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Bebas

“Nya sakirana ari leuwih manfaat 
mah keur naon di hese-hese 
atuh”

“Alahhh naha bisa kitu nya, kade 
ah ke kangeunahan terus nyieun 
kasus nu sarupa deui”

Sarah Wilhelmina Lenggu, si ”Gubernur Sehari” NTT 

Wah, Tulisan Disposisi Gubernur Hari Ini kok Lain 
Sebagai ”gubernur”, Sarah 

Wilhelmina Lenggu pun 
menugasi sekretaris daerah 

dan memimpin rapat para 
pemimpin organisasi per-

angkat daerah (OPD). Yang 
mengajari dia ”pendahulu-

nya”. 

SEMY BALUKH, Kupang

SURAT itu baru saja selesai ditulis 
saat diserahkan kepada Frans Lebu 
Raya. Sembari membacanya, senyum 
gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) 
itu tersungging. 

Tanah Curugkembar Bergeser

1. PDIP 27,1%

2. Golkar 11,4%

3. Gerindra 10,2%
4. Demokrat 6,9%

5. PKB 5,5%

6. PKS 6. PKS 4,4%4,4%

7. PPP 4,3%
8. PAN 3,6%

9. NasDem 2,4%
10. Perindo 2,0%
11. Parpol yang dipimpin Jokowi 1,6%
12. Hanura 1,3%

13. PBB 0,1%
14. Partai Idaman 0%
15. PSI 0%
16. Lainnya 0,3%

17. Tidak tahu/tidak jawab 18,8%

HASIL ELEKTABILITAS CAPRES 
VERSI SURVEI SMRC:

1. Jokowi 38,9%
2. Prabowo 12,0%
3. Susilo Bambang Yudhoyono 1,6%
4. Anies Baswedan 0,9%
5. Basuki Tjahaja Purnama 0,8%
6. Jusuf Kalla 0,8%
7. Hary Tanoe 0,6%
8. Surya Paloh 0,3%
9. Agus Yudhoyono 0,3%
10. Ridwan Kamil 0,3%
11. Gatot Nurmantyo 0,3%
12. Mahfud MD 0,3%
13. Tuan Guru Bajang 0,2%
14. Chairul Tanjung 0,2%
15. Sri Mulyani 0,1%
16. Patrialis Akbar 0,1%
17. Megawati Soekarnoputri 0,1%
18. Soekarno 0,1%
19. Tommy Soeharto 0,1%
20. Gus Dur 0,1%
21. Wiranto 0,1%
22. Risma 0,1%
23. Tidak jawab/rahasia 41,9% 

HASIL ELEKTABILITAS 
PARPOL VERSI SURVEI SMRC:

Awas Ada 
Serangan Alien

ORANG kalau ketahuan salah, ada saja 
caranya untuk mengelak. Pria di Casper, 
Amerika Serikat, ini, misalnya. Saat ditangkap 
polisi karena mabuk-mabukan di tempat 
umum, eh kok mendadak mengaku baru 
keluar dari mesin waktu. HUMAS PEMPROV NTT FOR TIMOR EXPRESS

MOTIVASI: Sarah Wilhelmina Lenggu didampingi Frans Lebu Raya di ruang kerja gubernur NTT (3/10).

SUKABUMI - Alam di Kabupaten 
Sukabumi kembali ‘ngamuk’. Kali 
ini, empat unit rumah di Desa Sin-
dangraja Kecamatan Curugkembar 
Kabupaten Sukabumi rusak berat, 12 
rusak sedang dan satu rusak ringan 
akibat pergeseran tanah setelah di-
guyur hujan deras.

 Tak hanya itu, pergeseran tanah 
juga merusak lebih dari lima hektar 
lahan, terdiri dari sawah yang ter-
timbun, sawah retak, kolam retak, 

BENCANA ALAM : 

Lahan dan tanah di 
Desa Sindangraja 

Kecamatan 
Curugkembar 

Kabupaten 
Sukabumi 

mengalami 
pergerakan 

tanah hingga 
menyebabkan 

rumah dan lahan 
warga rusak, 

kemarin (6/10)

70 Jamaah
Belum Boleh Pulang
JAKARTA – Proses pemulangan jamaah 

haji berakhir kemarin (5/10). Total ada se-
belas kloter dengan 203.991 jamaah yang 
dipulangkan di hari terakhir. Sementara 
itu masih ada 70 orang jamaah yang belum 
boleh pulang karena masih jalani rawat inap.

 Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes 
Eka Yusuf Singkat menuturkan seluruh 
jamaah haji yang belum bisa pulang itu 
tersebar di sejumlah rumah sakit. 

Prabowo Masih 
Lawan Kuat Jokowi

JAKARTA--Belum ada nama baru un-
tuk menjadi pesaing Joko Widodo dalam 

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 
Sebab, nama yang paling kuat 

untuk bertarung den-
gan Jokowi pada 

Pi lpres  adalah 
Ke tua  Umu m 

Partai Gerin-
dra Prabowo 
Subianto.

 Hal ini dik-

etahui dari hasil survei yang dilakukan 
oleh Saiful Mujani Research & Consulting 
(SMRC).

 Survei dilakukan pada 3-10 Septem-
ber 2017 terhadap 1.057 respon-
den. Metode survei menggu-
nakan multistage random 
sampling dengan margin 
of error sebesar 3,1 persen 
dan tingkat kepuasan 95 
persen

FAHAM Semakin Matang
SUKABUMI - Paket pasangan calon 

Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi 
yakni Achmad Fahmi dan Andri Ham-
ami (FAHAM), sudah semakin matang 
dalam memenangkan Pemilihan Wa-
likota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) “Mudah-mudahan bisa 

segera deklarasi. Kemarin 
juga sempat ketemu 
sama personal Demokrat 
menyampaikan bahwa SK 
sudah ada, Insya Allah,” 

ASEP TAKJUL
Ketua DPD PKS Kota Sukabumi

Kembali 
Mangkir

PENYANYI Syahrini kembali mang-
kir dari pemeriksaan terkait kasus 
First Travel di Bareskrim Polri. 

Sejatinya, dia dijadwalkan men-
jalani pemeriksaan Kamis (5/10). 
Namun wanita yang tenar dengan 
jargon ‘Mundur-mundur cantik’ 

itu tidak menampakkan batang 
hidung hingga siang hari.

 Menurut pihak kepoli-
s i a n ,  Sya h r i n i  a b s e n 
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“Mudah-mudahan bisa 
segera deklarasi. Kemarin 
juga sempat ketemu 
sama personal Demokrat 
menyampaikan bahwa SK 
sudah ada, Insya Allah,” 

ASEP TAKJUL
Ketua DPD PKS Kota Sukabumi PENYANYI Sy

kir dari pemer
First Travel di B

Sejatinya, di
jalani pemeri
Namun wanit
jargon ‘Mun

itu tidak m
hidun

 Me
s i a n

SyahriniSyahrini
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HOAX ATAU BUKAN

ADINIA WIRASTI
FIGUR

KEBUN aneka buah dan 
sayur di Desa Jalmak, Kota 
Pamekasan, sedang ramai 
diperbincangkan. Maklum, 
kebun tersebut tidak seperti 
lazimnya milik petani yang 
hanya fokus dengan satu 
jenis tanaman. Agrowisata 
yang dikelola paguyuban 
Pamekasan Keren (San-
ren) itu menyediakan aneka 
buah dan sayur kebutuhan 
rumah tangga.

Lokasi kebun cukup stra-
tegis dan mudah dijangkau. 
Dari Monumen Arek Lancor, 
pengunjung bisa berkendara 
ke Jalan Trunojoyo. Tiba di 
perempatan

Kangenan, pengunjung 
tinggal belok kanan ke Ja-
lan Raya Jalmak. Tak jauh 
dari kantor Dinas Tanaman 
Pangan, Hortikultura, dan 
Perkebunan Pamekasan,

kebun buah dan sayur ter-

sebut sudah siap menggoda 
warga.

Begitu tiba di lokasi, pe-
ngunjung akan dimanja-
kan dengan pemandangan 
memesona. Bunga-bunga 
seperti bunga matahari dan 
marigold tampak berme-
karan.

Bunga-bunga itu juga bisa 
menjadi spot foto bagi wi-
satawan.

Selain bunga, buah labu 
madu yang bergelantung-
an memanjakan mata pe-
ngunjung. Tak cukup di situ, 
agrowisata tersebut dileng-
kapi buah-buahan segar. 

Ada melon mas atau golden 
melon dan melon jingga 
atau cantaloupe serta melon 
hijau.

Di sebelah melon, terham-
par kebun semangka yang 
siap dibawa pulang oleh 
peng unjung. ”Setiap hari 
ada ratusan warga yang da-
tang ke tempat ini,” tutur Is-
mail, tokoh masyarakat Desa 
Jalmak. ”Rata-rata pengun-
jungnya ibu-ibu,” sambung 
anggota DPRD Pamekasan 
tersebut.

Bagi ibu-ibu, wisata itu 
memiliki manfaat ganda. 
Selain bisa berswafoto, me-
reka menjadikan Agrowisata 
Sanren sebagai pasar murah. 
Kebutuhan dapur terpenuhi

tanpa datang ke pasar tra-
disional. Di tempat itu pula, 
tersedia aneka bawang, bro-
koli, terong, tomat, dan ane-
ka jenis cabai. Ada juga sayur 

kangkung, kacang-kacang-
an, dan jagung manis. ”Har-
ganya lebih murah daripada 
di pasar,” kata Sriwahyuni 
saat membeli aneka buah 
dan sayur di Agrowisata 
Sanren.

Sementara itu, Ketua Pa-
guyuban Sanren Syaiful Hi-
dayat menyatakan, kebun 
tersebut awalnya dikelo-
la tanpa modal. Anggota 
paguyuban urunan untuk 
merawat kebun itu. Awal-
nya hanya tanaman sayur 
tomat, oyong, timun, tomat, 
dan buncis.Panen pertama 
berlangsung pada Ramadan 
lalu dan saat itu langsung 
banyak pengunjung. ”Se-
tiap hari pengunjung luar 
biasa,” kata Syaiful.”Tiap 
hari kira-kira lebih dari 750 
pengunjung,” tambahnya.

Pengunjung yang datang 
tidak hanya berasal dari Kota 

Gerbang Salam. Banyak juga 
wisatawan dari daerah lain 
seperti Sumenep, Sampang, 
dan Bangkalan yang datang. 
Bahkan, ada yang dari luar 
Pulau Garam. Yakni, Sido-
arjo dan Surabaya. Mereka 
juga bertamasya ke tempat 
ini. ”Mereka tahu dari media 
sosial,” ujarnya.

