukan evaluasinya,” 
ungkap Kepala Bidang (Ka-

bid) Infrastruktur TIK, Per-
sandian dan Integrasi Data 
Diskominfo Kota Sukabumi, 
Yuli Noviawan kepada Radar 
Sukabumi, Rabu (4/10).

 Yuli menambahkan, dalam 
penyusunan blue print 
smart city itu, pihaknya mel-
ibatkan semua satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD). 
Salah satunya dengan Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda). Soalnya, 
dirinya meyakini penyusu-
nan itu bisa langsung dima-
sukan ke dalam RPJMD. 

“Kalau itu (Blueprint, red) 
yang buat Bappeda. Ka-
lau quickwinnya oleh kita 
(Kominfo, red) yang buat. 
Soalnya, program ini harus 
bisa running (lanjut) tidak 

berhenti di jalan agar tujuan 
dari smart city ini dapat ter-
wujud,” katanya.

 Mengenai dengan presen-
tasi penyusunan rancangan 
kebijakan itu, tambah Yuli, 
diakuinya sedang proses 
fi nising (penyelesaian). Pasal-
nya, saat ini penyusunan blue 
print Smart city sudah men-
capai 95 persen. Soalnya, blue 
print itu meliputi penetapan 
tujuan dan sasaran, penyu-
sunan strategi, pelaksanaan 
program dan fokus kegiatan 
serta langkah-langkah atau 
implementasi.

“Alhamdulillah, tinggal 
keberapa dokumen saja 
yang belum rampung. Insya 
Allah secepatnya itu dapat 
diselesaikan,” ujarnya.

 Lanjut Yuli, untuk konten-
nya sendiri, dirinya mem-
fokuskan kepada lima pilar 
yang diusung oleh Pem-
kot Sukabumi. Yakni, smart 
building, governance, co-
monity, dan economy serta 
branding. Asalnya, hanya 
empat kontek yang bakal 
difokuskan oleh intansinya 
tapi sekarang menjadi lima. 

“Ke lima pilar itu ya, harus 
sampai detailnya program 
kegiatannya dan pengangga-
rannya. Contohnya, di Dinas 
Kesehatan smart kesehatanya 
apa, begitu juga dengan SKPD 
lainya. Tidak lain, kebijakan 
ini untuk memberikan kemu-
dahan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyara-
kat,” ucapnya. (Cr5/d)

SUKABUMI - Anggaran 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di Perubahan Angga-
ran Tahun 2017 Pemerintah 
Kota (Pemkot) Sukabumi 
mengalami peningkatan 
sebesar 11,52 persen atau 
sekitar Rp37,3 miliar. Sedang-
kan PAD sebelum perubahan 
hanya sekitar Rp323,8 miliar. 

“Alhamdulillah PAD di pe-
rubahan meningkat menjadi 
Rp361,1 miliar,” ungkap Wa-
likota Sukabumi, Muhamad 
Muraz kepada Radar Suka-
bumi, Rabu (4/10).

 Menurut Muraz, sumber 
PAD itu terdiri dari pajak 
daerah sebesar Rp38,4 miliar 
dan dari retribusi daerah 
sebesar Rp8 miliar dan dari 
hasil pengelolaan kekayaan 
daerah sebesar Rp3,9 miliar. 
Selain itu dari pendapatan 
lain-lain yang sah sebesar 
Rp310,7 miliar. 

 “Dari keempat sumber 
itu, adanya kenaikan sekitar 
11,52 persen. Kalau untuk 
kontribusi PAD dalam pe-
rubahan anggaran tahun 
ini sebesar 28,91 persen,” 
katanya.

 Pada perubahan anggaran 
tahun ini, Muraz mempriori-
taskan penganggaran untuk 
persiapan Pemilihan Walikota 
Sukabumi (Pilwalkot) tahun 
2018 mendatang. Pasalnya, 
dalam perubahan di tahun 
ini, semua peanggarannya 
harus dilakukan untuk ber-
jalannya setiap program yang 
sudah direncanakan. 

“Kita sudah menyesuaikan 
dan mengalokasikan ang-
garannya dalam peruba-
han APBD ini. Termasuk, 
penganggaran untuk hak 
keuangan Angggota DPRD 
Kota Sukabumi,” terangnya.

 Muraz mengharapkan, 
dalam pengelolaan semua 
keuangan harus mengede-
pankan prinsip efisiensi, 
efektivitas, transparansi 
serta akuntabel. Pasalnya, 
semua anggaran itu harus 
diarahkan untuk kesejahter-
aan masyarakat yang dipim-
pinnya tersebut.

“Insya Allah, semuanya 
aspirasi dari masyarakat kita 
perhatikan. Tentu saja, wala-
pun begitu kita juga harus 
memperhatikan perundang-

undangan yang menyangkut 
teknis pelaksanaannya serta 
pertanggungjawabannya 
juga. Karena, uang negara 
itu harus dipertanggung jaw-
abkan dari segi hukum dan 
administratifnya,” harapnya.

 Sementara itu, Wakil Ketua 
Indonesia Bekerja (INAKER) 
Kota Sukabumi, Ahmad 
Juanda mengungkapkan 
sangat mengapresiasi pen-
ingkatan PAD yang diper-
oleh Pemkot Sukabumi di 
anggaran perubahan tahun 
ini. Oleh karena itu, dirin-
ya mengharapkan besaran 
pendapatan harus seiring 
dengan peningkatan pem-
bangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat Kota 
Sukabumi. 

“Makanya pemerintah di 
sini harus terus mendengar 
dan melayani masyarakat. 
Karena anggaran APBD Pem-
kot Sukabumi yang mencapai 
Rp1,2 triliun itu, mayoritasnya 
bersumber dari masyarakat 
juga. Kalau tidak memper-
hatikan masyarakat, saya 
rasa pemkot keterlaluan ya,” 
ujarnya. (Cr5/d)

HET Beras Belum Disosialisasikan
SUKABUMI- Dinas Kop-

erasi UMKM perdagangan 
Perindustrian (Diskopdagrin) 
Kota Sukabumi hingga saat 
ini belum juga mensosial-
isasikan Peraturan Menteri 
Perdagangan (Permendag) 
yang mengatur tentang Pene-
tapan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) beras yang dikeluarkan 
pada Agustus lalu. 

 Kepala Bidang Perdagangan 
Diksopdagrin Kota Sukabumi 
Wahyu Setiawan, surat Per-
mendag nomor 57/M.DAG/
Per/8/2017 yang mengatur 
tentang HET beras dalam 
waktu dekat akan diserahkan 
kepada para pedagang terma-
suk kepada masyarakat.

 “Nantinya kalau surat itu 
sudah diterima oleh peda-
gang dan masyarakat kan 
mereka akan tahu bahwa HET 
beras itu sudah diatur dalam 
Permendag tersebut,”akunya 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (4/10).

 Dalam peraturan terse-
but, lanjut Wahyu, megatur 

tentang pelaku usaha dalam 
melakukan penjualan be-
ras secara eceran dengan 
menggunakan kemasan wajib 
mencantumkan informasi 
HET dalam kemasan, dan 
infomrasi jenis beras.

 “Tak hanya itu, dalam beras 
juga harus mencamtunkan je-
nis beras itu masuk ke dalam 
jenis premium atau beras 
medium,” imbuhnya.

 Wahyu mencontohkan, 
untuk beras medium memi-
liki spesifi kasi derajat sosoh 
minimal 95 persen, kadar air 
maksimal 14 persen dan butir 
patah maksimal 25 persen.

 “Tapi yang jadi kendala di 
sini, apakah masyarakat bisa 
membedakan mana beras 
medium dan beras premium. 
Makanya kita akan segera 
sosialisasikan secepatnya,” 

terangnya.
 Dalam Permendag tersebut 

diatur bahwa untuk daerah 
jawa untuk HET medium 
Rp9.450 per kilogram dan je-
nis beras premium Rp12.800 
per kilogram.

 “Itu kira-kiranya beberapa 
penjelasan yang diatur oleh 
Permendag yang mengatur 
tentang HET. Mudah-muda-
han ke depan setiap peda-
gang dan masyarakat sudah 
memiliki atau mengetahui 
surat keputusan tersebut,” 
harapnya.

 Berdasarkan pantauan Ra-
dar Sukabumi, perkemban-
gan harga beras di sejumlah 
pasar yang terdapat di Kota 
Sukabumi mengalami ke-
naikan, seperti harga be-
ras Ciherang. Yang harganya 
semula Rp9600 per kilogram 
kini menjadi Rp9.800 per 
kilogram.

 “Kenaikan harga beras 
tersebut, disebakan faktor 
cuaca, sehingga terjadi gagal 
panen,” tutupnya.(cr11/d)
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Wahyu Setiawan



SUKABUMI -- SDN Pasirbadak Ke-
camatan Gunungguruh Kabupaten 
Sukabumi kembali meraih sejumlah 
penghargaan pada Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) se-Wilayah Keca-
matan Gunungguruh, beberapa 
waktu lalu. Sekolah yang dipimpin 
Yayan Suryana tersebut mendomi-
nasi mata lomba Calistung dengan 
meboyong dua penghargaan yakni, 
juara I Calistung kelas tiga dan Juara 
III Calistung kelas satu. 

 Yayan mengatakan, prestasi terse-
but berhasil ditorehkan Nadifa 
Hoerunnisa dan Nabila Kurotaeni. 
“Alhamdulillah berkat kerja keras 
dan pelatihan secara intens sekolah 
kami bisa mendapatkan prestasi,” 
kata Yayan kepada Radar Sukabumi, 
belum lama ini.

 Yayan menambahkan, pihaknya 
akan mempertahankan prestasi terse-
but dengan meningkatkan pelatihan 
serta menjalin kerjasama yang baik 
degan semua elemen khususnya 
orang tua siswa. Sebab, menurutnya 
tanpa ada dukungan dari orang tua 
siswa akan sulit berkembang. “Karena 
itu, butuh adanya suport dari orang 
tua anak sendiri guna mendukung 
baik akademik maupun non aka-
demi.” tambahnya.

  Yayan optimis, dengan pelatihan 
yang intensif akan bisa meningkat-

kan kemampuan pelajar. Sehingga 
hasil yang diharapkan bisa tercapai. 
“Untuk persiapan pelatihan dari 
dua bulan sebelum perlombaan 
kami sudah mualai menggencarkan 
pelatihan,” paparnya.

 Sementara itu, Salah seorang siswi 
SDN Pasirbadak, Nadifa Hoerunnisa 
mengaku bangga dengan prestasi 
yang diraihnya. Karena, keber-
hasilan itu bisa menjadi contoh bagi 

para pelajar lain untuk bisa meraih 
hasil yang sama. “Ya, mudah-mudan 
teman yang lain bisa berprestasi 
juga,” katanya.

 Lanjut Nadifa, dirinya akan terus 
berusaha berlatih agar kempuan yang 
dimilikinya bisa semakin mumpuni 
dan siap mengikuti perlombaan yang 
akan datang. “Nadifa yakin, kalau 
terus melakukan pelatihan akan bisa 
jadi juara lagi,” tukasnya. (Cr16/t)
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452 Mahasiswa UMMI di Wisuda
SUKABUMI -- Universitas 

Muhammadiyah Sukabumi 
(UMMI) kembali melulus-
kan ratusan mahasiswanya 
pada program sarjana ke-
XV dan Diploma III ke-XVI 
periode tahun akademik 
2017/2018 di Gedung Anton 
S ecapa Polr i  Kota Suka-
bumi, kemarin (4/10). 