Wakil Bupati Pamekasan 
Khalil Asy’ari berharap Ag-
rowisata Sanren terus di-
kembangkan. Sebab, baru 
pertama ada kebun lengkap 
dengan buah dan sayuran 
di Kota Gerbang Salam. Dia 
yakin, lokasi itu sangat cocok 
untuk dijadikan pusat agro-
bisnis yang dapat menyedot 
banyak wisatawan.

”Selain dapat menjadi ob-
jek wisata, ada timbal balik-
nya bagi masyarakat. Para 
petani bisa semakin sejahte-
ra,” katanya. (hud/c25/end)

Berlibur di pantai atau kolam renang 
barangkali sudah biasa bagi warga Kota 

Pamekasan. Lalu, bagaimana bila berwisata 
di kebun buah dan sayur? Kegiatan

itu pasti menghadirkan kesan berbeda. 
Sebab, selain dapat menikmati alam, 

pengunjung bisa membawa oleh-oleh yang 
dapat diolah di dapur saat pulang.

IMAM S. ARIZAL, Pamekasan.

Ketika Budi Daya Buah dan Sayur Disulap Menjadi Objek Wisata

Ratusan Wisatawan Banjiri Lokasi, Paling Banyak Ibu-Ibu

LAGI, akun Facebook Yusuf 
Mansur palsu menyebarkan hoax 
yang membawa penyesatan umat. 
Akun yang beralamat di facebook.
com/tausiahyusufmansur/ itu 
mem-posting sebuah foto istana 
di Belanda. Tetapi, oleh Yusuf 
Mansur palsu disebut sebagai 
sebuah masjid.

’’Inilah masjid pohon pertama 
didunia.. Semoga yg like & komen 
aamiin besok pagi rezekinya 
berlimpah aamiin..’’ Begitu tulis 
akun Yusuf Mansur palsu yang 
menggunakan foto profile 
bertulisan I love Islam itu. Status 
itu disertai foto rerimbun pohon 
yang menyerupai bangunan. 
Status dan foto tersebut di-posting 
kemarin sekitar pukul 14.45.

Hingga kemarin, status tersebut 
dibagikan 33 kali dan dikomentari 
196 kali. Kebanyakan netizen yang 
berkomentar bersedia menuliskan 
’’amin’’. Ada juga 1.100 netizen 
yang bersedia meluangkan waktu 
untuk memencet emoji. Baik 
memencet emoji like, love, wow, 
maupun hahaha. Hingga pukul 
16.00, belum ada yang memencet 
emoji sad atau angry. Itu berarti 
belum ada yang keberatan dengan 
adanya kabar bohong tersebut.

Ya, status dan foto itu memang 
hoax. Sebab, yang di-posting akun 
Yusuf Mansur palsu itu bukan 
sebuah masjid dari pohon. Hasil 
pencarian di image Google 
langsung menunjukkan bahwa 
itu merupakan bagian dari Paleis 
Het Loo alias Istana Let Hoo.

Dikutip dari situs resminya di 
paleishetloo.nl, istana tersebut 
berada di jantung negara Belanda. 
Letaknya di pinggiran Kota 
Apeldoorn. Sejak 1984, setelah 

 

Awas Termakan 
Broadcast Konyol

KONYOL, tidak masuk akal, tapi banyak juga percaya. 
Itulah pesan berantai yang berisi 79 emoticon bergambar 
baterai. Pesan tersebut cepat tersebar luas melalui banyak 
grup WhatsApp dan Facebook seharian kemarin.

Pesan diawali ungkapan kekaguman terhadap keajaiban 
bahwa emoticon itu bisa mengisi baterai full dalam sekejap. 
Katanya sih, formulasi tersebut ditemukan seorang 
mahasiswa bernama Syazwina Syukrina Zurina.  ”Coba 
kirim ke-4 grup, dan baterai anda akan penuh 100 persen,” 
tulis pembuat informasi hoax itu.

Meski jelas dan pasti tidak ada kaitan antara emoticon dan 
proses pengisian baterai, banyak yang percaya dan ikut 
menyebarkan. Tapi, ada juga yang sadar dan langsung 
mencemooh pengguna medsos yang termakan kabar 
tersebut. ”Nih, tak kasih tambahan biar baterai bisa 
langsung penuh 500 persen,” ucap Ginanjar, pengguna 
medsos yang geram sembari melipatgandakan gambar 
baterai hingga ratusan.

Ada juga pengguna medsos yang sebenarnya tidak 
percaya, tapi ingin mencoba. Dia ikut menyebarkan 
broadcast tersebut, tapi ditambahi kalimat pembuka yang 
menggelikan. ”Tulung lur, aku ojo mbok kaploki. Aku mung 
pengin melu njajal,” tulisnya. Sebab, digandakan berapa 
banyak pun tetap tidak berpengaruh terhadap proses 
pengisian baterai. (eko/gun/c10/fat)

Yusuf Mansur Palsu
Sebar Cerita Palsu
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restorasi menyeluruh, bekas istana 
kerajaan itu dibuka untuk umum. 
Dengan memasuki istana itu, 
Anda bisa melihat bagaimana 
Princes of Orange tinggal di sana 
hingga 300 tahun.

Dari pengecekan yang dilakukan 
Jawa Pos, fan page facebook.com/
tausiahyusufmansur bukan milik 
ustad Yusuf Mansur. Fan page 
itu memainkan bisnis iklan online 
atau ternak blog lewat viral-
infoterkini.blogspot.co.id. Banyak 
posting-an di dalamnya yang 
hanya membagikan artikel dari 
blog viral-infoterkini.blogspot.
co.id. Tampilan situs itu persis 
dengan blog-blog yang selama 

ini merupakan penyebar kabar 
hoax. Yakni, menggunakan desain 
template Evo Magz Template.

Berdasar penelusuran di news 
feed facebook, ternyata bukan 
hanya fan page Yusuf Mansur 

palsu yang menyebarkan gambar 
istana sebagai masjid pohon. 
Ada juga fan page Ummi Pipik, 
Aa Gymnastiar, dan Habib Rizieq, 
serta Sahabat Islam dan akun 
Facebook Siti Aisyah. Berbagai 
fan page tersebut sangat mungkin 
juga palsu. Sedangkan akun 
Facebook Siti Aisyah selama ini 
memang sering menyebarkan 
hoax. Akun tersebut, rupanya, 
sekadar bot (mesin).

Ada banyak netizen yang tidak 
sadar sedang tertipu dengan 
gambar hoax yang disebarkan 
akun-akun tidak bertanggung 
jawab. Misalnya, akun Facebook 
Ciceu Kirana yang membagikan 

gambar Paleis Het Loo dengan 
status, ’’Sholat di dalam masjid 
pohon besar adem banyak oksigen 
pastinya, masha Allah”.

Kementerian Komunikasi dan 
Informasi, rupanya, harus segera 
bertindak melihat banyaknya 
akun palsu yang mencatut nama 
ustad dan ustadah tanah air. 
Sebab, bagi mereka yang awam 
dengan dunia media sosial, apa 
yang disebarkan akun-akun palsu 
itu bisa jadi akan ditelan mentah-
mentah. Mari bersama basmi 
akun-akun palsu. Dan hanya 
ikuti akun-akun tokoh agama 
yang asli dan telah terverifikasi. 
(gun/eko/c4/fat)

FAKTA

Foto yang disebarkan 
sebagai masjid pohon 
pertama di dunia 
hanyalah bagian 
dari Istana Het Loo 
di Belanda.

ILUSTRASI: WAHYU KOKKANG/JAWA POS
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IMAM S. ARIZAL/JAWA POS RADAR MADURA

SEGAR: Warga berada di area agrowisata di Jalan Raya 
Jalmak, Kota Pamekasan

Diet Pengeluaran
BERKARIR  di  dunia 

entertainment, aktris 
Adinia Wirasti menya-
dari pentingnya pe-
ngelolaan keuangan. 
Pemeran film Critical 
Eleven itu mengguna-
kan jasa akuntan untuk 
mengontrol keluar masuk-
nya uang. Dalam kese-
harian, Asti –sapa-
annya– berusaha 
melakukan ’’diet’’ 
pengeluaran.

Salah satunya, 
pengeluaran un-
tuk hal-hal kecil 
seperti ngopi di 
kafe bareng te-
man.

Mau pilih yang 
mahal dan classy, 
murah tapi enak, 
atau memilih un-
tuk tidak ngopi 
sekalian. 

’’Dompet lebih 
tebal dan badan 
makin tipis,’’ ujar-
nya.

Buat Asti, yang 
paling susah di-
rem adalah pe-
ngeluaran untuk 
perawatan kulit. Sebab, hal 
tersebut sangat menunjang 
profesinya.

 ’’Tak ada salahnya memanjakan 
diri, tapi harus tetap logis sesuai kebutuhan.’’ 
(nor/c14/oki)
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FT: MIFTAHULHAYAT/JAWA POS

TRAVEL BERMASALAH: Polisi saat menggeledah kantor First Travel yang terletak di GKW 
Green Tower, Jalan TB Simatupang.

ORI Sebut Pengawasan 
Kemenag Lemah

JAKARTA - Ombudsman 
Republik Indonesia (ORI) 
menguak kinerja buruk Ke-
menterian Agama, dalam 
mengawasi tata kelola travel 
umrah.

Berdasar hasil investigasi 
yang mereka lakukan, Ke-
menag ternyata tidak punya 
data jumlah travel umrah 
secara pasti. Demikian hal-
nya, dengan jamaah yang 
akan atau sudah berangkat 
ke Tanah Suci. 

Kondisi tersebut juga terja-
di dalam kasus First Travel. 
Padahal, biro umrah berbi-
aya tidak masuk akal kare-
na sangat murah itu belum 
memberangkatkan 58 ribu 
jamaah. ”Ini adalah bencana. 
Kemenag tidak memegang 
data jamaah umrah yang be-
lum atau sudah berangkat,” 
kata Ahmad Su’adi, anggota 
ORI.

Jumlah travel umrah pun 
simpang siur. Data yang ada 
di Kemenag dan di dinas 
pemda setempat tidak sin-
kron. Contohnya, di data Ke-
menag ada 387 penyelengga-
ra perjalanan ibadah umrah 
(PPIU) yang berdomisili di 

DKI Jakarta. Namun, hanya 
83 unit PPIU yang tercatat 
di Pelayanan Terpadu Satu 
Atap (PTSP) DKI Jakarta. 
Sebaliknya, ada 100 unit 
travel umrah yang terdaftar 
di PTSP DKI Jakarta, tetapi 
tidak terdaftar di Kemenag.

”Sebaiknya data-data se-
perti ini diperbaiki supaya 
tidak menimbulkan potensi 
persoalan umrah,” tuntut 
Ahmad Su’adi.

Ketua ORI Amzulian Rifai 
mengatakan, aturan hukum 
penyelenggaraan umrah 
sudah usang. Yakni, UU 
13/2008 tentang Penyeleng-
garaan Haji. Dia mengata-
kan, pada masa itu bisa jadi 
kegiatan travel tidak sebesar 
tiga tahun terakhir. ’’Tahun 
lalu jamaah travel Indonesia 
tercatat lebih dari 700 ribu,’’ 
jelasnya.

Banyaknya jamaah umrah 
itu merupakan ’’kue’’ bisnis 
yang diperebutkan swasta. 
Rifai mengatakan, semakin 
banyak jamaah umrah, se-
makin besar pula potensi 
masalah. Dia berharap ada 
perbaikan layanan umrah 
lintas kementerian, tidak 

hanya di Kemenag, supaya 
masyarakat terlindungi.

Karena tidak punya data 
jumlah jamaah umrah, Ke-
menag tentu tidak bisa me-
ngendus kalau ada masalah 
pemberangkatan jamaah. 
Dalam kasus First Travel, 
sebenarnya sejak 2015 ma-
salah sudah bermunculan. 

Mulai keberangkatan yang 
terlambat sampai pene-
lantaran ratusan jamaah di 
bandara karena visa belum 
selesai. 

Namun, karena Kemenag 
tidak mengetahui kondisi 
itu, biro perjalanan milik 
Andika Surachman dan 
Anniesa Hasibuan tersebut 

tetap baik-baik saja di mata 
Kemenag.

Alhasil, saat mereka meng-
ajukan akreditasi untuk per-
panjangan izin, First Travel 
mendapatkan nilai B. 

Itu di atas nilai C yang men-
jadi batas satu biro travel 
diperpanjang atau tidak izin-
nya. (wan/c10/ang)
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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

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

OPINI

Oleh :
Dudung Nurullah Koswara

Ketua PGRI Kota Sukabumi

Anak Bercita-cita Poligami
VIDEO interaktif antara Pres-

iden Jokowi dengn seorang 
anak kelas 6 SD telah dibajak 
dengan sengaja. Video yang 
awalnya memperlihatkan ke-
cerdasan luar biasa Sang Anak 
berubah menjadi “keluguan” 
Sang Anak. Lebih tak elok lagi, 
video dinamika kegiatan sosok 
simbol negara ini menjadi ke-
hilangan pesannya. Terkesan 
melecehkan simbol negara.

 Pesan interaktif antara 
Presiden Jokowi dengan Rafi  
yang memperlihatkan sebuah 
kecerdasan dan keberanian 
Sang Anak menjadi bahan ter-
tawaan segar nenyebar di du-
nia maya. Anak yang bercita-
cita menjadi youtubers dibajak 
menjadi “ingin memiliki istri 
dua”. Kasihan Sang Anak dan 
secara tidak langsung mel-
ecehkan dan merendahkan 
kehormatan anak dan mimpi 
idealnya.

 Anehnya di negeri kita ini 
sejenis hoax, gosip, fitnah, 
hujatan, sinetron kedunguan 
dan berbagai dinamika ke-

bodohan mendapatkan pas-
arnya. Apakah ini level bangsa 
kita? Apakah bangsa kita ini 
kurang beradab? Ingat dalam 
dalih orang-orang Belanda 
saat menjajah Bangsa Indo-
nesia diantaranya bertujuan 
“memberadabkan” Bangsa 
Indonesia.

 Mungkin ada benarnya ung-
kapan politis kolonialis Bangsa 
Belanda ini. Bangsa Indonesia 
dilihat Bangsa Belanda memi-
liki “potensi” perpecahan yang 
laten dan mudah meletup. 
Lebih respon pada hal negatif. 
Video antara Jokowi dengan 
Rafi tersebar kemana-mana 
padahal video hoax. Video 
aslinya tidak menyebar dan 
tak menarik.

 Kita harus sadar secara 
kolektif dari Sabang sampai 
Merauke bahwa bangsa kita 
ini adalah bangsa yang bera-
gam budaya, beragam agama, 
beragam suku, beragam ba-
hasa, beragam latar belakang 
sejarah, beragam derita dan 
beragam realitas kesejahter-

aan. Hal ini akan melahirkan 
beragam karakter dan bera-
gam respon dari apapun yang 
terjadi di negeri ini.

 Keberagaman dan keber-
bhinekaan ini hanya bisa di-
fahami dengan “kecerdasan” 
Bangsa Indonesia sendiri. Ke-
cerdasan bangsa tidak datang 
dari perut bumi menyem-
bul ke permukaan dan dapat 
mengubah bangsa kita dengan 
sesaat. Kecerdasan dan SDM 
bangsa yang baik akan faham 
“kekayaan” keberagaman dan 
itu dapat diraih dengan proses 
pendidikan.

 Pendidikan bangsa kita ma-
sih sedang berproses bertum-
buh. Semoga segala macam 
“hoax” di dunia maya dan 
segala malapraktik pendi-
dikan tidak mendominasi 
dan mengendalikan realitas 
pendidikan kita. Sungguh 

kasihan Bangsa Kita ini, akan 
bagaiman generasi selanjut-
nya.

 Sebagai pendidik yang 
memahami ruang kelas saat 
KBM. Harus dipahami bahwa 
ruang kelas saat ini sudah 
berbeda dengan ruang kelas 
puluhan tahun yang lalu. Pu-
luhan tahun yang lalu mung-
kin anak yang kurang serius 
belajar jumlahnya minor. Saat 
ini anak-anak di ruang kelas 
sudah berbeda mental bela-
jarnya.

 Saat diberi pelajaran po-
tensi ngantuk, gaduh, males, 
manja dan ketidakseriusan 
nampak terlihat. Bila guru 
kurang kompeten, kurang 
memahami kondisi psikolo-
gis, kurang mencintai profesi 
dan peserta didik maka akan 
sangat repot. Anak saat ini 
lebih bermental “anak ma-
mah” karena mereka terlahir 
dari zaman “siap saji”. Mereka 
terlahir dari era go Jek, era go 
food, era antar jemput dan 
era menyalahkan guru.

 Lebih parah lagi guru saat 
ini dianggap sosok yang bisa 
diintimidasi oleh mereka den-
gan mengadukan pada ok-
num ormas, LSM, wartawan 
atau preman perseorang yang 
mencari nafkah dari mengimi-
tasi para guru atas kesalahan 
yang wajar tapi dieksploitasi. 
Bila ada guru menampar anak 
bandel maka guru akan di-
permasalahkan bahkan bisa 
diperas beberapa juta rupiah. 
Sangat berbeda dengan za-
man dahulu.

 Kembali pada ilustrasi awal 
di atas dapat ditarik sebuah 
kesimpulan bangsa ini ternya-
ta lebih mudah mengikuti 
kreatifitas dinamika negatif 
dibanding keteraturan dan 
idealitas. Lihat begitu tuna 
adab bangsa kita selain mem-
bajak video ada beberapa 
kebiasaan buruk lain buang 
sampah, sulit antri, biasa ter-
lambat, inginnya meminta, 
pejabat inginnya dilayani, pe-
mimpin inginnya diamplopin 
dll. Hadeuh.(*)

Semoga Pasar Pelita 
Benar-benar Terbangun

A D A N YA  angin segar 
dalam pembangunan Pasar 
Pelita yang sudah sekian 
lama mangkrak, mudah-
mudahan tak ada kendala. 
Sehingga, penantian pan-

jang para pedagang dan 
masyarakat bisa terjawab. 
Dan yang terpenting, jangan 
sampai bermasalah lagi.

085723912868

Selamat HUT TNI ke-72
SEBAGAI masyarakat, saya 

ingin mengucapkan selamat 
HUT TNI ke-72. Semoga, 

slogan TNI kuat bersama 
rakyat terus digalakan. Se-
hingga, masyarakat bisa 

ikut terlibat dalam menjaga 
keutuhan NKRI.

081563873528

SIM Online Sudah Berjalankah?
KEPADA  Polres Suka-

bumi Kota dan Polres Su-
kabumi khususnya Satla-
tas, mohon izin saya mau 

bertanya kalau SIM Online 
di Kota/Kabupaten Su-

kabumi sudah berjalan 
belum. Trims

Adi
085693456793

0853  1286  1909

SELURUH CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK SUKABUMISELURUH CIVITAS AKADEMIKA POLITEKNIK SUKABUMI

MengucapkanSelamatSelamat
ATAS DILANTIKNYA ATAS DILANTIKNYA 

BBAPAKAPAK NONDA MULDANI 
SEBAGAI DIREKTUR POLITEKNIK SUKABUMI

PERIODE 2017 - 2021

“Semoga Politeknik Sukabumi 
Menjadi Perguruan Tinggi yang Lebih Baik Lagi, 

Terwujudnya Visi Misi Politeknik Sukabumi 
dan Menjadi Kebanggaan Seluruh Masyarakat Sukabumi”

Direktur Politeknik Sukabumi
Nonda Muldani
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HARIAN PAGI

Jl. Salabintana KM 3,5 Panjalu Kab. Sukabumi, 
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

 ”Wah, ini disposisi yang ditulis 
’gubernur sehari’. Pasti Pak Sekda 
(sekretaris daerah, Red) terkejut 
melihat disposisi ini karena tu-
lisan gubernur hari ini kok lain,” 
canda Frans.   Harap maklum 
kalau disposisinya berbeda. Sarah 
Wilhelmina Lenggu yang jadi 
sasaran candaan Frans memang 
benar-benar hanya sehari jadi gu-
bernur. Belajar menulis disposisi 
pun baru di hari itu (3/10). 

 Yang mengajari juga Frans. 
Frans sembari berdiri, sedang-
kan siswi kelas XII SMA Negeri 1 
Soe Timor Tengah Selatan terse-
but duduk di kursi gubernur. 
”Nanti surat (disposisi) ini dis-
erahkan ke Pak Sekda (Benedik-
tus Polo Maing) ya,” kata Frans 
kepada Sarah seperti dikutip 
Timor Ekspres (Jawa Pos Group).   

”Mutasi mendadak” di lingkup 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
NTT itu merupakan kerja sama 
Plan International Indonesia 
Cabang Kupang dengan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak (P3A) NTT. 

 Program sehari menjadi gu-
bernur tersebut digelar untuk 
merayakan Hari Anak Perempuan 
Internasional 2017. Edisi tahun ini 
merupakan penyelenggaraan kali 
kedua di NTT.