 Rektor UMMI, Sakti Alam-
syah mengatakan, jumlah 
mahasiswa yang di wisu-
da saat ini  sebanyak 452 
orang dari  l ima fakultas. 
Diantaranya, Fakultas Sains 
dan Teknologi sebanyak 62 
wisudawan, Fakultas Perta-
nian sebanyak 4 wisudawan, 

Fakultas Ilmu Administrasi 
dan Humaniora sebanyak 79 
wisudawan, Fakultas Eko-
nomi sebanyak 116 wisu-
dawan, Fakultas  Keguruan 
Ilmu Pendidikan sebanyak 
134 wisudawan dan Pro-
gram Studi  Keperawatan 
sebanyak 57 wisudawan. 
"Setelah diwisuda maha-
siswa harus bisa meningkat-
kan ketekunan, kesunggu-
han serta kerja keras dalam 
berkarya dan mengabdi di 
masyarakat," kata Sakti ke-
pada Radar Sukabumi.

 Sehingga lanjut dia, lulu-
san UMMI dapat menjadi 
generasi yang selalu meng-

hadirkan inovasi serta in-
spirasi dalam menghadapi 
persaingan global.  "Den-
gan lulusan wisudawan ini, 
diharapkan UMMI dapat 
menjadi agen perubahan 
dan berkontribusi dengan 
karya nyata melalui ilmu 
yang telah dipelajari para 
lulusan dalam menegakan 
kedaulatan NKRI. Melalui 
sumber daya manusia yang 
tangguh dalam keilmuan 
dan keis laman sehingga 
menjadi pelaku pemban-
gunan di era globalisasi," 
terangnya.

 Sakti memparkan, kam-
pus yang berdiri pada 2003 

merupakan salah satu uni-
versitas di wilayah Suka-
bumi yang terus berusaha 
meningkatkan kualitas pe-
nyelenggaraan pendidikan. 

 Ia  m e n g a ku  s a a a t  i n i , 
UMMI memiliki 21 program 
studi. Seperti, tiga program 
Diploma III ,  17 program 
Sarjana dan satu program 
Magister. "Dari jumlah 21 
program studi 10 program 
diantaranya sudah berakre-
ditasi B. Sementara, sisanya 
tengah dalam proses akredi-
tasi," tandasnya.

 Tidak hanya itu sambung 
Sakti, UMMI akan terus beru-
saha meningkatkan efektivi-

tas, efisiensi, produktivitas, 
kreativitas, inovasi, mutu, 
dan relevansi pelaksanaan 
caturharma perguruan tinggi. 
Hal tersebut, dilakukan seb-
agai peningkatan daya saing 
yang berimbas terhadap pen-
ingkatan lulusan. 

"Sebab itu, kami mengu-
capkan ter ima kasih ke-
p a d a  s e mu a  p i ha k  ya n g 
sudah menjadi mitra UMMI. 
Kerjasama ini benar-benar 
telah memberikan dukun-
gan dalam upaya mewu-
judkan UMMI sebagai uni-
versitas yang unggul dalam 
keilmuan dan keislaman," 
tukasnya. (Cr16/t) 

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

SEREMONIAL: Dosen UMMI Sakti Alamsyah foto bersama dengan jajarannya. 

SMKN 4 Tingkatkan Rasa Nasionalisme
SUKABUMI -- Ratusan pe-

lajar SMKN 4 Kota Sukabumi 
mengikuti gelaran Nonton 
bareng (Nobar) fi lm pengkhi-
anatan Gerakan 30 September 
Partai Komunis Indonesia 
(G30S/PKI) yang diseleng-
garakan di Aula SMKN 4 Kota 
Sukabumi, kemarin (4/10).

 Kegiatan tersebut, meru-
pakan kali pertama diseleng-
garakan, mengingat pelajaran 
terkait hal peristiwa kelam 
bangsa Indonesia hampir 
tidak dipelajari para peserta 
didik. Sehingga dengan ad-
anya Nobar ini, mampu me-
ningkatkan pengetahuan para 
pelajar tentang kekejaman 
pemberontak PKI. 

 Wakasek Kesiswaan Ce-
cep Suandar didampingi Kasi 
Kesiswaan Maki Ismail men-
gatakan, kegiatan tersebut 
berlangsung selama tiga hari 
dari mulai Senin sampai Rabu 

dengan menggandeng pihak 
Kodim 0603/Baros. "Hari ini 
(kemarin,red) jadwalnya kelas 
tiga dengan jumlah sebanyak 
390 pelajar. Semua pelajar 
antusias menyaksikan fi lm ini 
selama emapat jam," kata Ce-

cep kepada Radar Sukabumi.
 Cecep menambahkan, pe-

mutaran fi lm tersebut meru-
pakan salah satu pembelaja-
ran karakter dan untuk me-
nambah wawasan bagi para 
pelajar yang belum mengeta-

hui sejarah tersebut. Apalagi 
penanyangan fi lm penghiana-
tan G30S PKI sudah lama tidak 
pernah ditayangkan di tele-
visi. Tentunya, hal itu sebagai 
langkah yang tepat agar para 
pelajar mengetahui sejarah 

para jenderal yang mening-
gal di dalam lubang buaya. 
"Pemutaran film sejarah ini 
juga untuk merangsang dan 
menumbuhkan rasa nasion-
alisme para pelajar," paparnya.  

 Menurutnya, G30S/PKI 
itu merupakan bagian dari 
sejarah perjalanan bangsa. 
Sebab, film tersebut bisa 
jadi alat untuk melakukan 
pembacaan sejarah. “Film 
ini satu dari sebagian banyak 
instrumen sejarah yang bisa 
dijadikan edukasi kepada 
generasi muda tentang seja-
rah,” ujarnya.

 Ia berharap, dengan dis-
elenggarakannya kegiatan 
tersebut bisa berdampak 
positif terhadap para pelajar 
hingga betul mengetahui seja-
rah kelam Indonesia. "Mudah-
mudahan para pelajar bisa 
mengambil hikmah dari No-
bar ini," pungkasnya. (Cr16/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

ANTUSIAS: Para pelajar SMKN 4 Kota Sukabumi Nobar fi lm pengkhianatan G30S/PKI

SDN Pasirbadak Juara Calistung 
Tingkat Wilayah

FOTO: BAMBANG/RADARSUAKBUMI

BANGGA: Kepala SDN Pasirbadak, Yayan Suryana foto bersama siswa berprestasi 
memperlihatkan piala yang ditorehnya.

Akses ke 
Sekolah Jadi 

Kendala
JAKARTA-- Letak sekolah yang jauh dari 

tempat tinggal masih menjadi salah satu 
kendala di daerah yang tergolong tinggi 
tingkat anak putus sekolah, menurut UNICEF 
Indonesia.

 Masih ada orang tua yang tinggal di daerah 
pedesaan tidak mengirim anak mereka ke 
sekolah karena faktor ekonomi dan jarak. 
Menurut Spesialis Pendidikan UNICEF In-
donesia, Suhaeni Kudus, sekolah vokasi atau 
SMK umumnya cukup menarik bagi para 
orang tua yang memiliki kendala ekonomi 
dengan pertimbangan anak akan dibekali 
keterampilan agar dapat segera masuk du-
nia kerja. “Tapi, SMK di daerah umumnya 
letaknya di ibu kota kabupaten, aksesnya sulit 
untuk anak-anak yang tinggal di desa. Mereka 
terkendala ekonomi dan transportasi,” kata 
Suhaeni di acara kampanye Terangi Masa 
Depan Philips Lighting-UNICEF di Jakarta, 
belum lama ini.

 UNICEF Indonesia juga menemukan per-
sepsi orang tua terhadap pendidikan menye-
babkan anak tidak bersekolah, mereka tidak 
memahami bahwa pendidikan merupakan 
investasi jangka panjang bagi anak.

 Tantangan lainnya, untuk mengembalikan 
anak putus sekolah kembali mendapatkan 
pendidikan mereka melihat anak-anak yang 
sudah lama tidak bersekolah kekurangan 
motivasi.(net)

Pentingnya Industri 
dalam Pendidikan 
Vokasi

JAKARTA -- Di Jerman, pendidikan vokasi 
sudah mengalami keberhasilan hingga angka 
menekan pengangguran menjadi hanya 4,2 
persen untuk kelompok umur 15-19 tahun. 
Ada kerja sama antara pemerintah, kalangan 
industri, dan dunia pendidikan dalam peny-
elenggaraan vokasi di negara itu.

 Hal itu diungkapkan dalam rapat den-
gar pendapat Komisi X DPR RI dengan 
Fraunhofer-Institut fr Fertigungstechnik und 
Angewandte Materialforschung (IFAM) dari 
Jerman tentang pendidikan vokasi, belum 
lama ini.

 Perwakilan IFAM, Parker Plagemenn men-
gatakan pendidikan vokasional melibatkan 
beberapa pemangku kepentingan, yakni 
pemerintah, serikat pekerja, dan asosiasi 
industri (chambers). Pendidikan dilakukan 
langsung di perusahaan dan lingkungan seko-
lah. Di perusahaan, para siswa mendapatkan 
kontrak kerja dan uang saku.

 Lama masa pendidikan vokasi di Jerman 
berkisar antara 2-3,5 tahun. “Sekitar 70 
persen waktu digunakan untuk belajar di 
perusahaan, dan 30 persen di sekolah untuk 
belajar teori tentang kejuruan yang dipilih,” 
kata Parker Plagemenn, di Gedung DPR RI 
Jakarta, belum lama ini.

 Plagemenn menjelaskan, selama tiga 
hari dalam sepekan siswa berada di tempat 
kerja, kemudian dua hari berikutnya mereka 
kembali ke sekolah untuk mempelajari teori. 
Setelah menjalani pendidikan vokasi, lanjut 
Plagemenn, mereka harus menjalani ujian 
yang diselenggarakan oleh organisasi profesi.

 Menurut dia, organisasi profesi memainkan 
peran sangat penting dalam pendidikan voka-
si di Jerman. Ujian akhir diselenggarakan oleh 
asosiasi industri atau asosiasi profesi yang 
terkait. Yang menguji adalah perusahaan 
atau pekerja di perusahaan, dan tentu juga 
guru di sekolah kejuruan tersebut. “Setelah 
lulus, mereka bisa memulai karir profesinya 
dan mendapatkan sertifi kat yang dikeluarkan 
oleh asosiasi industri berdasarkan standar 
tertentu,” imbuh Plagemenn. Semua aspek 
ini di Jerman diatur dalam undang-undang 
pelatihan kejuruan, dan beberapa undang-
undang lain yang membentuk kerangka 
hukum yang terintegrasi. (net)

Aksi  Lawan 
Radikalisme Berlanjut 

AKSI kebangsaan perguruan tinggi melawan 
radikalisme akan berlanjut di setiap ibu kota 
provinsi se-Indonesia, pada tanggal 28 Oktober 
2017. Panitia pengarah aksi kebangsaan per-
guruan tinggi melawan radikalisme, Prof Dr H 
Zainal Abidin MAg mengemukakan, di Jakarta, 
Rabu malam, panitia pengarah dan panitia pelak-
sana sedang membahas untuk perampungan 
konsep aksi kebangsaan melawan radikalisme. 
“Iya, panitia pengarah dan panitia pelaksana 
berkumpul untuk membahas aksi kebangsaan 
lawan radikalisme, yang akan di gelar di setiap ibu 
kota provinsi,” ungkap Prof Zainal Abidin MAg, di 
hubungi dari Palu, kemarin (4/10).

 Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu 
ini menyebut bahwa aksi ini akan digelar serentak 
oleh seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta, 
perguruan tinggi di bawah naungan Kemenristek-
Dikti dan Kemenag pada tanggal 28 Oktober.

 Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu 
ini mengatakan aksi ini merupakan bentuk 
komitmen perguruan tinggi atas penolakan 
terhadap gerakan dan faham radikalisme serta 
ekstrimisme. “Ini adalah komitmen kebangsaan 
perguruan tinggi se-Indonesia atas penolakan 
terhadap faham dan gerakan radikalisme serta 
ekstrimisme,” katanya.