 Communication Manager Plan 
International Cabang Kupang 
Isny Achmad menjelaskan, ada 
12 anak usia 15–19 tahun se-NTT 
yang terpilih mengikuti kegiatan 
tersebut. Sebelas di antaranya 
perempuan dan seorang lainnya 
laki-laki.   Mereka diseleksi secara 
ketat dari sejumlah SMA di NTT. 
Yang dilihat adalah mental dan 
kepribadian, kecakapan dalam 

berbicara, cara mendapatkan 
informasi, serta kecakapan dalam 
menjalin koordinasi. 

 Dari  12 remaja tersebut, 
Sarah yang akhirnya dianggap 
memenuhi berbagai kriteria un-
tuk menjadi gubernur. Remaja 17 
tahun itu tentu saja bangga. ”Saya 
ingin menyuarakan keinginan 
anak-anak Indonesia,” katanya. 

 Hari kerja Sarah pun diawali 
dengan ”mengambil alih” kursi 
Gubernur Frans. Dia bekerja di 
sana mulai pukul 08.00 sampai 
09.00 Wita. Selama kurun waktu 
itulah dia diajari ”pendahulunya” 
menulis disposisi. Setelah menu-
liskan disposisi tugas kepada 
Sekda, Sarah berpindah ke ruang 
rapat gubernur yang bersebela-
han dengan ruang kerjanya. 

 Sarah memimpin rapat koor-
dinasi. Rakor itu berlangsung 
hingga pukul 11.30. Isu yang 

dibahas pun dekat dengan kes-
eharian mereka: pernikahan di 
usia dini. Awalnya Sarah masih 
tampak malu-malu dan kikuk. 
Tapi akhirnya terbiasa. Tak gugup 
lagi saat memimpin rapat para 
pemimpin OPD yang juga diikuti 
rekan-rekan sebayanya tersebut. 

 Bahkan, seusai rapat, Sarah me-
ladeni para wartawan yang telah 
menunggu. ”Kami ingin pemer-
intah bisa menanggulangi supaya 
anak perempuan Indonesia juga 
mempunyai hak untuk meraih ke-
merdekaan sehingga tidak terjadi 
pernikahan di usia dini,” katanya. 

 Menurut Isny, lewat program 
tersebut, memang diharapkan 
anak-anak perempuan NTT 
termotivasi untuk meniti jalan 
menjadi pemimpin. ”Terutama 
berkaitan dengan isu pernikahan 
di usia dini,” tuturnya. 

 Kepala Dinas P3A NTT Erni 

Usboko menjelaskan, kegiatan 
itu dilatarbelakangi fakta sangat 
minimnya perempuan men-
jadi pemimpin. ”Mereka diajari 
bagaimana memimpin suatu or-
ganisasi atau lembaga. Berkaitan 
dengan cara memimpin rapat, 
pengambilan keputusan, dan 
menghasilkan rekomendasi un-
tuk ditindaklanjuti,” ujar dia.

 Rakor pun berlangsung serius. 
Di bawah pimpinan Sarah, semua 
usul dibahas. Kesimpulan rapat 
pun dicatat. Hasilnya diserahkan 
kepada Gubernur Frans. 

 Karena itu pula, Frans men-
dukung sekali penyelenggaraan 
program tersebut. Dia pun me-
nyambut gembira kedatangan 
Sarah dan rekan-rekan sebay-
anya di kantornya. ”Mereka punya 
cita-cita tinggi untuk menjadi 
pemimpin masa depan,” katanya. 

 Momen perayaan Hari Anak 

Perempuan Internasional se-
jatinya baru jatuh pada 11 Ok-
tober. Tapi, di NTT peringatan 
diadakan lebih cepat karena 
nanti perwakilan provinsi mengi-
kuti acara puncak di Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak di Jakarta. 

 Acara yang direncanakan ber-
langsung pada 11 Oktober itu 
bakal diikuti 21 remaja perem-
puan terpilih se-Indonesia. Mer-
eka akan bertindak sebagai ”men-
teri sehari” beserta jajarannya. 

 Bagi Sarah, semuanya barulah 
langkah awal. Memang banyak 
pelajaran berharga yang dipetik. 
Tapi, itu tak lantas membuatnya 
berpuas diri. Dia siap bekerja lebih 
keras untuk mengejar cita-cita. 
”Saya ingin menunjukkan bahwa 
anak Indonesia punya masa depan 
dan bisa meraih cita-cita,” tegasnya. 
(*/sam/aln/JPG/c9/ttg)

Wah, Tulisan Disposisi Gubernur Hari Ini kok Lain 

Awas Ada Serangan Alien

70 Jamaah Belum Boleh Pulang

Prabowo Masih 
Lawan Kuat Jokowi

Tanah Curugkembar Bergeser

Kembali Mangkir

FAHAM Semakin Matang

 Seperti dilansir Associated 
Press, pria yang tak disebutkan 
namanya itu mengaku berasal 
dari tahun 2048. “Dia bilang 
kembali ke tahun ini untuk meng-
ingatkan bahwa akan ada invasi 
alien,” kata seorang polisi di Ke-
polisian Casper.   Alien itu, masih 

kata si pemabuk yang ditirukan 
polisi, bahkan akan datang tahun 
depan. Karena itu, dia mengin-
gatkan warga Casper agar segera 
meninggalkan kota mereka.

 Selain itu, si pemabuk itu juga 
mengaku kalau dia bisa menje-
lajahi waktu semata karena alian 
mencekokinya. Tak diketahui 
apakah saat mendengar oce-

han si pemabuk itu para polisi 
Casper harus menahan tawa atau 
marah. 

 Yang jelas dia tetap ditahan. Bisa 
jadi bila kelak ditahan lagi karena 
alasan serupa, mungkin dalihnya 
akan berubah lagi. Bisa saja dia 
tiba-tiba mengaku sakit dan ke-
tika dinyatakan tak bersalah, eh 
mendadak sehat hehehe. (ttg)

sambungan dari Hal  1

Perinciannya adalah di RS Arab 
Saudi (RSAS) Makkah ada 24 
jamaah, di RSAS Madinah ada 
30 jamaah, dan di RSAS Jeddah 
ada delapan jamaah. Kemu-
dian di kantor kesehatan haji 
Indonesia (KKHI) ada delapan 
orang jamaah.  Eka menjelaskan 
kemarin merupakan hari tera-
khir pemulangan jamaah haji dari 
Suaudi ke Indonesia. Informasi 
sementara yang dia dapatkan, 
seluruh jamaah yang dirawat di 
KKHI sudah mendapatkan slot 
kursi penerbangan. Sehingga jika 
hari ini (6/10) mereka dinyatakan 
layak terbang oleh dokter, maka 
bisa segera dipulangkan.

 Eka mengatakan Kemenag 
maupun Kemenkes sudah me-
miliki skenario evakuasi atau 
tanazul jamaah yang masih dalam 

keadaan perawatan. Namun tetap 
harus mendapatkan rekomendasi 
kesehatan dari dokter RS. ’’Pen-
erbangan di Arab Saudi sangat 
ketat. Selama tidak ada surat reko-
mendasi layak terbang, tidak bisa 
diterbangkan,’’ jelasnya di Jakarta 
kemarin (5/10).

 Menindaklanjuti masih ada ja-
maah yang dirawat, hari ini akan 
dikirim tiga orang dokter dan tiga 
perawat ke Arab Saudi. Mereka 
akan disebar ke Jeddah, Makkah, 
dan Madinah. Tugasnya adalah 
memfasilitasi proses evakuasi 
atau tanazul ketika surat layak 
terbang sudah dikeluarkan oleh 
pihak RS.  Direktur Pelayanan 
Haji Luar Negeri Kemenag Sri 
Ilham Lubis menuturkan pros-
esi pemulangan terakhir jamaah 
haji Indonesia berlangsung lan-
car. Dia mencatat ada 203.991 
orang jamaah yang pulang di hari 

terakhir pemulangan. ’’Seluruh 
jamaah itu berasal dari sebelas 
kloter,’’ katanya.

 Kloter pertama yang dipu-
langkan di hari pamungkas ber-
asal dari kloter BTJ-10 yang ter-
diri dari 393 jamaah. Sedangkan 
kloter terakhir yang dipulangkan 
adalah LOP-10 yang berisi 455 
jamaah. Dia mengatakan akan 
terus berkoordinasi dengan tim 
di Kemenkes terkait jamaah yang 
masih belum bisa dipulangkan 
karena kesehatan.

 Setelah proses pemulangan tera-
khir selesai dilaksanakan, Kemenag 
akan langsung menyusun laporan. 
Laporan itu kemudian disampai-
kan kepada DPR. Pembahasan 
biaya penyelenggaraan ibadah haji 
(BPIH) 2018 baru bisa dijalankan 
setelah laporan penyelenggaraan 
haji 2017 tuntas dibahas bersama 
parlemen. (wan)
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na punya jadwal pekerjaan dan 
terikat kontrak.  Hal tersebut 
diketahui dari keterangan tertulis 
yang disampaikan Kabag Pen-
erangan Umum Humas Mabes 
Polri, Kombes Pol Martinus Si-
tompul.  “Teman-teman YTH, 
setelah dikonfirmasi ternyata 
Mbak Syahrini minta ditunda 

hari Senin, karena alasannya 
masih ada jadwal. Hari Senin 
akan dikosongkan jadwal kearti-
san dia supaya fokus di BAP nya,” 
ujar Martinus.  Setelah absen, hari 
Kamis (5/10), mantan rekan duet 
Anang itu dijadwalkan ulang un-
tuk melakukan pemeriksaan pada 
Senin (9/10) pekan depan.

 Dia telah sepakat mengosongkan 
jadwal pekerjaan demi melakukan 

pemeriksaan BAP.  Sehari sebel-
umnya, Syahrini juga tidak hadir 
untuk diperiksa Bareskrim pada 
pukul 10.00 WIB Rabu (4/10). 
Alasannya yakni karena urusan 
pekerjaan. Pada pemeriksaan 
pertama, Syahrini sudah memberi 
sedikit informasi. Dia menyangkal 
dibiayai umrah oleh First Travel, 
biro perjalanan yang terlibat ka-
sus penipuan. (ded/JPC)
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(Pilwalkot) Sukabumi 2018 men-
datang. Bahkan informasinya, 
pasangan Faham itu dalam waktu 
dekat akan segera melakukan 
deklarasi pasangan dan koalisi 
yakni antara Partai Demokrat dan 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 “Ya kalau sudah ditandatan-
gani SK DPP-nya kita langsung 
deklarasi. Mau nunggu apa lagi,” 
ujar Sekretaris DPC Demorat 
Kota Sukabumi, Henry Slamet 
saat dihubungi Radar Sukabumi, 
kemarin (5/10).