 Tokoh pembaharuan dalam Islam ini mengu-
raikan terhadap 4.000 perguruan tinggi se-Indo-
nesia akan menggelar aksi kebangsaan melawan 
radikalisme di masing-masing ibu kota provinsi.

 Aksi kebangsaan tersebut merupakan komitmen 
yang berlanjut setelah deklarasi lawan radikalisme di 
Nusa Dua Bali, yang dihadiri Presiden Joko Widodo. 
Sebelumnya tercatat kurang lebih 4.000 perguruan 
tinggi di Indonesia menyatukan komitmen dengan 
menggelar deklarasi lawan radikalisme di Provinsi 
Bali beberapa pekan lalu. (net)
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Keracunan, Satu Keluarga Tewas
BOGOR - Diduga keracunan asap 

pembangkit listrik (genset), satu kelu-
arga ditemukan tewas di Perumahan 
Grand Kahuripan, Desa Klapanung-
gal, Kecamatan Klapanunggal, Kabu-
paten Bogor, Selasa (3/10). Korban 
tewas terdiri dari ayah Sariun (38), 
istri Rika (30) dan anak Eabil (5). Ke-

tiganya ditemukan dalam satu kamar 
yang juga terdapat genset di dalam 
rumah. 

 Kapolsek Klapanunggal AKP Adhi-
mas Sriyono Putra mengungkapkan, 
berdasarkan keterangan saksi, pe-
rumahan mengalami mati listrik sejak 
Minggu (1/10/2017) sekitar pukul 

17.00 WIB dan terdengar suara genset 
dari rumah korban. “Dugaan semen-
tara akibat keracunan genset. Tapi 
masih kami dalami untuk memastikan 
penyebabnya,” kata Adhimas, Rabu 
(4/10)

 Saat ditemukan warga ketiga mayat 
sudah mulai membusuk. Di ruang 

tamu, mesin genset sudah dalam ke-
adaan mati dan bahan bakar kosong. 
“Sempat mati listrik, terus ada suara 
genset. Begitu listrik nyala, saksi SMS 
ke korban kalau listrik sudah nyala, 
tapi tidak dijawab dan korban pun 
tidak keluar rumah sejak saat itu,” 
lanjut Adhimas.

 Menurutnya, saksi pun baru melapor-
kan kecurigaannya pada Selas (3/10) 
setelah melihat banyak lalat hijau di 
sekitar kediaman korban. “Setelah 
dilakukan indentifikasi pada jasad ko-
rban, kami serahkan ke RS Polri Kramat 
Jati untuk keperluan penyelidikan dan 
otopsi,” tandasnya. [nif] 

1.300 Jiwa Mengungsi
CIANJUR - Kondisi struktur 

tanah yang labil dan dipi-
cu oleh hujan deras telah 
menyebabkan gerakan ta-
nah atau longsor yang cu-
kup luas di daerah Cianjur. 
Apalagi kondisi tanah yang 
retak-retak selama musim 
kemarau kemudian diguyur 
hujan yang cukup deras telah 
menyebabkan air mengisi 
retakan tanah tersebuh se-
hingga menimbulkan long-
sor. Demikian disampaikan 
Kepala Pusat Data Informasi 
dan Humas BNPB, Sutopo 
Purwo Nugroho melalui ket-
erangan tertulis kepada reda-
ksi, Selasa (3/10).

 Bencana longsor yang men-
imbulkan kerusakan ratusan 

rumah terjadi di lima dusun 
di Desa Waringinsari Keca-
matan Takokak Kabupaten 
Cianjur Provinsi Jawa Barat 
pada Minggu (1/10) pukul 
17.30 WIB. Longsor menye-
babkan 800 KK (2.400 jiwa) 
terdampak. Tidak ada kor-
ban jiwa. Tercatat sebanyak 
138 rumah rusak berat, 103 
rumah rusak sedang, 139 
rumah rusak ringan, dan 420 
rumah terancam longsor. 
“Ada Sekitar 1.300 jiwa ma-
syarakat mengungsi karena 
rumahnya rusak dan kha-
watir akan adanya longsor 
susulan. Pengungsi tersebar 
di beberapa titik seperti di 
balai desa, madrasah, tet-
angga terdekat dan di rumah 

kerabatnya,” kata Sutopo.
 Longsor juga menyebabkan 

3 unit sekolah rusak sesang, 
14 unit masjid rusak ringan, 
18 unit mushola rusak se-
dang, 3 saluran irigasi rusak 
berat, 1 unit sarana air bersih 
milik Ponpes Riyadul Muth-
adin rusak berat, 5 titik jalan 
tertimbun dan 1 jalan putus.

 BPBD Kabupaten Cianjur 
bersama TNI, Polri, BPBD 
Provinsi Jawa Barat, Basarnas, 
Tagana, PMI, SKPD, relawan 
dan masyarakat melakukan 
penanganan darurat. Bupati 
Cianjur telah menetapkan 
status tanggap darurat ben-
cana longsor tanggal 1 - 7 
Oktober 2017. BPBD Cianjur 
telah memberikan bantuan 

logistik berupa beras, mie in-
stan, sarden, kecap, saus, dan 
minyak goreng. BPBD Provinsi 
Jawa Barat telah memberikan 
bantuan logistik senilai Rp 
360 juta berupa sandang 175 
paket, Kidsware 180 paket, 
selimut 200 lembar, tikar 200 
lembar, matras 200 lembar, 
familykids 200 lembar, dan 
mie instan 80 dus.

 Tim Reaksi Cepat BNPB 
kata Sutopo terus melaku-
kan pendampingan dalam 
penangan darurat.  BPBD 
Cianjur telah menghimbau 
kepada masyarakat untuk 
menutup  retakan tanah den-
gan menggunakan tanah liat. 
BPBD juga mencari pos pen-
gungsian dan posko cadan-

gan karena dikhawatirkan 
longsor susulan akan terus 
berlangsung.

 “Masyarakat dihimbau 
untuk waspada dari anca-
man banjir dan longsor. Saat 
ini masuk musim peralihan 
menuju musim penghujan. 
Diperkirakan musim peng-
hujan akan turun awal No-
vember mendatang. Musim 
pancaroba umumnya terjadi 
hujan deras disertai angin 
kencang,” kata Sutopo. Long-
sor adalah bencana paling 
banyak menimbulkan kor-
ban jiwa meninggal sejak ta-
hun 2014-2016. Hendaknya 
masyarakat  mewaspadai 
bahaya longsor saat hujan 
deras. [rmol.co] 

PUPR Buat Sket 
di Tanjakan Selarong

Jabar Raih Penghargaan 
Anubhawa Sasana Desa

BANDUNG - Provinsi Jawa Barat kembali 
mendapatkan kado istimewa di hari jadinya 
yang ke-72 tahun ini. Jabar mendapat peng-
hargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan 
yang diberikan oleh Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik 
Indonesia (RI) atas prestasinya membina 
Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Aula Barat 
Gedung Sate Bandung, Rabu (4/10).

 Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 
mengatakan, pemberian penghargaan 
anubhawa sasana desa ini sebagai bukti 
bahwa Provinsi Jawa Barat melalui bupati/
wali kota terus memberikan bimbingan 
sadar hukum kepada desa/kelurahan se-
Jawa Barat. “Pemberian penghargaan ini ke-
pada bupati walikota nya yang secara terus 
menerus memberikan bimbingan sehingga 
semakin banyak sadar hukum yang sangat 
luas, dan masyarakat menyadari, serta 
melaksanakan dan tidak melanggarnya, 
oleh karena nya itulah yang kita harapkan 
bersama-sama,” ungkap pria yang akrad 
disapa Aher ini.

 Selanjutnya kata Aher, Desa sadar hukum 
memiliki beberapa kriteria, di antaranya 
memiliki masyarakat yang telah membayar 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di atas 
90 persen, ketahanan keluarga yang kuat, 
memiliki angka kriminalitas yang rendah, 
masyarakatnya bebas dari narkoba, angka 
putus sekolah rendah, cinta lingkungan, 
serta masyarakanya memiliki orientasi 
hidup bersih dan sehat. “Membayar PBB 
sudah 90 persen karena dia sadar hukum 
membayar pajak, dari sisi ketahan keluarga 
tidak terdapat perkawinan dibawah umur 
sebab akan mengganggu ketahanan kelu-
arga, kriminalitas rendah, rasa aman hadir 
kalau kesejahteraan meningkat, terus mem-
berantas narkoba, karena satu kata yang 
paling akurat efektif untuk menghindari 
narkoba, hilangkan generasi pengguna 
narkoba,” katanya.

 Kedepan, Pemerintah Provinsi akan terus 
mendorong terciptanya desa yang sadar 
hukum secara menyeluruh, dan mening-
katkan kesadaran desa yang belum masuk 
pada desa sadar hukum. “Saya percaya 
desa-desa yang lama bisa dipertahankan 
seperti desa yang sudah memperoleh desa 
yang sadar hukum akan terus mendorong 
dengan kriteria yang baru,” tandasnya. [nif]

Tilang CCTV 
Diberlakukan

BANDUNG - Hari ini Polrestabes Bandung bekerja 
sama dengan Pemkot Bandung mulai memberlakukan 
tilang CCTV. Aparat Pemkot Bandung dan kepolisian 
sudah mulai stand by di Area Traffi  c Control System 
(ATCS) Dinas Perhubungan Kota Bandung.

 Melalui layar yang ada di ATCS, baik aparat Pem-
kot (Dishub) maupun aparat kepolisian sama-sama 
memantau dan mendata setiap kendaraan yang me-
langgar aturan lalulintas. “Kami dan Polisi sama-
sama memantau dari ruang ATCS kami di sini Dinas 
Perhubungan Kota Bandung. Mekanismenya seperti 
tadi yang kita lihat, dengan mencapture screenshot 
pelanggarnya dicatat jenis kendaraan dan plat no-
mornya,” kata Operator ATCS yang sedang bertugas 
Adi R. Nugraha di Ruang ATCS Dishub Kota Bandung.

 Adi menjelaskan pihak Dishub menyediakan 
rekaman CCTV-dan pihak kepolisian mencari dan 
mencatat plat nomor kendaraan yang melanggarnya 
beserta alamat pemiliknya. “Teknisnya bagian kepoli-
sian, kalau kami hanya menyediakan perangkatnya 
saja,” ujar Adi.

 Menurut Adi penilangan akan dilakukan polisi 
sementara Dishub hanya menghimbau melalui 
pengeras suara agar pelanggar lalu lintas tertib saat 
berada di perempatan jalan. Adi menambahkan 
pemantauan dari jam 06.00 pagi sampai jam 08.00 
malam. “Tapi kalau CCTV merekam 24 jam,” sebut Adi.

 Adi menambahkan lalu-linatas di perempatan jalan 
mulai lebih teratur meskipun belum semua sudut kota 
Bandung terpantau CCTV. Pihaknya saat ini hanya 
berusaha memaksimalkan fasilitas yang ada dalam 
menertibkan lalulintas. “Keseluruhan di Bandung ada 
109 CCTV yang aktif dari 119 CCTV yang ada, terbagi 
pada 2 server.  Untuk pengeras suara hanya ada 99 
yang masih berfungsi, jadi kita memaksimalkan yang 
ada dulu,” demikian kata Adi. [nif] 

Polisi Gandeng TNI 
Amankan Pilkada Jabar

BANDUNG  - Kapolda Jabar Irjen Pol 
Agung Budi Maryoto menegaskan pihaknya 
siap mengawal pilkada serta pemilu 2019 
nanti. Saat ini, kata Agung, pihaknya telah 
melakukan kordinasi dengan Kodam III/
Siliwangi terkait pengamanan jelang pemilu 
mendatang. “Kita siap untuk mengamankan 
pilkada jabar. Kami dan Pangdam III/Sili-
wangi siap bekerjasama mengamankan 
penyelenggaraan Pilkada Jabar,” kata Agung 
dalam kegiatan silaturahmi dengan pimpinan 
parpol setingkat provinsi, di Mapolrestabes 
Bandung, Jalan Jawa, Rabu(4/10).

 Agung berpesan, agar penyelenggara pe-
milu nanti, dalam hal ini KPU Jawa Barat 
dapat menjadi penyelenggara pemilu yang 
baik dan benar sesuai tugasnya,tak hanya 
KPU Jawa Barat, Kapolda juga menghimbau 
agar Bawaslu bisa menjadi wasit yang baik 
dalam pemilu mendatang, sehingga dapat 
memberikan dampak baik di masyarakat dan 
terciptanya kondusifi tas. “KPU sebagai peny-
elenggara dan Bawaslu sebagai wasit jadilan 
penyelenggara yang benar,agar menciptakan 
Kondusifi tas,” tandasnya. [nif]

BOGOR - Proyek pelebaran 
ja l a n  d i  k aw a s a n  P u n c a k 
t e l a h  d i k e r j a k a n  h i n g g a 
t i t i k  D e s a  C i p ay u n g ,  Ke -
c a m a t a n  M e g a m e n d u n g . 
Dalam pengerjaaannya, Ta-
ma n  d a n  Pat u n g  Pe ju a n g 
Si l iwangi  akan direlokasi 
dan jalan hanya dibuka satu 
lajur.

 K a s a t l a n t a s  P o l re s  B o -
g o r,  A K P  Ha s b y  R i s t a m a 
m e n j e l a s k a n ,  l a j u r  y a n g 
m e n u j u  p u n c a k  d i t u t u p. 
S e b a l i k n y a  j a l u r  m e n u j u 
Jakarta digunakan dua jalur. 
Pengal ihan ar us  ini  akan 
menambah simpul kemac-
etan.  “Kami menyiagakan 
personil untuk membantu 
k e l a n c a ra n  k e n d a ra a n  d i 
s e p a n ja n g  ja l u r  Pu n c a k ,” 
kata Hasby, Rabu(4/10).

 D e n g a n  d i t e r a p k a n n y a 

satu lajur,  Hasby mengim-
bau masyarakat berhati-hati 
dan mengurangi kecepatan. 
“Jalur Puncak dalam kondisi 
perbaikan kawasan ini men-
jadi lebih lancar kedepan-
nya,” tuturnya.

 S e b e l u m n y a ,   K a s u b i d 
Manajemen Operasional dan 

Rekayasa Lalu Lintas ( Je-
menopsrek) pada Korlantas 
Mabes Polri, Kombespol Jo-
hanes Didiek Dwi Prihantoro 
menuturkan, kondisi kemac-
etan cukup semrawut di be-
berapa titik. Untuk mengan-
tisipasi kecelakaan, proyek 
PUPR ini membangun land-
scape rem (area rem blong). 
Pasalnya,   jalur  ini  kerap 
terjadi kecelakaan. Misalnya, 
apabila nanti ada bus yang 
trouble  remnya langsung 
memasuk area tersebut. “Ya 
larinya ke sini, dimasukan 
ke jalur sini supaya korban 
tidak bertambah. Dari kata 
Kasatlantas Setahun itu su-
dah kejadian dua kecelakaan 
makanya dibuat  sket  rem 
ini. Makanya dari pihak PU 
pembangunan ini landscape 
rem,” tandasnya. [nif ]

Kami menyiagakan 
personil untuk 

membantu kelancaran 
kendaraan di sepanjang 

jalur Puncak,” 

AKP HASBY RISTAMA
Kasatlantas Polres Bogor

AKP HASBY RISTAMA

SEMENTARA ITU

PRESTASI



COBA deh ketik keywords ’’cover lagu’’ di kolom 
pencarian YouTube-mu. Niscaya banyak banget hasil 

pencarian yang kamu temukan. Yup, tren meng-
cover lagu emang makin populer. Siapa pun 

bisa jadi cover artist di YouTube! Cukup 
bermodal bakat menyanyi atau bermain 

musik, kamera, serta koneksi internet, 
kamu bisa deh jadi cover artist. Makanya, 
nggak terhitung deh berapa banyak 

bintang yang lahir dari YouTube.
Tapi, banyak yang masih bertanya-tanya 

tentang legalitas meng-cover lagu di YouTube.
Soalnya, cover lagu berkaitan erat dengan membawakan 

dan memublikasikan karya orang lain. Bahkan, YouTube 
punya peraturan tegas loh tentang isu hak cipta.

YouTube memiliki sistem audio fingerprints dan 
algoritma yang bisa mendeteksi kemiripan konten. 
Jika match dengan konten musisi aslinya dan 
mengandung hak cipta, sebuah konten video sangat 
mungkin dibatasi, bahkan dilarang ditayangkan.

Lantas gimana dong dengan aktivitas cover lagu? Apakah 
tren satu itu juga berarti melanggar hak cipta? Jawabannya, 
ternyata belum tentu! Sejak lama, aktivitas cover lagu 
emang merupakan salah satu tren yang nggak pernah 
dilarang YouTube. Bahkan, cover artist bisa disebut sebagai 
kreator loh. Asalkan, dia konsisten mengunggah video 
dan memiliki viewers tetap. ’’Yang disebut kreator adalah 
siapa pun, baik individual, kelompok, maupun instansi, 
yang memproduksi konten video secara konsisten di 
YouTube,’’ terang perwakilan YouTube Indonesia.

Bukan cuma itu, menjadi seorang cover artist juga bisa 
mendatangkan penghasilan. Karena sama kayak kreator 
YouTube di bidang lain, para cover artist bisa melakukan 
monetisasi terhadap videonya. Selama seorang cover artist 
memiliki akun Google AdSense, pundi-pundi rupiah pun 
bisa mengalir ke kantong. 

Tapi, ada perbedaan penting. Khusus bagi cover artist, 
penghasilan itu akan dibagi dengan pemilik hak cipta 

orisinalnya. Nah loh?
Sistem bagi hasil khusus untuk video cover emang sengaja 

diberlakukan YouTube untuk meminimalkan pelanggaran 
hak cipta. Regulasi itu bermula dengan dibuatnya sistem 
bernama Content ID yang dirilis YouTube pada 2007. 

Dengan menggunakan Content ID, pemilik asli hak 
cipta dapat melindungi karya sekaligus tetap memperoleh 
keuntungan bila ada pihak lain yang menggunakan 
karya mereka dalam sebuah video. Kreator juga bisa 
menghapus lagu dan musik gubahan mereka pada 
video-video yang diunggah pihak lain.

Lalu, gimana sih cara kerja sistem bagi hasil video cover? 
Rupanya, hal itu cukup dilakukan dengan mengatur setting 
monetize di YouTube channel dan mengonfirmasikan bahwa 
video yang dibuat merupakan versi cover. Jadi, payment 
yang diterima cover artist bakal dibagi dengan sang pencipta 
musik asli. Otomatis, akan ada revenue sharing. Pendapatan 
cover artist akan dibagi dengan pencipta asli.

Pihak studio rekaman turut angkat bicara mengenai 
fenomena cover musik. Senior Manager Artist & Repertoire 
Sony Music Entertainment Indonesia Mahavira Wisnu 
Wardhana menyatakan bahwa cover musik adalah hal 
yang normal dan legal. ’’Sah-sah saja karena seluruh cover 
artist mempunyai market segmentation sendiri. Ini adalah 
kompetisi yang sehat,’’ tutur Wisnu. Bahkan, Wisnu 
menganggap para cover artist di YouTube bisa di-hire untuk 
menjadi artis profesional bila emang bertalenta.

Pihak Sony Music juga tetap memberlakukan royalti 
kepada siapa pun yang menggunakan lagu mereka. 
’’Royalty rate memang sudah ditentukan saat kami 
merilis sebuah lagu. Fokusnya lebih kepada komposer 
lagu tersebut,’’ ujar Wisnu.

Walau nggak menyebutkan besaran royalti secara 
terperinci, Wisnu menegaskan bahwa royalti berlaku di 
semua bidang. Jadi, pastikan kamu mengaktifkan bagi 
hasil video cover-mu ya biar bisa berkarya tanpa harus 
merugikan penyanyi asli! (nen/c14/nrm)

SEBAGAI penunjang 
penampilan, make-up 

selalu mewakili taste dan 
style orang yang 

memakainya. Nah, kayak 
apa sih make-up style 

favoritmu? Alat make-up 
apa aja yang biasa kamu 

pakai? Share foto dan 
ceritamu! Sepuluh Zetizen 

beruntung bakal 
mendapatkan lip cream 

keren dari 
@val.valeriethomas. 

FIND MORE ON:

zetizen.com

Aktifkan Akun untuk Monetisasi

Untuk bisa mengaktifkan bagi hasil 
video cover, kamu harus memastikan 
fitur monetisasi (menguangkan video) 
di akun YouTube-mu udah aktif. Kalau 
belum, coba aktifkan dulu dengan 
mengunjung tab monetisasi di setting 
akunmu. Oh ya, kamu juga harus lebih 
dulu punya YouTube AdSense ya!

Cari Video Cover Lagu yang Layak

Nggak semua video cover bisa 
dibagi hasil. Buat tahu video mana 
yang layak, buka dulu list video 
yang kamu punya. Video cover 
yang bisa dibagi hasil bakal 
ditandai sama notifikasi berbunyi 
”matched third party content” dan 
simbol dolar berwarna abu-abu.

Mulai Monetisasi

Kalau kamu udah menemukan 
video yang bisa dibagi hasil, 
langsung klik simbol dolar abu-abu 
di samping video, lalu centang 
kotak notifikasi berbunyi ”monetize 
my video” yang muncul. Voila, 
simbol dolar di videomu pun akan 
berganti warna hijau.

It’s Done

Jika simbol dolar berganti warna, 
tandanya video cover-mu udah bisa 
diuangkan dengan sistem bagi 
hasil. Tinggal tunggu deh apakah 
videomu memenuhi jumlah views 
dan iklan yang ditentukan. Kalau 
iya, keuntungan bagi hasil akan 
otomatis kamu dapat di akun 
AdSense-mu. Selamat mencoba!

SETELAH tahu tentang sistem bagi hasil video cover 
di YouTube, nggak ada salahnya kamu ikut 
mengaktifkan sistem itu loh. Kamu bisa dapat 
keuntungan. Begitu pun artis orisinal. Jadi penasaran 
gimana cara mengaktifkan sistem bagi hasil? Yuk, 
simak langkah-langkahnya! (irm/c25/nrm)

p , p p g g ,
enghasilan itu akan dibagi dengan pemilik hak cipta 

g p y y ( )

PADA  era 
serbadigital kayak 
sekarang, melng-
cover lagu di YouTube 
emang udah jadi tren. Nggak 
cuma mengisi waktu luang, beberapa 
cover artist bahkan selalu konsisten 
menggarap karya-karya cover mereka. 
Alhasil, popularitas mereka ikutan melejit. 
Kalau Amerika punya Boyce Avenue sebagai 
salah seorang cover artist beken, Indonesia 
juga punya loh sederet cover artist populer. 
Salah satunya Éclat!

Yep, merintis karir di YouTube sejak 2015, 
nama Éclat emang cukup dikenal di kalangan 
penikmat musik Indonesia. Cover group 
beranggota Jefta sebagai band leader, Yosua 
sebagai produser, Willy dan Clara sebagai 
vokalis, serta Louis sebagai gitaris itu terbentuk 
dari pertemanan semasa kuliah. 

Dengan spesialisasi konten berupa video 
cover lagu-lagu hit yang digarap dengan 
konsep superkreatif dan niat, sampai 
saat ini Éclat sukses menghimpun lebih 
dari 140 ribu subscriber di channel mereka, 
Éclat Story, loh!

One thing is so special about Éclat adalah 
kreativitas yang selalu mereka hadirkan dalam 
tiap pembuatan video cover. Nggak sekadar 
menyanyi dan bermain musik, mereka juga 
mengemas lagu yang dibawa ke dalam konsep 
music video hingga short movie yang keren.