 Pria yang akrab disapa Apung 
itu nampaknya sudah tidak ragu 
lagi untuk secepatnya melakukan 
deklarasi. Dirinya menilai, pasan-
gan Faham ini sudah bulat untuk 
menjadi sosok pemimpin yang 
bisa memberikan perubahan un-
tuk Kota Sukabumi. “Kami sudah 
tidak ragu lagi, sudah matang. 
Hanya tinggal menunggu waktu 
saja,” ungkapnya.

 Apalagi, semua proses dalam 

menentukan pasangan Faham 
ini sudah berjalan. Demokrat 
Kota Sukabumi sudah melakukan 
rekomendasi ke pihak Dewan 
Perwakilan Wilayah (DPW) Jabar 
dan Dewan DPP Demokrat, begi-
tupun dengan PKS. 

 “Pak Muraz sebagai Ketua DPC 
Demokrat Kota Sukabumi su-
dah jelas tidak akan maju lagi. 
Dia akan mendorong pak Andri 
Hamami. Rekomendasi sudah 
diberikan ke DPP. Ya kita tunggu 
saja,” lanjutnya.

 Sementara itu, Ketua DPD PKS 
Kota Sukabumi, Asep Takjul men-
gatakan, mudah-mudahan dalam 
waktu dekat ini deklarasi antara 
Achmad Fahmi dan Andri Ham-
ami bisa terselenggara. Pihaknya 
sudah menyatakan sudah siap 
mengusung dan memenangkan 
pasangan calon Faham ini. 

 “Mudah-mudahan bisa segera 
deklarasi. Kemarin juga sempat 
ketemu sama personal Demokrat 
menyampaikan bahwa SK sudah 
ada, Insya Allah,” ungkap politisi 

ramah itu.  Untuk kondisi PKS 
sendiri, Achmad Fahmi itu su-
dah menjadi nomor satu yang 
akan diusung oleh PKS. DPP PKS 
sendiri tentunya dalam menentu-
kan calon mendengarkan terlebih 
dahulu usulan dari DPD PKS Kota 
Sukabumi. “Kalau di PKS itu di-
tempuh prosedur untuk pencalo-
nan dengan kriteria minimal tiga 
orang, itu normatifnya. Disisi lain 
ada kondisi lain, dimana kalau 
memang ada incumben itu lah 
yang akan di acc. Kang Fahmi itu 
sudah di acc di DPW hingga DPP 
juga,” tegasnya.

 Dikatakannya, bermunculan 
relawan FAHAM tentunya akan 
berdampak baik kepada psikologi 
kedua pasangan tersebut dan 
itu sangat berguna. Tak hanya 
itu, kantong-kantong suara yang 
tidak bisa diraih oleh jaringan 
partai itu bisa di handle oleh para 
relawan-relawan tersebut. “San-
gat berguna, secara psikologi bisa 
terbantu dan bisa mendongkrak 
suara juga,” pungkasnya. (bal)
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 “Dukungan kuat pada dua 
nama, yaitu Joko Widodo disu-
sul Prabowo Subianto. Saat 
survei kami peroleh data untuk 
top of mind, Jokowi 38,9 persen 
dan Prabowo 12 persen” kata 
Direktur Eksekutif SMRC Djay-
adi Hanan di kantor SMRC, 
Jakarta, Kamis (5/10).  Djay-
adi  menyatakan,  dukungan 
terhadap Jokowi cenderung 
meningkat. Hal ini membuat 
gap dengan Prabowo semakin 
membesar.  “Dukungan kepada 
Jokowi mengalami peningka-
tan,” ujar Djayadi.

 Menurut Djayadi, nama lain 
di  luar Prabowo belum ada 
yang cukup kompetit i f  un-
tuk menjadi pesaing Jokowi. 
Salah satunya adalah Panglima 
TNI Jenderal Gatot Nurman-
tyo. Berdasarkan hasil survei 
SMRC, elektabitas Gatot masih 
rendah.

 “Dukungan (terhadap) nama 
lain di bawah dua persen. Gatot 
masih rendah dukungannya,” 
ucap Djayadi. Apakah Jokowi 
memiliki peluang menang di 
Pilpres 2019? Djayadi Hanan 
m e n g a t a k a n ,  k e m e n a n g a n 
itu bisa diraih Jokowi asalkan 
tidak ada permasalahan besar 
ketika dia memimpin.  “Jokowi 
punya peluang menang dengan 
catatan tidak ada skandal,” kata 
Djayadi.

 Tidak hanya terkait skan-
dal, Djayadi menambahkan, 
ada beberapa faktor lain yang 
m e n y e b a b k a n  Jo k o w i  b i s a 
m e r a i h  k e m e n a n g a n  p a d a 
Pilpres 2019. Faktor itu karena 
publik merasa puas dengan 
kinerja Jokowi.

 S e ja k  p e r t e n ga ha n  2 0 1 6 , 
kepuasan atas kinerja Presiden 

Jokowi selalu di atas 60 persen 
dan cenderung stabil.

 “Indeks kepuasan cukup baik 
untuk (calon) petahana, maka 
b e r p e l u a n g  u nt u k  m e na n g 
lagi, apalagi belum ada lawan 
kompetitif, kecuali Prabowo 
Subianto,” tuturnya.

Fa kt o r  l a i n n y a  y a n g  b i s a 
m e m p e n g a r u h i  k e m e n a n -
gan Jokowi,  karena kondisi 
ekonomi Indonesia semakin 
membaik. Berdasarkan hasil 
survei SMRC, responden me-
nyatakan, kondisi ekonomi, 
baik itu rumah tangga maupun 
nasional, lebih baik dibanding 
sebelumnya.

 Bahkan, berdasarkan data 
dari BPS, tingkat inflasi cen-
der ung menur un di  bawah 
kepemimpinan Jokowi. “Jadi, 
kondisi ekonomi dinilai baik,” 
ujar Djayadi.

 Kondisi politik juga dinilai 
stabil di bawah kepemimpinan 
Jokowi. Hal senada juga dira-
sakan publik terkait penegakan 
hukum dan keamanan.

 “Ini menjadi alasan tingkat 
kepuasaan terhadap Jokowi 
makin meningkat,” ujar Djay-
adi.

 Sementara itu, Tak mau kalah 
di Pilpres 2019, Partai  Ger-
indra siapkan kejutan. Hasil 
elektabilitas Prabowo Subianto 
berdasarkan Lembaga survei 
SMRC 12 persen. 

 “Tunggu tanggal mainnya, 
pak Prabowo nggak bergerak 
aja begitu. Tunggu nanti Prabo-
wo bergerak, kami yakin elek-
tabilitas meningkat,” kata Wa-
ketum Gerindra Sufmi Dasco 
Ahmad, Kamis (5/10).  Dasco 
mengakui saat  ini  Prabowo 
memang sedang diam untuk 
memantau situasi. Pasalnya 
meski sudah diam saja, Prabo-

wo kerap dituduh berada di 
balik gerakan pergolakan di 
masyarakat.

 “Kemarin memang ada din-
amika politik yang tidak men-
guntungkan, kemarin dituduh 
di balik gerakan, disalahkan, 
mendalangi,” ujar Dasco.

 Namun, Gerindra tak ber-
diam diri. Jelang tahun politik 
ini, Prabowo akan mulai turun 
menyapa masyarakat.

 “Ini kan tahun politik, ini 
pilkada serentak, nanti kita 
l i h a t  ‘ P r a b o w o  M e n y a p a’ 
bagaimana elektabilitasnya 
bergerak. Kota pertama dalam 
safari pak Prabowo disambut 
antusias oleh puluhan ribu 
masyarakat di Nusa Tenggara 
Barat (NTB). Program andalan, 
itu yang paling dinanti-nanti 
buat ketemu rakyatnya. Nanti 
gantian 22 Oktober di Lapan-
gan Merdeka, Sumut” katanya. 

 Sementara itu, partai Gerin-
dra menyambut baik turunnya 
elektabil i tas  Presiden Joko 
Widodo. Dalam sejumlah ha-
sil survei disebutkan bahwa 
anjloknya elektabilitas Jokowi 
lantaran masyarakat menilai 
kebijakannya tidak pro rakyat.

 “Kalau buat kami bagus (ele-
ktabilitas Jokowi turun),” ujar 
Wakil Ketua Umum DPP Gerin-
dra, Fadli Zon di Gedung DPR, 
Senayan, Kamis (5/10).

 Dia  menyebutkan bahwa 
turunnya elektabilitas Jokowi 
bisa menjadi kesempatan bagi 
Ke t u m  G e r i n d ra,  P ra b o w o 
Subianto untuk yakin maju 
dalam Pilpres 2019.  Menu-
rutnya, saat ini elektabilitas 
Prabowo pun cukup tinggi. Wa-
laupun masih berada di bawah 
Jokowi yang memenangkan 
pertarungan 2014 lalu. (gil/
jpnn)
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dan kebun ambles. Kasi Daru-
rat Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Sukabumi, B.H Eka Widiyaman 
menjelaskan, bencana pergeseran 
tanah terjadi di tiga kadusunan 
di Desa Sindangraja Kecamatan 
Curugkembar tersebut.  “Iya benar 
di salah satu desa di Kecamatan 
Curugkembar terjadi pergeseran 
tanah. Sejauh ini, memang ada 
kerusakan rumah milik warga, tapi 
kami sudah melakukan evakuasi 
terhadap para pemilik rumah,” 

paparnya kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (5/10).  Dikatakan Eka, 
selain kerusakan pada rumah, 
akibat bencana tersebut ada sekitar 
17 Kepala Keluarga (KK) yang ter-
kena dampak. Dengan jumlah jiwa 
sebanyak 48 orang yang menderita 
kerugian atas bencana tersebut. “Di 
samping rumah yang rusak, akibat 
bencana kali ini ada sekitar 48 jiwa 
menelan kerugian karena rumah 
dan ladangnya rusak,” bebernya.

 Tanah yang terkena dampak 
pergeseran sendiri kata Eka, tak 
kurang ada lima hektar. Dian-
taranya sawah yang tertimbun 

ada sekitar tiga hektar, kemudian 
sawah retak satu hektar dan em-
pat kolam mengalami kerusakan. 
“Untuk pemukiman warga kurang 
lebih 400meter, disusul kebun yang 
retak dan amblas ada sekitar 300 
meter,” katanya.

 Tak hanya itu, dampak dari ben-
cana pergeseran tanah tersebut, 
menelan kerugian cukup besar. 
Dimana, ditaksir menembus angka 
Rp800 juta rupiah. “Angka kerugian 
cukup besar, jika dihitung dari dam-
pak kerugian yang ditelan warga 
masyarakat. Jumlah total ditaksir 
Rp816 jutaan,” tukasnya. (cr10/t).
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FOTO: ACHMAD FAHMI DAN ANDRI HAMAMI

MESRA : Calon Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi (kiri) yang akan di usung PKS bersama dengan Calon Wakil Walikota Sukabumi, 
Andri Hamami (kanan) usungan dari Demokrat nampak mesra.