Rupanya, keniatan itu sesuai dengan misi 
yang dibawa dalam nama Éclat itu sendiri. 
”Éclat diambil dari bahasa Prancis yang artinya 
cahaya atau bersinar. Filosofinya, kami ingin 
memberikan dampak yang baik bagi musik, 
khususnya di Indonesia,” ungkap mereka. 

Tapi, demi menghindari mengambil 
keuntungan dari karya orang, Éclat ternyata 
juga mengaktifkan sistem bagi hasil untuk 
tiap video cover yang mereka buat. ”Sistem 
ini emang bekerja secara otomatis. Penghasilan 
yang kami terima akan langsung dibagi ke 
artis orisinalnya tiap bulan,” jelas Éclat.

Adanya sistem monetisasi bagi hasil yang 
ditetapkan YouTube tersebut ternyata sangat 
didukung Éclat loh. ”Bagi hasil bisa 
menguntungkan kedua pihak. Juga berguna 
mendukung artis orisinalnya agar tetap berkarya,” 
tutur mereka. Well, kami tunggu karya-karya 
keren selanjutnya, Éclat! (far/c25/nrm)

DOK. PRIBADI

KREATIF: Dalam setiap video 

cover yang dibuat, Eclat 

selalu menampilkan konsep 

menarik dan superniat.

ENTERTAINMENT – MUSIC
Steal the Style and Try It 

Yourself

SEBELUM kamu mulai bikin 
cover lagu di YouTube, yuk cari 
tahu artis-artis cover lain yang 

punya karakter oke dan famous. 
Nggak cuma mempelajari 

pengalamannya, tapi kamu juga 
bisa mencuri ilmu dari mereka loh.
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SEBAGAI penunjang 
penampilan, make-up 
selalu mewakili taste 
dan style orang yang 

memakainya. Nah, 
kayak apa sih make-up 

style favoritmu? Alat 
make-up apa aja yang 

biasa kamu pakai? 
Share foto dan 

ceritamu! Sepuluh 
Zetizen beruntung 

bakal mendapatkan lip 
cream keren dari 

@val.valeriethomas. 

FIND MORE ON:

zetizen.com

EXPLORE – GET A LIFE
Hal-Hal Penting yang 
Nggak Boleh Sungkan 
Kamu Ungkapkan

BANYAK anak zaman sekarang 
yang malu-malu buat 
mengungkapkan apa yang 
seharusnya diungkapkan. Faktor 
sungkan biasanya jadi penyebab 
utama mereka bertingkah 
demikian. Nah, daripada kamu 
sendiri yang rugi nanti, ini nih 
hal-hal penting yang nggak boleh 
malu buat kamu ungkapin!

HUFFINGTONPOST

MAU nagih utang, sungkan. Mau 
menyampaikan pendapat, sungkan. 
Well, bersikap sungkan emang 
kadang dibutuhkan sih. Tapi, kalau 
konteksnya nggak tepat, sungkan 
bisa jadi kultur yang nggak baik loh. 
Bahkan, kalau keterusan, kamu 
justru dimanfaatin orang lain tuh. 
Nah, coba dulu deh kuis berikut ini 
biar kamu tahu level sungkanmu 
masih termasuk aman atau udah 
bahaya! (may/c14/als)

1. Temanmu mau pinjam uang buat 
kencan, tapi kamu cuma punya uang buat 
beli bensin. Apa yang kamu lakukan?
a. Aku pinjami. Soalnya, nggak enak kalau 
aku nggak meminjami teman sendiri.
b. Aku bakal kasih dia separo uangku karena 
juga butuh.
c. Nggak aku kasih lah! Keperluan dia nggak 
penting.

2. Kamu ngerjain tugas semalaman. 
Besoknya sahabatmu pinjam tugasmu 
untuk disontek. Apa reaksimu?
a. Aku sontekin lah, namanya juga sahabat 
sendiri.
b. Aku nasihatin dulu aja sih, baru aku 
sontekin biar dia nggak ngulangin lagi.
c. Aku tolak lah. Aku kan udah susah-susah 
mengerjakan tugas.

3. Temanmu pinjam uang dan janji bayar 
hari ini. Tapi, kok dia kayaknya lupa ya. 
Kamu bakal ngapain?
a. Aku tunggu sampai dia ingat deh.
b. Aku bakal kode-kodein dia buat bayar.
c. Langsung aku tagih aja

4. Saat rapat, ketua OSIS memberikan 
pendapat yang menurutmu kurang tepat. 
Apa tindakanmu?
a. Diam aja deh. Nggak enak sama ketua 
OSIS.
b. Nyuruh teman lain menyampaikan 
pendapatku
c. Angkat tangan dan langsung 
mengungkapkan pendapatku

MOSTLY C: SI FEARLESS
The fearless adalah julukan bagi orang-orang 

yang nggak sungkan dalam segala hal. Kalau 
kebanyakan menjawab C, kamu masuk tipe ini. 
Intinya sih, yang penting kamu untung. 
Contohnya, yang dilakukan Adam Gomajaka 
dari UPN Veteran Jawa Timur. Buat latihan 
basket, Adam dan timnya harus menyewa 
lapangan. ’’Biasanya, kakak tingkatku susah 
buat patungan. Tapi, aku nggak mau tahu. Aku 
selalu nagih mereka buat ikut patungan,’’ kata 
Adam. Wah, berani nggak kamu kayak Adam?

MOSTLY B: SI PAHAM SITUASI
Well, buat yang jawabannya kebanyakan B, 

kamu termasuk tipe yang paham situasi. Kalau 
merasa benar, kamu nggak sungkan 
mengutarakannya. Tapi, kamu nggak milih cara 
yang frontal. Tipe ini persis kayak Ramadhan 
Arya asal SMAN 15 Surabaya.

’’Biasanya, yang bikin sungkan itu pas nagih 
utang. Kalau utangnya dikit sih, aku biarin. Tapi, 
kalau utangnya banyak, aku suka kode-kodein 
biar dia bayar,’’ ucap Ramadhan. Nah, cara 
Ramadhan bisa nih kamu tiru.

MOSTLY A: SI CALON DIMANFAATIN
Kalau mayoritas jawabanmu adalah A, 

siap-siap buat sering dimanfaatin orang lain. 
Soalnya, sikap sungkanmu bikin orang lain 
merasa superior. Sama nih kayak Dinda Syahva 
dari SMAN 1 Sidoarjo yang sungkan everywhere 
and everytime. ’’Aku sering takut salah mengerti 
orang lain, salah ngomong, atau bikin orang lain 
nggak enak hati,’’ ujar Dinda.

Saking sungkannya, Dinda nggak menolak 
saat disuruh-suruh temannya meski lagi sakit. 
Waduh, gini kan jadi rugi kamu...

DI Indonesia, sungkan atau merasa 
nggak enak hati emang masih menjadi 
kebiasaan. Dengan kultur ketimuran, 
orang Indonesia cenderung 
menghormati orang lain. Hal itu 
kadang dilakukan dengan 
mengesampingkan kepentingan diri 
sendiri. Well, it is good kok. Tapi, 
kalau kita justru dirugikan, apa 
perasaan sungkan masih perlu 
dilestarikan?

Drs Doddy Sumbodo Singgih MSi, 
dosen Sosiologi Universitas Airlangga, 
menjelaskan alasan kebiasaan 
sungkan tetap lestari di Indonesia. 
’’Karena nilai budaya kita paternalistis. 
Artinya, kita masih menghormati 
orang yang lebih tua,’’ ujar Doddy. 
Menurut dia, hal tersebut berbeda 
dengan budaya egaliter yang dianut 
masyarakat Barat. Di sana semua 
orang dianggap sama.

Meski termasuk kebiasaan yang 
baik, sungkan juga punya sisi negatif. 
’’Sungkan membuat orang punya 
tata krama dan standar moral. Tapi, 
sungkan yang berlebihan membuat 
seseorang t idak berani 
mengekspresikan dirinya yang 
sebenarnya,’’ jelas psikolog klinis, 
Pramudita Tungga Dewi MPsi Psi.

Menurut Pramudita, rasa sungkan 
yang berlebihan juga membuat orang 
nggak percaya diri dan pemalu. 
’’Perilaku sungkan berlebihan 
membuat orang selalu membenarkan 
perilaku orang lain yang disebut the 
logic of social actions,’’ katanya. 
Nah, mulai sekarang, pintar-pintar 
menempatkan rasa sungkanmu ya 
guys! (rzk/c14/als)

Rafi (kanan) punya utang ke 
Rio (kiri) sejak enam bulan lalu. 
Bukannya bayar, Rafi malah 
beli handphone baru. Padahal, 
Rio lagi butuh uang buat beliin 
pacarnya kado. Kalau jadi Rio, 
kamu mau ngomong apa ke 
Rafi? Isi di speech 
bubble dan post 
di Instagram 
Stories-mu ya. 
Jangan lupa 
tag @zetizen!

The
Results

MODEL: RACHMAD S. RAFINZHA (SMAN 20 SURABAYA) • 
RIONARA SENDI (SMAN 4 SIDOARJO) 

FOTO: RIFQI/ZETIZEN TEAM
LAYOUT: SIW/NINA/ZETIZEN TEAM

24 persen Zetizen 
gampang merasa 

sungkan.

KONDISI YANG BIKIN 
ZETIZEN SUNGKAN 
(3 tertinggi):

Nolak teman yang butuh 
bantuan 34%

Mau nagih utang 30%

Nolak teman yang minta 
sontekan 16%

Drs Doddy Sumbodo 
Singgih MSi, 

dosen Sosiologi 
Universitas Airlangga

Pramudita Tungga 
Dewi MPsi Psi,
psikolog klinis

ILUSTRASI: ABID/ZETIZEN TEAM



14 KAMIS, 5 OKTOBER 2017 KOMUNIKASI BISNIS

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
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IKLAN BARIS 
ANEKA 

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 Oktober)

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 Oktober)

FLORIS

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

CHEN’S FLORIST, Terima pesanan 
Rangkaian Bunga,Rental  Tanaman 
Hias, Jl Sriwijaya No.43 Tlp 
(0266)231058 HP 081584105896 
(RS-s/d 30 Oktober)

HOTEL

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

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

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 30 Oktober)

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

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

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

P A N G R A N G O  H O T E L  J l . 
 Selabintana Km. 7 Sukabumi Tlp. 
(0266)211532 (RS-s/d 30 Oktober)

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

KEHILANGAN

HLG STNK F -3805 -UL  An.AISYAH   

KULINER

CAH SOLO Ayam bakar dan 

ikan bakar “bukan sekedar ayam 
dibakar” Tlp. 0266 -7031031 Smi 
(RS-s/d 30 Oktober) 
WARUNG MKN BEBEK JONTOR, 
jontornya bikin keSOHOOORR 
!! Jl. Selabintana Km.3 Smi. 
085624101595 (RS-s/d 30 Ok-
tober)

KURSUS

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

LOWONGAN 

PJTKI CAB SUKABUMI, CRI 
DINAS LUAR PRIA PNY MTR 
TGS KHUSUS CRI SPONSOR2 

KOMISI MENARIK LMR LSG 
HRD KTR PUSAT 021-29048056, 
WA/SMS 081296441288 

OPTIKAL 

PERMATA OPT IKAL ,  Jua l 
macam2 kacamata, frame, & 
lensa/lensa kontak Jl. Pelabu-
han Perapatan Odeon No 15 
Kota Smi Hp.081563162128 Jl. 
Raya Cisaat No  214 Smi, no 
Hp 081563162128 (RS-s/d 30 
Oktober)

OTOMOTIF

DEALER LARIS II Jual Beli Mobil 
Bekas (Second), Jl Sekarwangi 
Cibadak (RS-s/d 30 Oktober)
KIKI MOTOR Jual Angkutan kota 

Suzuki APV Dan Daihasu grand 
max Jl Arif rahman hakim No 49 
Tlp 085723474977 (RS-s/d 30 
Oktober)

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 Oktober)

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 Oktober)

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 !!

Mitsubishi Mulai 
Kirimkan Xpander

Ponsel Terlaris 
Bikin Puas

JAKARTA - Mitsubishi Xpander 
terjual 23 ribu unit hanya dalam 
waktu dua bulan sejak diluncurkan.

Penjualan yang sangat positif 
itu membuat pihak prinsipal 
menargetkan pangsa pasar MPV 
Mitsubishi di Indonesia, mampu 
naik sepuluh persen. Mitsubishi 
memulai pengiriman Xpander 
kepada konsumen, Selasa (3/10).

Seremoni ditandai dengan 
pelepasan Xpander pertama 
yang diproduksi di lini pabrik 
perakitan baru milik Mitsubi-
shi Motors di Bekasi. Xpander 
terlebih dahulu dikirimkan ke 
diler-diler di Jabodetabek. Pada 

pertengahan Oktober, unit sudah 
diterima konsumen.

Presiden Direktur Mitsubishi 
Motor Krama Yudha Sales Indo-
nesia Kyoya Kondo menuturkan, 
sistem pengiriman adalah first 
come fi rst deliver.

”Waktu pengiriman bergan-
tung model yang dipilih. MMKSI 
memajukan produksi satu bulan 
lebih awal. Ini berarti kami akan 
mulai delivery Oktober sampai 
awal tahun,” ujar Kyoya.

Konsumen yang kali pertama 
mendapatkan unit Xpander telah 
melakukan pemesanan di Gaikin-
do Indonesia International Auto 

Show (GIIAS) 2017 pada Agustus 
lalu. Ada 5.281 unit Xpander yang 
dipesan saat pameran otomotif 
tahunan itu berlangsung.

Pabrik baru Mitsubishi yang dir-
esmikan April lalu mampu mem-
produksi 80 ribu unit Xpander per 
tahun. Namun, produksi normal 
Xpander baru dimulai September.

”Sampai akhir tahun diperkirakan 
baru 12 ribu unit,” tegas Kyoya.

Chief Operating Offi  cer Mitsubi-
shi Motors Corporation Trevor 
Mann menilai Xpander meru-
pakan tonggak baru Mitsubishi 
di Asia Tenggara. Mitsubishi akan 
membidik peningkatan penjua-

lan 25 persen secara global.
”Indonesia adalah key market. 

Secara personal, saya memiliki 
ambisi Mitsubishi dapat menin-
gkatkan market share menjadi 
sepuluh persen. Itu angka signifi -
kan, tapi kami percaya MMKSI 
bisa,” ujar Trevor.

Mitsubishi berencana mengek-
spor Xpander ke sejumlah negara, 
antara lain, Filipina dan Th ailand.

”Kami belum bisa menyebutkan 
angkanya berapa ke negara-negara 
tersebut. Namun pastinya kami in-
gin menaikkan lagi secara siginifi -
kan untuk pasar di luar Indonesia,” 
pungkasnya. (agf/c21/noe)

FT: AGFI SAGITTIAN/JAWA POS

FIRST COME FIRST SERVE: Trevor Mann (depan, dua dari kiri) dalam pengiriman unit pertama Mitsubishi Xpander di Bekasi.

JAKARTA  - PT Smartfren 
Te l e c o m  k e m b a l i  m e r i l i s 
telepon seluler teranyarnya. 
Produk terbaru ini  masih 
menyasar segmen bawah dan 
menengah dengan harga di 
bawah Rp 1 juta.

Gawai baru tersebut diberi 
nama Smartfren Andromax 
A2 yang merupakan seri pe-
nyempurnaan dari Andromax 
A, ponsel terlaris di keluarga 
smartphone Andromax.

“Atas sambutan yang baik 
dari seri terdahulu, maka An-
dromax kembali meluncurkan 
seri Andromax A2,” kata Divi-
sion Head Sourcing and Man-
agement Smartfren Telecom, 
Hartadi Novianto saat acara 
rilis produk Andromax A2 di 
Jakarta.

Hartadi menjelaskan, pe-
nyempurnaan Andromax A2 
didasarkan dari survei kepada 
para pelanggan. Penyempur-
naan itu terletak pada kapa-
sitas baterai yang lebih besar 
agar pengguna dapat terus 
menikmati konektivitas prima 
4G LTE Advanced Smartfren.

Penyempurnaan lainnya 
adalah dengan fitur smile 
shutter, vgesture, dan beautify 
bagi para penggemar swa foto 
serta manual setting untuk 
mengambil foto sesuai dengan 
selera penggunana.

“Biasanya ini  hanya ada 
diperangkat smartphone 4G 
LTE di atas satu juta rupiah, 
tapi di Andromax A2, fitur ini 
ditambahkan,” kata Hartadi.

Selain itu,  Andromax A2 
juga dilengkapi dengan ke-
mampuan mengambil video 
time-lapse, slow motion, serta 
GIF shot dengan kualitas high-
definition.

Pengguna akan dapat mera-
sakan pengalaman berbeda 
dalam menggunakan kamera 
depan dan belakang beres-
olusi 5 MP,” ucapnya.

Andromax A2 dilengkapi 
dengan layar 4,5 inchi serta 
sistem operasi (OS) Android 
7 (Nougat), CPU quad core 
1,3 GHz, RAM 1 GB dan Stor-
age 8 GB.

B a t e r a i n y a  l e b i h  b e s a r 
dengan kapasitas 4000 mah 
dengan jaminan pengguna 
damapt menikmati beragam 
kemampuan yang ditawarkan 
hingga 48 jam secara normal.

Dengan segalan keunggulan-
nya, Andromax A2 ditawarkan 
dengan harga Rp 849 ribu. Pem-
beli juga akan mendapatkan 
langsung bonus kuota internet 
sebesar 8 GB dan dengan pen-
gisian ulang minimal Rp 60 
ribu, maka pelanggan otomatis 
terdaftar dalam program gratis 
internet setahun. (jpnn)

FT:JPNN.COM

PROMOSI: Division Head Sourcing and Management Smartfren Telecom, Hartadi 
Novianto saat acara rilis produk Andromax A2 di Jakarta.
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Keluhan Asma dan Diabetesnya
Teratasi Dengan Madu Hitam Itu

Sejak lahir, wanita 43 tahun ini sudah menderita asma. Kalau gejalanya sudah 
datang, napasnya terasa sesak dan berbunyi. “Dan ada dahak pula,” jelas ibu satu 
anak ini. Asma belum teratasi, lima bulan lalu, ibu rumah tangga ini diserang 
diabetes. “Kalau sedang datang gejalanya, kaki mendadak lemes,” jelasnya lagi. 
Lalu, diatasikah penyakit itu? “Ya. Cukup dengan menghindari pantangan, asma 
tak kambuh, tapi beberapa bulan belakangan ini semakin parah, saya mengatasinya 
dengan minum MADU BIMA 99. Juga dengan diabetes, saya mengatasinya dengan 
madu itu,”tuturnya. Sejak kapan minum madu pahit itu? Menurutnya, sekitar 
lima bulan lalu berbarengan dengan serangan gejala diabetes. Tapi sebelum itu, 
pernah ke dokter? Ya. Dokter rumah sakit. Menurut dokter, kadar gula darahnya 
426 mg/dl. Dan obat yang diberikan, mengatasikah? “Ada penurun, tapi sementara,” 
kata warga RT 001 RW 010, Dusun Cijalu, Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten 

Pangandaran, Jawa Barat, ini. Karena sementara itulah, wanita yang punya penghasilan tambahan dengan 
berdagang makanan dan obat herbal ini beralih minum madu hitam itu secara rutin 3x kadang 2x sehari 
hingga sekarang. Dan apa hasilnya? “Gula darah turun jadi 200 mg/dl. Dan asma jarang kambuh. Kalau 
kambuh pun karena melanggar pantangan,” ungkapnya menutup pertemuan 20 Februari 2017 lalu.

Karena ruang terbatas, kita bahas diabetes yang diderita Nyonya Riswati ini saja dulu. Jika tak rajin 
mengontrolnya, kadar gula penderita diabetes mellitus memang cenderung tinggi. Umumnya penyakit ini 
menahun (kronis) sehingga banyak orang tak sadar ia telah mengidapnya. Ketidaksadaran itu gara-gara 
gejalanya belum mengganggu. Walaupun demikian, adakalanya penyakit ini muncul mendadak alias akut. 
Diabetesi (penderita diabetes) berasal dari semua lapisan umur, sosial, dan ekonomi. Pada orang yang telah 
berumur, gejalanya adalah sering haus, sering buang air kecil, badan lemas, banyak makan tapi berat badan 
menurun, kesemutan, kulit kering, berkeringat, gatal-gatal, dan sebagainya. Bila dibiarkan tak terkendali, 
bertahun-tahun kemudian akan timbul komplikasi kronis yang berakibat fatal, seperti munculnya penyakit 
jantung, terganggunya fungsi ginjal, terjadi kebutaan, pembusukan pada kaki yang kadang memerlukan 
amputasi, gangguan saraf, stroke, dan impotensi pada pria.

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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Dua 
Pengedar 
Narkoba 

Ditangkap

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

 Wakil Bupati Sukabumi, 
Adjo Sardjono mengung-
k a p k a n ,  p e n g h a r g a a n 
yang diberikan Kemente-
rian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia itu diharapkan 
m e n ja d i  m o t i v a s i  b a g i 
desa-desa lainnya.  “Ke 
depan harus lebih banyak 
lagi desa yang sadar hu-
kum,” ungkapnya kemarin 
(4/10). 

 Untuk membangkitkan 
kesadaran atas hukum, pi-
haknya juga bakal melaku-
kan sosialisasi yang meli-
batkan tokoh-tokoh ma-
s y a ra k at  s u p ay a  d a p at 
m e m b a nt u  p e m b i naa n 
dan pemahaman. “Untuk 
kecamatan dan desa yang 
sudah ditetapkan sebagai 
desa sadar hukum dan 
telah mendapatkan peng-
hargaan serta hadiah dari 
Gunernur saya ucapkan 

selamat. Dan kepada ca-
matnya mudah -mudahan 
bisa mempertahankan,” 
tutupnya. 

 Gubernur Jawa Barat, 
A h ma d  He r yawa n  m e -
nyampaikan, desa sadar 
hukum memiliki beberapa 
kriteria, diantaranya memi-
liki masyarakat yang telah 
membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) di atas 90 
persen, angka kriminalitas-
nya rendah, masyarakatnya 

bebas dari narkoba, angka 
putus sekolah rendah, cinta 
lingkungan, serta masyara-
katnya memiliki orientasi 
hidup bersih dan sehat.

“Hal itu dibutuhkan agar 
Sumb er  Daya Ma nusia 
( S D M )  d a p at  m e m i l i k i 
hidup berkualitas,  baik 
dari sisi pendidikan dan 
ekonomi sehingga gen-
erasi berikutnya terhin-
dar dari bahaya narkoba” 
pungkasnya. (cr15/d) 

Pemkab Raih Penghargaan

Sebab, kami memperhati-
kan Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi cukup sukses 
menjalankan strateginya,” 
paparnya kepada awak me-
dia, kemarin (4/10).

 Ahmad menilai, dari seki-
an banyak daerah di Jawa 
Barat, Kabupaten Sukabumi 
cukup sukses menerapkan 
strategi untuk mengem-
bang pariwisata dan indus-
tri. Dengan begitu, sudah 
sepantasnya Kabupaten 
Karawang belajar pada ah-

linya. “Dari sekian banyak 
kabupaten di Provinsi Jawa 
Barat, Kabupaten Sukabu-
mi lah yang sukses dalam 
pengembangan perindus-
trian dan pariwisatanya, 
terutama di bidang UMKM,” 
ungkapnya.