JAKARTA – Anomali bu-
kan hanya terjadi dari keti-
daksejajaran antara indi-
kator makroekonomi yang 
positif dan situasi sektor 
riil yang lesu. Di tataran 
yang lebih

mikro, sektor konstruksi 
juga mengalami pertum-
buhan yang semu. Kendati 
sektor tersebut tumbuh 6,5 
persen,  serapan tenaga 
kerjanya menurun sekitar 
500

ribu orang secara year-
on-year (yoy) menjadi 7,2 
juta orang.

’’Sektor konstruksi kat-
anya baik, tapi kenapa per-
tumbuhan pembelian alat 
berat jelek? Ada anomali di 
sini,’’ kata Kepala Ekonom 
Bank Mandiri Anton Gu-
nawan dalam diskusi ber-
sama media, baru-baru ini.

Dia menjelaskan,  per-
t u m b u h a n  s e k t o r  k o n -
struksi sangat dipengaruhi 
kebijakan pemerintahan 
saat ini. Menurut dia, Pres-
iden Joko Widodo sangat 
ingin proyek-proyek in-
frastruktur cepat selesai. 
Banyak perusahaan karya 
juga menggunakan ma-
terial precast yang lebih 
praktis. Material tersebut 
membuat proyek-proyek

infrastruktur lebih cepat 
selesai tanpa perlu membu-
tuhkan banyak tenaga kerja.

Akibatnya, serapan tena-
ga kerja buruh bangunan 
untuk pengerjaan proyek 
infrastruktur tidak begitu 
banyak.  Itu  bar u proyek 
infrastruktur. Anton menu-
turkan, serapan tenaga kerja 
untuk pengerjaan proyek 

p r o p e r t i  j u g a  r e n d a h . 
Hal  tersebut disebabkan 
m e l a m b at n ya  p e n ju a l a n 
properti, baik rumah tapak 
maupun apartemen. Di luar 
itu, pertumbuhan penye-
waan gedung perkantoran 
juga rendah.

Ha l  t e r s e b u t  m e m b u a t 
pembangunan proyek prop-
erti tidak sepesat proyek in-

frastruktur. Menurut Anton, 
hal itu berpengaruh pada 
belanja masyarakat.

’’Pertama, karena pesatnya 
pembangunan t idak di i-
kuti dengan pertumbuhan 
jumlah dan upah bur uh 
bangunan. Kedua, karena 
masyarakat menengah yang

e n g g a k  m i s k i n - m i s k i n 
banget kurang mendapat-

kan insentif, sedangkan 
mereka harus bayar harga 
BBM dan listrik yang ma-
hal,’’ ucapnya.

Masyarakat miskin telah 
mendapatkan banyak ban-
tuan sosial (bansos) dari 
pemerintah. Sementara 
itu, masyarakat menengah 
yang upahnya juga belum

t i n g g i  t i d a k  l a y a k 
mendapat bansos. Di sisi 
la in,  pemer intah ter us 
mereformasi penyaluran 
subsidi,  tetapi  serapan 
tenaga kerja dan pening-
katan upah masih belum 
sesuai harapan.

Kendati inflasi volatile 
food rendah, masyarakat 
akan sulit mengimbangi 

tekanan inflasi barang yang 
diatur pemerintah (admin-
istered price). Lambatnya 
sektor konstruksi ini, kata 
Anton, juga berpengaruh 
pada penyaluran kredit pe-
milikan rumah (KPR) dan 
kredit pemilikan apartemen 
(KPA). Selain soal pertum-
buhan penyaluran, kualitas 
kredit untuk produk-produk 
tersebut menjadi kurang 

baik.
Dia pun berharap pemer-

intah member i  s t imulus 
yang dapat meningkatkan 
konsumsi sekaligus kemam-
p u a n  ma s ya ra k at  d a l a m 
membeli hunian. Dengan 
begitu,

sektor konstruksi  dapat 
tumbuh lebih baik. ’’Mung-
kin salah satunya bisa den-
gan LT V ( loan to  value) 
spasial,’’ tuturnya.

A s s o c i at e  D i re c t o r  R e -
search Colliers Internation-
al Indonesia Ferry Salanto 
menyatakan, hingga kuartal 
I I I  2 0 1 7 ,  ha r ga  ju a l  d a n 
sewa apartemen me mang 
sedang kurang pesat. Pada 
tahun-tahun sebelumnya, 
pertumbuhan harga bisa 
10–15 persen. Tahun ini per-
tumbuhannya tak sampai 5 
persen.

’’Hal itu membuat orang 
m e n g u r a n g i  p e m b e l i a n 
karena kurang ’menghasil-
kan’.  End user  juga suli t 
membayar uang muka kare-
na mahal. Belum lagi cicilan 
nya yang dirasa berat,’’ jelas-
nya.(rin/c20/sof )
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KEBIJAKAN

Hadirkan Kemudahan 
untuk Pelanggan

FT:XL AXIATA FOR RADAR SUKABUMI

KERJASAMA: (ki-ka) Associate Director of Operation & System PT Bank Victoria, Muhammad Rakhmadhani, Wakil Direktur Utama / Deputy President Director PT Bank Victoria Internasional Tbk, 
Rusli, VP Modern Channel XL Axiata, Octavia Kurniawan dan GM Bank & Online Channel XL Axiata,  Mariana Wilianti  usai acara penandatanganan perjanjian kerjasama di Jakarta.

SUKABUMI  - Memasuki 
usia 21 tahun  PT XL Axiata 
Tbk ( XL Axiata ) terus beru-
saha mewujudkan komit-
mennya untuk memberi-
kan kenyamanan pelanggan 
dengan lebih baik,  salah 
satunya dengan melakukan 
kerjasama dengan PT Bank 
Victoria International, Tbk ( 
Bank Victoria)  untuk Pem-
bayaran Tagihan Pascabayar, 
Pembelian Pulsa dan Pembe-

lian Paket Data XL melalui 
Internet Banking dan Mobile 
Banking (IBMB) Bank Victo-
ria. Acara penandatanganan 
antara XL Axiata dan Bank 
Victoria dilaksanakan di Ja-
karta. Selasa (3/10). 

VP Modern Channel XL 
Axiata, Octavia Kurniawan 
menyatakan, kenyamanan 
pelanggan senantiasa men-
jadi fokus dan komitmen XL 
Axiata.

“Kami wujudkan hal terse-
but salah satunya dengan 
menjalin kemitraan bersama 
Bank Victoria International, 
untuk memberikan berbagai 
kemudahan bagi pelang-
gan kami dalam melakukan 
berbagai transaksi terkait 
dengan penggunaan layan-
an-layanan yang disediakan 
XL Axiata,”kata  Octavia Kur-
niawan melalui keterangan 
resminya kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (5/10).  

Dengan adanya fasilitas ini, 
diharapkan pengguna Nasa-
bah Bank Victoria dapat lebih 
mudah bertransaksi untuk 

Kartu XL mereka, baik pasca-
bayar maupun prabayar. Bagi 
XL Axiata hal ini juga mem-
perkuat jaringan pembayaran 
bagi para penggunanya setia 
serta menambah marketing 
channel XL. Kerjasama Bank 
Victoria dengan XL Axiata 
tidak akan berhenti disini, pi-
hak XL Axiata berencana un-
tuk mencari bentuk-bentuk 
penawaran menarik bagi nasa-
bah serta calon nasabah Bank 
Victoria

IBMB Bank Victoria meru-
pakan digital channel yang 
dimiliki oleh Bank Victoria. 
Sejak dipublikasikan pada 

bulan Juni 2016, sampai den-
gan hari ini 12.060 nasa-
bah telah terdaftar sebagai 
pengguna aktif. Pada IBMB 
Bank Victoria nasabah dapat 
melakukan banyak transaksi 
perbankan dan pembayaran 
tagihan. Sistem soft token 
memudahkan para peng-
guna, karena mereka tidak 
membutuhkan alat tamba-
han untuk bertransaksi. Saat 
ini IBMB Bank Victoria masih 
diperuntukkan bagi nasabah 
individual, namun dalam 
waktu dekat nasabah kor-
porasi juga dapat menikmati 
fasilitas ini.(*/sri)

XL Axiata – Bank Victoria 
Sediakan IBMB

Ada Anomali di Geliat Konstruksi

FT:ADI WEDA/EPA-EFE

GENJOT: Aktivitas pekerja konstruksi di Jakarta.

INDIKATOR SEKTOR 
KONSTRUKSI

2014 2015 2016 2017*

118

290 317
388

Belanja
Proyek

(Rp triliun)

Serapan
Tenaga Kerja

(juta orang)

TAHUN

*) Semester I

7,2 7,7 7,7 7,2

GRAFIS: BAGUS/JAWA POS

Mentan: Mau Jadi 
Investor, Harus 
Punya Uang Tunai

AMBON - Menteri Pertanian Andi Amran 
Sulaiman menegaskan hanya ada satu 
syarat seorang investor ingin berinvestasi 
di sektor pertanian Indonesia.

Syaratnya adalah memiliki uang tunai 
dalam jumlah besar. Paling tidak si inves-
tor memilik uang sebanyak Rp 2 triliun.

“Syarat investor masuk di pertanian itu 
cuma satu yakni punya uang cash Rp 2 
triliun,” tegas Amran dalam Rapat Koor-
dinasi mengembalikan kejayaan rempah-
rempah Indonesia di Kantor Gubernur 
Maluku, Ambon.

Amran mengungkapkan, investor tidak 
perlu mengurus persoalan administrasi, 
seperti Izin Usaha Perkebunan (IUP). 
Prosedur administrasi tersebut akan di-
urus oleh pemerintah sendiri.

“Mereka (investor) hanya siapkan uang 
cash, yang lain, seperti IUP pemerintah 
yang urus. Itu perintah Presiden untuk 
mempercepat mereka (investor masuk),” 
jelas dia.

Pria asal Sulawesi Selatan tersebut men-
gungkapkan, saat terdapat enam investor 
besar yang terpilih berinvestasi di sektor 
pertanian.  Salah satu investor akan mem-
buka pabrik gula di Kendari. “Pas awal 
kami buka investor yang mendaftar 300 
orang, tetapi ketika kami syaratkan harus 
punya uang cash berkurang menjadi 140 
orang, berkurang lagi jadi 28, hingga seka-
rang hanya 6 orang,” ungkap dia.

Dalam hal ini,  tambah Amran, para 
pemerintah daerah juga turut serta mem-
bantu investor agar bisa berinvestasi. 
Menurut dia, Kementerian Pertanian akan 
tetap mengawas keberadaan investor di 
daerah.