 Sementara itu, Asda III 
Bidang Administrasi, Uang 
Burhanudin mengatakan, 
kesuksesan Kabupaten 
Sukabumi dalam menata 
pariwisata dan industri 
tidak lepas dari kondisi 
dan pontensi yang ada di 
wilayah Kabupaten Suk-

abumi.  “Sukabumi kita 
kenal sekarang memiliki 
potensi Gurilaps atau gu-
nung, rimba, laut, pantai 
dan sungai. Itu semua ten-
gah dikembangkan dengan 
mensinergikan semua pi-
hak,” katanya.

 Kedatangan perwakilan 
Kabupaten Karawang, kata 
Uang, diharapkan akan 
dapat memberi nilai lebih 
untuk mendorong kebijakan 
pemerintah dalam mema-
jukan sektor pariwisata dan 
perindustrian. Sehingga, 
sinergisitas keduanya mam-

pu memberikan manfaat 
bagi kemajuan daerah se-
cara lebih optimal. 

“Semoga dengan kunjun-
gan ke Kabupaten Sukabumi 
ini bisa mendapatkan ses-
uatu yang berharga untuk 
mendorong peran kebijakan 
pemerintah, dalam men-
dorong kemajuan sektor 
perindustrian dan sektor 
pariwisata menjadi lebih 
berkembang terutama den-
gan pengembangan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menen-
gah (UMKM) di Karwang,” 
terangnya. (Cr10/d)

Karawang Nimba Ilmu di Sukabumi 

 Seorang warga Desa Ci-
bodas, Engkus Koswara 
(42) mengaku heran atas 
lolosnya PJ, yang sebel-
umnya pernah tersandung 
kasus hukum itu. Pada-
hal, dari sisi aturan setahu 
dirinya calon kepala desa 
yang pernah tersandung 
kasus hukum tidak diper-
kenankan mencalonkan 
diri. “Setahu saya, kalau 
sudah pernah tersangkut 
hukum dan jadi DPO itu 
tidak boleh, “ paparnya 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (4/10).

 Me s k i  s u d a h  p e r na h 
dinyatakan DPO oleh ke-
polisian, lanjut Engkus, 
namun herannya PJ bisa 
mendapatkan surat ket-
erangan berkelakuan baik 
yang dikeluarkan pihak 
kepolisian. Padahal se-
ingatnya, tepatnya 2012 
lalu,  PJ  sempat  dicar i-
cari setelah dua temannya 
masuk bui lantaran kasus 
dengan salah satu peru-
s a haa n  p e rk e b u na n  d i 
Cibodas. 

“Saya semakin heran, su-
dah jelas dulu dia (PJ, red) 
menjadi DPO kepolisian, 
tapi sekarang malah di-

berikan surat keterangan 
kelakuan baik dari kepoli-
sian. Ini ada apa? Kami 
berharap, pencalonan PJ 
dievaluasi kembali,” ke-
luhnya.

Terpisah, Panitia Pilkades 
Desa Cibodas, Latif (34) 
mengaku, banyak warga 
yang mempertanyakan dan 
mempersoalkan pencalo-
nan PJ. Hal itu mengin-
gat, ia pernah tersandung 
hukum dan menjadi DPO 
aparat kepolisian. Bagi 
panitia,  pihaknya tidak 
ingin gegabah untuk men-
gambil keputusan dan akan 
berkonsultasi dengan pa-

nitia tingkat kecamatan 
dan kabupaten. “Kita ma-
sih berkonsultasi apakah 
saudara PJ layak mendapat 
rekomendasi atau tidak 
untuk mencalonkan diri 
menjadi kepala desa di Ci-
bodas. Memang kami akui, 
saat ini banyak masyarakat 
yang memepertanyakan 
status yang disandang PJ,” 
terangnya. 

 Sementara itu, sampai 
berita ini diturunkan, Ka-
polsek Cikakak yang per-
nah menangani kasus PJ 
belum bisa dikonfirmasi 
ataupun memberikan ket-
erangan. (Cr10/t) 

Balon Kades Cibodas Disoal

perihal persoalan yang 
dilaporkan ke KPK itu. 
Dari keterangannya, pi-
hak rumah sakit meng-
klaim pengadaan Alkes 
yang dilaporkan ke KPK 
sudah diperika oleh BPK 
dan rekomendasinya 
pun telah selesai ditin-
dak lanjuti. “Keterangan 
dari Direktur rumah sakit, 
pengadaan Alkes itu su-
dah diperiksa BPK dan 
tidak ada masalah lagi. 
Selain itu, rekomendasi 
BPK juga sudah ditindak 
lanjuti,” imbuhnya.

 Kendati demikian, lan-
jut Adjo, jika memang 
dalam pengadaan ini 
ada indikasi pelanggaran 
pidana dan menimbulkan 
kerugian keuangan neg-
ara atau daerah, dalam 
rangka pemberantasan 
k o r u p s i  d i r i n ya  m e -
nyambut baik. “Kita su-
dah berkomitmen untuk 
memberantas korupsi,” 
pungkasnya. 

 Sementara itu, pihak RS 
Sekarwangi kembali mem-

berikan penjelasan terkait 
persoalan yang dilaporkan 
itu. Kepala Bagian Tata 
Usaha BLUD RS Sekar-
wangi, Muhammad Yunus 
mengklaim, pengadaan Al-
kes tahun 2014 telah sesuai 
prosedur dan merupakan 
realisasi dari permintaan 
user yang disusun dalam 
draf perencanaan oleh ba-
gian perencanaan. “Perlu 
kami luruskan, pengadaan 
itu sudah sesuai prosedur,” 
jelasnya. 

 Yunus juga menjelas-
kan, anggaran pengadaan 
Alkes itu bukan bersum-
ber dari APBD Kabupaten 
Sukabumi seperti yang 
dilaporkan LSM Bang-
ker, melainkan dari APBD 
Provinsi Jawa Barat. “Ada-
pun alat kesehatan itu 
saat ini telah didistribusi-
kan ke masing-masing 
user sesuai permintaan 
dan penggunaannya. Ada 
yang di ruang poli rawat 
jalan, perinatologi, ruang 
operasi dan ponek. Jadi 
tidak benar kalau Alkes 
itu tidak digunakan atau 
menumpuk di gudang” 

kilahnya. 
 Selain itu, pengadaan 

Alkes juga sudah diperik-
sa oleh Badan Periksa 
Keuangan (BPK) Jawa 
Barat. Memang dari hasil 
pemeriksaan BPK, ter-
dapat kelebihan pem-
bayaran, namun itu su-
dah dikembalikan. “Pen-
gadaan ini juga sudah 
diperiksa BPK, rekomen-
dasinya pun sudah kita 
selesaikan. Jadi menurut 
kami, dalam pengadaan 
Alkes ini sudah sesuai 
prosedur,” tandasnya. 

 Mendengar penjela-
san pihak rumah sakit, 
Ketua Lembaga Swadaya 
Masyarakat Bangunan 
Kesejahteraan Rakyat 
(Bangker) Sukabumi, 
Asep Juanda meminta 
supaya pihak rumah 
sakit menunjukan bukti 
pengembalian kelebihan 
pembayaran tersebut. 
Selebihnya, menghormati 
proses hukum yang akan 
dilakukan KPK. “Silahkan 
saja berdalih, biar nanti 
KPK yang membuktikan,” 
singkatnya. (cr15/t)

Adjo Bersuara, 
Sekarwangi Berkilah

 “Perihal permasalahan 
dana desa di Kabupaten 
Sukabumi, kami menemu-
kan beberapa persoalan. 
Seperti, pembayaran pada 
surat setoran pajak, setelah 
diteliti ternyata jumlahn-
ya tidak sesuai dan lebih 
kecil dengan data pem-
bayaran yang ada di KPP. 
Selain itu, kami juga sering 
menemukan surat setoran 
pajak yang palsu. Bahkan, 
lebih mirisnya mereka telah 
memberikan sarana pem-
bayaran pajak yang dicap 
seolah-olah sudah bayar, 
padahal faktanya mereka be-
lum membayar kewajibanya 
dalam membayar pajak,” 
ujar Yoyok Sutioto kepada 
Radar Sukabumi.

 Terkait persoalan perpa-
jakan dana desa ini, lan-
jut Yoyok, pihaknya akan 
melakukan langkah persua-
sif dan sosialisasi kepada 
pemerintah supaya ingat 
akan kewajibannya dalam 
membayar pajak. Saat ini, 
pihaknya tengah mendalami 

motiv pemerintah yang tidak 
membayar pajak. “Kami juga 
telah melakukan kerjasama 
dengan Kepala Polisi Daerah 
(Kapolda) Jawa Barat dalam 
menyikapi masalah ini,” 
akunya.

 Di Kabupaten Sukabumi 
ini, terdapat 17 desa yang 
tercatat sampai saat ini be-
lum melaksanakan kewa-
jiban perpajakan bendahara 
desa. Kementrian Keuangan 
Republik Indonesia melalui 
Direktorat Jendral (Ditjen) 
Pajak, Kanwil  DJP Jawa 
Barat I pun meminta Bupati 
Sukabumi untuk menekan 
kepada seluruh desa supaya 
taat dan tepat membayar 
pajak.

 Informasi yang dihim-
pun Radar Sukabumi, 381 
desa yang ada di Kabupat-
en Sukabumi ini, baru 75 
desa yang sudah melakukan 
kewajibannya membayar 
pajak di atas Rp75 juta, di 
bawah Rp50 juta sebanyak 
85 desa, 134 desa membayar 
pajak di bawah Rp30 juta, 
61 desa membayar pajak 
di bawah Rp10 juta dan 

delapan desa membayar 
pajak di bawah Rp1 juta. 
“Jadi total pembayaran dari 
pemenuhan kewajiban per-
pajakan bendahara desa di 
Kabupaten Sukabumi pada 
2017 ini, baru mencapai 
Rp11.186.886.032. Ada be-
lasan desa yang belum bayar 
sama sekali, tentunya jika 
kewajiban perpajakan ben-
dahara desa tidak dibayar 
dengan waktu atau jatuh 
tempo yang sudah ditentu-
kan, maka akan dikenakan 
sanksi administrasi beru-
pa pengenaan denda, atas 
ketidak patuhan WP dalam 
menjalankan kewajiban 
administrasi perpajakan,” 
tegasnya.

 Di sisi lain, Yoyok menga-
presiasi Pemerintah Kabu-
paten Sukabumi yang telah 
menunjukan peningkatan 
dalam wajib bayar pajak 
setiap tahunnya, hingga 
mencapai sekitar 15 persen. 
Pada tahun ini, Kabupaten 
Sukabumi telah membayar 
pajak sekitar Rp3,4 triliun. 
Sementara pada 2016, Ka-
bupaten Sukabumi han-

ya mencapai sekitar Rp1 
triliun.”Upaya peningkatan 
PAD ini, kami melakukan 
koordinasi dengan Bupati 
selaku pemegang kebijakan 
di pemerintah daerah. Apa-
lagi,  beliau merupakan 
orang yang mengetahui po-
tensi di wilayahnya,” jelas 
Yoyok kepada Radar Suka-
bumi. 

 Sementara itu, menge-
nai adanya sejumlah desa 
yang tidak melakukan ke-
wajibannya dalam mem-
bayar pajak dan melakukan 
pembayarannya dengan 
menggunakan SSP palsu, 
Bupati Sukabumi, Marwan 
Hamami mengaku akan 
segera mengkomunikasikan 
dengan para kepala desa 
agar dapat membayar pajak 
sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 

“Kalau ketahuan, para ke-
pala desa ini akan tersand-
ung masalah hukum. Saya 
menghimbau supaya mer-
eka tidak membayar pajak 
dengan SPP palsu dan harus 
sesuai aturan yang berlaku,” 
pungkasnya. (cr13/t)

PA L A B U H A N R AT U  - 
Sat Narkoba Polres Suka-
bumi kembali menciduk 
dua pelaku tindak pidana 
penyalahgunaan narkoba 
jenis sabu dan ganja di lo-
kasi berbeda, belum lama 
ini. Dari keduanya, polisi 
menemukan barang bukti 
seberat 18,31 gram. 