“Saya tanya Bupati dan Gubernur, mau 
enggak terima investor ini. Karena mereka 
(investor) punya uang. Pokoknya (inves-
tor) yang kami terima yang punya uang. 
Nanti kami beri tanah, beri fasilitas, tetapi 
dalam pengawalan Kementan,” pungkas 
Amran. (flo/jpnn)

Strategi Pemasaran 
yang Lebih Mudah

JAKARTA – Dalam dunia bisnis, tentunya 
dibutuhkan sebuah strategi yang mana akan 
digunakan dalam proses pemasaran guna 
usaha yang dijalankan dapat berkembang. 
Selain itu, teknik pemasaran dapat dikatakan 
sebagai kunci keberhasilan dari penjualan 
produk.

Teknik pemasaran yang baik didukung oleh 
strategi pemasaran yang tak kalah efektif. 
Karena dengan strategi-strategi ini, proses 
marketing bisa dipertahankan bahkan cara 
baru dalam memasarkan produk juga bisa 
Anda temukan dan hal ini akan membuat 
poara pelanggan semakin loyal.

Untuk itu, ada enam tips memasarakan 
produk dengan lebih mudah yang dikutip 
dari Th e Conversion.

Pertama, kenali pelanggan Anda. Kemu-
dian lakukan promosi. Setelah itu, pilihlah 
lokasi strategis. Baru kemudian gunakan in-
ternet marketing, dan jalin hubungan dengan 
pelanggan. 

Memelihara pelanggan lama lebih mudah 
dibandingkan mendapatkan pelanggan 
baru. Hal ini dikarenakan biaya yang dibu-
tuhkan untuk menarik pelanggan baru 6 kali 
lipat lebih besar dibandingkan memlihara 
kepercayaan pelamggan lama. Untuk itu, 
buatlah database pelanggan, masukan data-
data penting berserta dengan kemajuan yang 
sudah dicapai. Anda bisa menghubunginya 
secara berkala dan informasikan pelang-
gan mengenai promo produk yang sedang 
berjalan.

Nah, tips terakhir adalah The Power Of 
Focus. Kekuatan fokus terbukti bisa mengan-
tarkan Apple menuju kesuksesannya. Apple 
fokus pada produknya dan sanggup meng-
hasilkan miliaran dolar hingga kini. Fokus 
tidak berarti Anda menjual lebih sedikit. Se-
baliknya, Anda dapat meningkatkan produksi 
Anda di wilayah tertentu.(pojoksatu.id)

FT: NATALIA FATIMAH LAURENS/JPNN

TEGAS: Mentan Pertanian Amran Sulaiman di kantor 
Gubernur Maluku.
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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.

RISWATIRISWATI

 Hasyim menegaskan, pen-
daftaran tidak harus lewat 
sistem informasi partai po-
litik (sipol) yang terdapat 
pada laman www.kpu.go.id.

 Namun diharapkan saat 
datang mendaftar ke KPU, 
membawa berkas dokumen 
dalam bentuk hard copy. 

"Hard copy ini diperoleh 
dari cetak print dokumen 
yang sudah di input dalam 
sipol. Jadi sipol sekadar alat 
bantu yang data-datanya 
harus di input sebelum men-
daftar. Kalau belum di input 
sebelum daftar kan enggak 
bisa untuk mendaftar. Ka-
rena dokumen yang mau 
mendaftar dari input dan 
data dokumen yang masuk 
sipol," pungkas Hasyim.

 Menurut Hasyim, partai 
politik tidak perlu ragu men-
daftarkan partainya ke KPU 
untuk dapat menjadi peserta 
Pemilu 2019. Karena nan-
tinya penyelenggara masih 
memberi kesempatan pada 
parpol memperbaiki berkas-
nya, jika masih ditemukan 
masih kurang lengkap.

 "Misalnya SK kepengurus-
an belum (dilengkapi saat 
pendaftaran,red), maka mau 
tidak mau SK-nya harus di-

penuhi. Ini kan konteksnya 
penelitian administratif, 
ada jangka waktunya untuk 
pemenuhan dokumen yang 
dianggap belum memenuhi 
syarat," ujarnya.

 Kesempatan yang sama, 
kata Hasyim, juga dberikan 
pada parpol saat verifi kasi 
faktual. Dengan demikian, 
parpol dapat memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan 
dalam undang-undang.

 "Untuk verifikasi faktual 
misalnya ketika petugas 
menemui pengurus sebuah 
partai di daerah, ditemu-
kan ada dua nama belum 
memenuhi syarat, maka 
dua nama ini harus diper-
baiki," ucapnya.

 Menurut Hasyim, untuk 
perbaikan nama pengurus 
tidak cukup hanya di ting-
kat kabupaten/kota. Kare-
na dokumen awal meru-
pakan kewenangan dewan 
pengurus pusat.

 Nantinya setelah diper-
baiki di tingkat pusat, dive-
rifikasi ulang oleh petugas 
di tingkat kabupaten/kota.

 "Untuk penelitian adimis-
trasi dilakukan 30 hari ber-
akhirnya masa pendaftaran 
parpol oleh KPU pusat. 
Kemudian KPU membuat 
berita acara apakah sudah 

memenuhi persyaratan 
atau belum. Kalau belum 
akan disampaikan berita 
acara itu tentang apa yang 
belum dan apa yang harus 
diperbaiki," ucapnya.

 Untuk perbaikan ber-
kas daftar anggota kata 
Hasyim, parpol diberi ke-
sempatan selama 14 hari. 
Sementara untuk berkas 
administrasi lain diberikan 
waktu tujuh hari. 

 "Jadi harus yakin be-
tul dia anggota partai dan 
kemudian dilakukan pe-
nelitian andmistasi lagi, 
pembuatan berita acara, 
kesimpulannya bagaimana 
hasil penetian admistrasi-
nya," kata Hasyim.

 Untuk diketahui KPU mu-
lai membuka pendaftaran 
partai politik calon peserta 
Pemilu 2019 pada 3-16 Ok-
tober 2017. Kemudian pada 
17 Oktober-15 November 
KPU akan melakukan pe-
nelitian administrasi.

 Pada 15 Desember hingga 
4 Januari 2018 KPU bakal 
melakukan verifikasi fak-
tual di tingkat kabupaten/
kota. 

Baru kemudian pada 17 
Februari 2018 dilakukan 
penetapan parpol peserta 
Pemilu 2019. (gir/jpnn)

Ini Syarat Parpol 
jadi Peserta

masih menjadi pesaing 
kuat Joko Widodo, meski 
elektabilitasnya tertinggal 
jauh dengan mantan Gu-
bernur DKI itu.

 Jokowi memiliki elekta-
bilitas sebesar 38,9 persen. 
Sedangkan, Prabowo ting-
gal 12 persen.

 “Pemilih Gatot sama de-
ngan Prabowo karakteristi-
knya. Sementara ini, yang 
paling banyak memilih 
Prabowo masyarakat yang 
cenderung oposisi terha-
dap Jokowi. Masyarakat 
yang oposisi terhadap Joko-
wi sebagian besar sampai 
hari ini pemilih Prabowo. 
Jadi, wajar Gatot belum 
mendapat limpahan su-
ara,” kata Djayadi di kan-
tor SMRC, Jakarta, Kamis 
(5/10).

 Lantas bagaimana pe-
luang Prabowo jika ber-
pasangan dengan Gatot 
sebagai capres-cawapres 
pada Pilpres 2019? Djayadi 
Hanan mengatakan, pelu-
ang Prabowo Subianto me-
menangi Pilpres 2019 akan 
tertutup jika menggandeng 
Gatot Nurmantyo.

“Enggak akan menang, 
karena suara mereka sama. 
Kolam suaranya sama,” 
ucap Djayadi. 

 Di sisi lain, Gatot bisa 
memberikan keuntungan 
bagi Joko Widodo jika me-
reka berpasangan dalam 
Pilpres 2019. 

Menurut Djayadi, Gatot 
berpotensi menggerus su-

ara Prabowo karena me-
miliki karakteristik pemilih 
yang sama.

 “Namun, kami belum 
tahu seberapa banyak,” 
kata Djayadi.

 Djayadi menambahkan, 
Gatot tidak hanya berpo-
tensi  menggerus suara 
Prabowo. Menurut dia, 
Gatot juga bisa menjadi 
magnet bagi orang yang 

belum memilih Jokowi.
 “Paling tidak orang yang 

belum memilih bisa ditarik 
dengan Gatot kalau dia ber-
pasangan dengan Jokowi,” 
tutur Djayadi. (gil/jpnn)

Elektabilitas Masih Rendah, 
Ini Penyebabnya

DPP melalui proses 'Be-
atuy Contest' dan kedua, 
langsung ditetapkan oleh 
DPP karena memang ada 
pertimbangan tersendiri. 
" DPD tentunya tetap ha-
rus melaksankan perintah 
DPP," ujarnya.

 Terkiat pencalonan, kata 
Mulyadi, calon Walikota 
Sukabumi yang akan diu-
sung oleh Gerindra masih 
berproses. Saat ini kandi-
dat Walikota mandatnya 
masih di  Badan Peme-
nangan Pemilihan Kepala 
Daerah (BAPPDA). " Masih 
di BAPPDA, belum selesai 
masih proses," jelasnya.

 Sementara itu,  Ketua 
DPC Gerindra Kota Su-
kabumi,  Dedi R Wijaya 

mengaku akan menjalan-
kan apa yang sudah men-
jadi tugas partai  untuk 
memimpin Gerindra Kota 
Sukabumi. Tentu saja, tu-
gas dirinya di Gerindra 
akan menjaga mar wah 
dan mengkondusifitaskan 
internal partai. 

 "Ya inikan merupakan 
amanat dan tugas partai. 
Saya siap untuk membe-
sarkan partai Gerindra," 
ujar Dedi saat dihubungi 
melalui telepon seluler, 
kemarin.

 Dedi pun mengaku di-
tugaskan partai menjadi 
Ketua itu, karena memang 
Kamal Suherman sebe-
lumnya sudah menyatakan 
akan mengundurkan diri. 
Kebetulan memang Dedi 
R Wijaya akan maju di 

Perhelatan Pilwalkot 2018 
mendatang. " Kenapa jatuh 
ke tangan saya, mungkin 
saya pengurus DPP Gerin-
dra dan kedua berbareng-
an saya kan mencalonkan. 
Pertimbangan pak Kamal 
memang karena faktor usia 
dan tidak mendapatkan 
dukungan dari keluarga 
lagi," akunya.