 Kedua tersangka itu ialah 
YSR (24), warga Kampung 
Citiis,  Desa/Kecamatan 
Kalapanunggal dibekuk 
di rumahnya dan YK (19), 
warga Kampung Cipanas, 
Desa/Kecamatan Kaband-
ungan dibekuk di wilayah 
Kecamtan Cibadak. 

 Kasat Narkoba Polres Suk-
abumi, AKP Jajang Tardiana 
menjelaskan, keduanya ber-
hasil dibekuk Sat Narkoba 
Polres Sukabumi berkat 
laporan dari masyarakat. 

Setelah petugas melaku-
kan penyelidikan, ternyata 
benar keduanya terbukti 
menyalahi tindak pidana 
penyalahgunaan narkoba 
jenis sabu dan ganja. “Untuk 
si YSR, kami menemukan 
barang bukti berupa satu pa-
ket kecil narkotika jenis sabu 
di dalam plastik bening, 
sementara si YK kami mene-
mukan barang bukti berupa 
lima paket kecil daun ganja 
kering dibungkus kertas nasi 
dalam bungkus rokok se-
berat 18.31 gram,” paparnya 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (4/10). 

 Berdasarkan keteran-
ga n  t e r s a n g k a,  b a ra n g 
haram tersebut didapat 
dari rekannya yang saat ini 
masih dalam pengejaran 
petugas. Akibat perbuatan-
nya itu, YSR teracam pasal 

pasal 114 ayat (1) dan atau 
pasal 112 ayat (1) UU no-
mor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika, sementara YK 
terancam pasal 111 ayat (1) 
dan atau pasal 114 ayat (1) 
UU nomor 35 th 2009 ten-
tang Narkotika. “Keduanya 
teracam belasan tahun 
penjara, karena terbukti 
melanggar pasal tentang 
Narkotika,” jelas Jajang. 

 Untuk mempertanggung 
jawabkan perbuatannya 
dan keperluan penyidikan 
lanjutan, saat ini kedua ter-
sangka beserta barang bukti 
sudah diamankan di Ma-
polres Sukabumi. “Saat ini 
tengah dilakukan langkah 
melengkapi mindik, cek 
urin dan pengembangan 
asal-usul barang bukti yang 
didapatkan tersangka,” tan-
das Jajang. (Cr10/d).

Desa di Sukabumi Palsukan SSP

Rambu Lalin Tak Beraturan
CISAAT - Sampai saat ini, 

rambu lalu lintas di jalan 
Lingkar Selatan Sukabumi 
masih terpasang tak be-
raturan. Hal tersebut pun 
menjadi perbincangan para 
pengguna jalan. Selain dini-
lai tidak efi sien, juga pemer-
intah dinilai menghambur-
hamburkan anggaran.

 Pantauan Radar Suka-
bumi, rambu-rambu lalu 
lintas yang terpasang itu 
berada dibeberapa titik. Sep-
erti di Cibadak, Jalur Lingkar 
Selatan dan wilayah Cis-
aat. Rambu yang terpasang 
merupakan rambu tanda 
larangan parkir dan ber-
henti, dipasang dengan jarak 
sekitar dua meter. Jarak ini 
pun menjadi polemik dan 
terkesan pemerintah telah 
menghambur-hamburkan 
anggaran.

 “Kami yakin, rambu ini 
dipasang menggunakan 
anggaran. Sayang saja, masa 
setiap dua meter dipasang,” 
ujar Ketua Divisi Informasi 
dan Publikasi Lembaga Kaji-
an Kebijakan dan Transpar-

ansi Anggaran Sukabumi, 
Bakti Danurhadi kepada 
Radar Sukabumi.

 Selain terkesan mengham-
bur-hamburkan anggaran, 
juga pemasangan tersebut 
terkesan dipaksakan dan 
tidak efi sien. Pasalnya, se-
harusnya rambu-rambu lalu 
lintas dipasang di tempat 

yang tepat, seperti tempat 
yang rawan terjadi kemac-
etan.

 “Bahkan kami menilai, 
pemasangan rambu-ram-
bu ini seperti tidak masuk 
dalam perencanaan. Jadi 
dipasangny di mana saja,” 
imbuhnya.

 Karena dini lai  t idak 

efi sien, Bakti pun berharap 
pemerintah yang melaku-
kan pemasangan kembali 
melakukan penataan. Jan-
gan sampai, satu lokasi di-
pasang puluhan rambu lalu 
lintas dan mengesankan 
pemerintah tidak objektif. 
“Mohon untuk ditata lagi. 
Jangan sampai memun-
culkan konotasi negatif,” 
singkatnya.

 Sementara itu, Kadishub 
K a b u p a t e n  S u k a b u m i , 
Thendy Hendrayana me-
nambahkan, terkait pihak 
yang memasang rambu-
rambu tersebut, Th endy me-
mastikan bukanlah Pemda 
Kabupaten Sukabumi, me-
lainkan dari Pemerintah 
Pusat dan provinsi. Sehing-
ga, untuk penertibannya 
pun harus menunggu serah 
terima atau hasil pemerik-
saan pihak yang memasang.

“Memang kita akui, itu 
terlalu berdekatan. Kami 
j u g a  b e re n c a n a  u n t u k 
m e l a k u k a n  p e n a t a a n , 
setelah selesai pemerik-
saan,” singkatnya. (ren)

FOTO: DOK RADAR SUKABUMI

TAK EFEKTIF: Rambu lalu lintas di jalan Lingkar Selatan terpasang 
dengan jarak yang berdekatan. 
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Desa di Sukabumi Palsukan SSP
SUKABUMI - Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia melalui Direktorat 
Jendral (Ditjen) Pajak, Kanwil  DJP Jawa 
Barat I menemukan Surat Setoran Pajak 
(SSP) palsu di desa-desa yang ada di 

Kabupaten Sukabumi. Bahkan ironisnya, 
dari 381 desa, terdapat 17 desa yang 
sampai saat ini belum melaksanakan 
kewajiban perpajakan bendahara desa.

 Hal tersebut disampaikan Direktorat 

Jendral (Ditjen) Pajak, Kanwil DJP Jawa 
Barat I, Yoyok Sutioto saat melakukan 
koordinasi dengan Bupati Sukabumi, 
Marwan Hamami, terkait pelaksanaan 
Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), 

di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, 
Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi, ke-
marin (4/10).

KOORDINASI: Ditjen Pajak, Kanwil DJP Jawa Barat I bersama rombongan saat berkoordinasi dengan Bupati Sukabumi, Marwan Hamami terkait pelaksanaan KSWP, di Gedung Negara Pendopo Sukabumi, Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi, kemarin (4/10).  

17 Desa 
Ngutang Pajak

ADJO BERSUARA, 

SEKARWANGI BERKILAH
CIBADAK - Terkait ad-

anya laporan dugaan tindak 
pidana korupsi pada pen-
gadaan Alkes tahun 2014 
di BLUD RS Sekarwangi ke 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK), Wakil Bupati 
Sukabumi, Adjo Sardjono 

turut bersuara. Ia meminta 
pihak rumah sakit supaya 
siap diperiksa bila laporan 
tersebut ditindak lanjuti. 
“Pengguna anggaran dan 
pelaksana teknis kegiatan 
di RS Sekarwangi harus 
siap menghadapi bila lapo-

ran itu ditindak lanjuti,” 
ujar Adjo Sardjono saat di-
hubungi Radar Sukabumi, 
kemarin (4/10).

 Adjo mengaku telah men-
dengar keterangan dari Di-
rektur BLUD RS  Sekarwangi 

FOTO: LUPI// RADAR SUKABUMI 

DOKUMENTASI: Humas BLUD RS Sekarwangi. Ramdansyah saat menunjukan dokumen BPK terkait 
pengadaan Alkes tahun 2014 yang dilaporkan ke KPK, kemarin. 

Karawang Nimba Ilmu 
di Sukabumi 

FOTO: IST 

CINDERAMATA: Pemerintah Kabupaten Karawang saat memberikan cinderamata 
kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi, kemarin. 

PALABUHANRATU - Dinilai 
berhasil mengelola industri dan 
pariwisata, Pemerintah Kabupat-
en Karawang belajar mengelola 
industri ke Pemerintah Kabupat-
en Sukabumi. Kedatangan per-
wakilan Karawang ini disambut 
pejabat terasa Sukabumi di Aula 
Setda Palabuhanratu, kemarin 
(4/10). 

 Asisten Daerah II Bidang Pem-
bangunan Kabupaten Karawang, 

Ahmad Hidayat mengaku ter-
tarik untuk mempelajari strategi 
Pemerintah Kabupaten Suka-
bumi dalam mengembangkan 
dunia pariwisata dan industri di 
kawasan. 

“Tujuan dari kunjungan ini 
yaitu untuk mempelajari tata cara 
mensinergikan sektor penindus-
trian dengan sektor pariwisata. 

Balon Kades Cibodas Disoal
PALABUHANRATU - Proses 

perhelatan Pilkades serentak 
di Kabupaten Sukabumi sudah 
dimulai. Tahapannya pun su-
dah masuk pada pemeriksaan 
kesehatan para bakal calon 
(Balon) kepala desa (Kades). 
Namun, di Desa Cibodas, Ke-
camatan Palabuhanratu, salah 
satu bakal calonnya dipersoal-
kan oleh masyarat. Pasalnya, 
Balon tersebut pernah ter-
sandung hukum dan masuk 

Daftar Pencarian Orang (DPO) 
aparat kepolisian. 

 Balon Kades yang dipersoal-
kan itu ialah PJ. Pada 2012 silam, 
ia sempat terlibat kasus hukum 
dengan perkebunan bersama 
dua orang temannya. Saat itu, 
dua orang temannya berhasil 
ditangkap polisi dan masuk 
penjara, sementara PJ masuk 
dalam DPO aparat kepolisian. 

Pemkab Raih 
Penghargaan

CIBADAK - 23 desa di Kabupaten Sukabumi 
mendapat penghargaan Anubhawa Sasana 
dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
kemarin (4/10). Penghargaan itu diberikan 
atas prestasi pemerintah daerah dalam mem-
bina desa sadar hukum. 

 Data yang dihimpun Radar Sukabumi, desa 
yang mendapat penghargaan itu ialah Desa 
Babakan dan Cibatu Kecamatan Cisaat, Desa 
Borega Indah Kecanatan Cimanggu, Desa 
Pondokkaso Tengah dan Pondokkaso Tong-
goh Kecamatan Cidahu, Desa Gunungben-
tang Kecamatan Sagaranten, Desa Sindang 
Resmi Kecamatan Jampangtengah, Desa 
Sekarsari dan Bojong Kecamatan Kalibunder, 
Desa Marga Laksana dan Gandasoli Keca-
matan Cikakak, Desa Bojong Kalong dan 
Wangunreja Kecamatan Nyalindung, Desa 
Caringin Kulon, Seseupan, Cikembang dan-
Talaga Kecamatan Caringin, Desa Cibenda 
dan Girimukti Kecamatan Ciemas, Desa 
Gunungguruh dan Cikujang Kecamatan 
Gunungguruh dan Desa Citamiang dan Su-
kamanis Kecamatan Kadudampit. 

 Penghargaan tersebut diberikan oleh Kepala 
Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. 
Enny Nurbaningsih mewakili Mentri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia dengan disaksikan 
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan 
jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

FOTO: IST 

PENGHARGAAN: Wakil Bupati Sukabumi, Adjo 
Sardjono saat menerima penghargaan Anubhawa 
Sasana dari Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
kemarin (4/10)
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