 Dalam kepemimpinan 
Gerindra Kota Sukabumi. 
kata Dedi ada beberapa 
langkah awal yang harus 
ditempuh.  Diantranya, 
akan mengadakan rapat 
untuk menyolidkan kem-
bali Gerindra Kota Suka-
bumi agar bisa lebih besar 
di Kota Sukabumi. 

Dirinya akan mengin-
pentalisir beberapa per-
masalahan yang terjadi 

di internal Gerindra Kota 
Sukabumi sendiri agar di-
bawah kepemimpinannya 
tetap lebih solid. 

 "Kita akan ajak bicara 
semua eleman di Gerindra, 
kita akan tawarkan untuk 
terus bergabung atau tidak 
dengan kepengurusan saat 
ini. Begitupun pak Kamal 
saya akan merangkulnya 
kerena dia memang sosok 
pejuang partai yang harus 
kita perhatikan juga," je-
lasnya. Terpenting dalam 
membangun Partai Gerin-
dra ini, harus dibutuhkan 
komunikasi agar hubung-
an antar pengurus dan 
kader terjalin harmonis.

 "Tidak ada kubu ini kubu 
itu,  saya akan solidkan 
semuanya,"pungkasnya. 
(bal)

Mulyadi: 
Dedi Ketua DPC Gerindra

menanyakan soal keinginan 
Tommy terlibat dalam poli-
tik praktis. Namun, pemilik 
nama asli Hutomo Mandala 
Putra itu mengaku akan 
fokus di bisnis.

 "Beliau menjawab bahwa 
lebih bagus fokus pada bis-
nis dan ekonomi kerakyatan. 
Kalau terlibat dalam politik 
praktis, beliau cuma jawab 
belum berminat," ucap Er-
win.

 Tommy yang juga me-
rupakan Anggota Dewan 
Pembina Partai Golkar, lan-
jut Erwin, berpandangan 
bahwa membantu rakyat ti-
dak harus berpolitik. Banyak 
cara lain yang bisa dilakukan 
dan berdampak langsung 
pada masyarakat.

 "Salah satunya bisnis, dan 
ekonomi kerakyatan. Beliau 
punya pabrik pupuk dengan 
harga murah, pabrik gula, 
kemarin kerja sama dengan 
NU, cuma tidak terekspose," 

jelas Erwin.
 Selain itu, katanya, Tommy 

juga menegaskan tidak akan 
maju dalam Pilpres 2019. 
Sehingga, bila ada organisasi 
kemasyarakatan atau partai 
politik yang bilang mengu-
sung Tommy, itu hanya di-
manfaatkan untuk mencari 
pendukung dan simpatisan.

 "Beliau menyatakan tidak 
maju dalam Pilpres 2019. 
Bahkan pesannya, saya ja-
ngan didorong-dorong," 
pungkas Erwin.(fat/jpnn)

Tak Mau 
Didorong-dorong Maju  di Pilpres

10/2016 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Wali 
Kota, kata Hamzah, jumlah 
anggota PPK per kecamatan 
masih sebanyak lima orang. 
Namun informasinya KPU 
RI menggodok aturan untuk 
batas usia mnimal pendaftar 
calon anggota PPK dan PPS. 
" Ini belum resmi. Sebe-
lumnya batas minimal itu 
25 tahun, kali ini   KPU RI 
sedang menggodok batas 
usia calon anggota PPK dan 
PPS itu minimal 17 tahun 
saat pendaftaran," jelasnya.

 Animo masyarakat sendiri, 
kata Hamzah cukup antu-
sias ingin menjadi sebagai 
penyelenggara pemilu di-
tingkat kecamatan maupun 
keluruhan. Pada Pilwalkot 
Sukabumi dan Pilgub kali 

ini, dirinya memprediksikan 
jumlah pendaftar akan ba-
nyak.  " Kami juga meminta 
bantuan aparatur pemerin-
tahan di tingkat kecamatan 
dan kelurahan untuk mem-
fasilitasi rekrutmen calon 
PPK dan PPS," ungkapnya.

 Nantinya dalam pem-
bentukan PPK dan PPS ini, 
KPU Kota Sukabumi akan 
melibatkan masyarakat un-
tuk mengetahui rekam jejak 
calon PPK dan PPS. Hal 
tersebut dilakukan cukup 
penting agar anggota PPK 
maupun PPS nantinya dija-
min integritas dan indepen-
densinya. " Meskipun dalam 
PKPU (Peraturan KPU) atau 
undang-undang tidak diatur 
soal itu, setidaknya kita bisa 
mengetahui sosok pribadi 
setiap calon PPK dan PPS 
dari masyarakat di tempat 

tinggal mereka. Agar kami 
bisa mengetahui idenpen-
densi dan integritasnya," 
ungkapnya. 

 Sementara itu, Inspektur 
Pembantu Inspektorat Kota 
Sukabumi, Diding Syihabu-
din, mengatakan netralitas 
ASN pada Pilkada serentak 
harus dijunjung tinggi. Ar-
tinya setiap ASN dilarang 
memberikan dukungan ke-
pada setiap calon kepala 
daerah dan wakil kepala 
daerah sebagaimana diatur 
dalam UU Nomor 5/2014 
tentang ASN, PP Nomor 
53/2010 tentang Disiplin 
PNS, dan aturan mengikat 
lainnya. " Pemerintah telah 
menetapkan tujuh prioritas 
kebijakan manajemen ke-
pegawaian secara nasional. 
Satu di antaranya netralitas 
PNS," ujarnya. (bal)

Siapa Mau Jadi PPK dan PPS?

PKB: Bisa Hemat 
Hingga Rp400 M

Jika Parpol 
Lama 

Tak Verifi kasi
JAKARTA--Ketua Pan-

sus RUU Pemilu, Lukman 
Edy kembali menegaskan 
bahwa verifikasi faktual 
terhadap semua Parpol 
sesungguhnya berimplikasi 
pada penggunaan anggaran 
yang sangat besar. 

Hal itu dia ungkapkan 
dalam sidang uji materi UU 
7/2017 tentang Pemilihan 
Umum di Mahkamah Kon-
stitusi (MK).

 "Prinsipnya kan semakin 
sedikit partai yang diverifi -
kasi semakin baik. Dalam 
rapat kerja dengan KPU be-
berapa waktu lalu kita me-
nangkap rencana anggaran 
itu sampai dengan Rp 600 
miliar," kata Lukman Edy 
usai sidang, Kamis (5/10).

 Padahal, kata politisi Par-
tai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) ini, Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) yang berwe-
nang melakukan verifi kasi 
Parpol tentu tak akan berani 
mendiskualifikasi Parpol 
yang terbilang besar.

 "Pertanyaannya begini, 
jika misalnya PDI Perjuang-
an, partai pemenang Pemi-
lu kemudian ada kurang 
verifikasi faktualnya, apa 
berani KPU menyatakan 
PDI Perjuangan tidak ikut 
Pemilu. Kan ga mungkin. 
Ini pekerjaan yang sia-sia 
sebanarnya," ujarnya.

 Nah oleh sebab itu, lanjut 
Lukman melihat verifi kasi 
faktual yang mahal ini, DPR 
pun memutuskan bahwa 
partai lama yang sudah 
ada di parlemen, dan partai 
lama yang sudah lolos veri-
fi kasi tahun 2014 tidak perlu 
lagi di verifi kasi.

 "Tadi malah ada yang me-

narik. Dari PBB menyatakan 
ya ga ada kerugiannya bagi 
partai baru misalnya partai 
lama diverifi kasi atau tidak, 
toh mereka tetap diverifi ka-
si," imbuhnya.

 Dipertegas soal besaran 
penghematan anggaran 
negara yang tak digunakan 
untuk memverifi kasi Parpol 
lama yang sudah pernah 
mengikuti verifi kasi di Pe-
milu 2014, Lukman bilang 
penghematan anggarannya 
mencapai Rp 400 miliar.

 "Paling tidak kan 12 partai 
politik tidak ikut diverifi-
kasi. Kalau waktu itukan 
verifikasi faktual itu oleh 
KPU digambarkan sekitar 
15 partai politik. Sekitar 600 
miliar. Bayangkan 10 dian-
tara 15 partai politik itukan 
2/3 nya. 2/3 dari 600 miliar 
itu kan sekitar 400 miliar. 
Bisa menghemat hampir 
setengah triliun," jelasnya. 
(sam/rmol)

Pansus: Dalam Penyelidikan Polri
Dugaan Korupsi 

Ketua KPK 
JAKARTA--Pertemuan 

Pansus KPK dengan Polri 
di ruangan Kapolri Jenderal 
Tito Karnavian pada Rabu 
malam (4/10) kemarin, 
turut untuk membahas 
laporan warga terkait du-
gaan korupsi Ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
(KPK) Agus Rahardjo. 

Hal ini sebagaimana di-
ungkapkan Wakil Ketua 
Pansus Hak Angket KPK 
Eddy Kusuma Wijaya yang 

ikut  dalam rombongan 
pansus, kepada wartawan, 
Kamis (5/10).

 Eddy menjelaskan bahwa 
berdasarkan perbincangan 
tersebut, pihak Polri meng-
aku telah memproses la-
poran dugaan korupsi Agus 
Rahardjo sesuai dengan 
prosedur yang ada.

 Saat ini kasus dugaan 
korupsi pengadaan IT di 
KPK senilai Rp 7,8 miliar itu 
masih dalam penyelidikan 
dan statusnya belum di-
tingkatkan ke penyidikan.

 "Iya termasuk itu (la-
poran terhadap Agus Ra-

hardjo), tapi mungkin itu 
istilahnya masih dalam 
lidik (penyelidikan), jadi 
belum sidik (penyidikan). 
Sehingga perlu mengum-
pulkan dulu bukti-bukti 
yang lain," tuturnya.

 Polri, kata diam, masih 
mengumpulkan bukti-buk-
ti permulaan untuk mena-
ikan ke penyidikan sebe-
lum menetapkan seseorang 
menjadi tersangka.

 "Nanti kalau bukti-bukti 
permulaan sudah cukup 
kuat dan benar, baru lang-
sung ke penyidikan," sam-
bungnya.

 Ketua KPK Agus Rahardjo 
dilaporkan oleh seseorang 
warga bernama Madun 
Hariyadi ke Bareskrim Polri 
terkait beberapa dugaan 
korupsi proyek pemba-
ngunan gedung lembaga 
anti rasuah dan pengadaan 
IT yang diduga merugikan 
negara milyaran rupiah.

 Laporan tersebut me-
ngenai dugaan korupsi 
pengadaan barang IT di 
KPK senilai Rp 7,8 miliar 
dan pembangunan ISS, 
BAS gedung baru KPK pada 
APBN tahun 2016 senilai Rp 
25 milyar. (ian/rmol)

Gatot dan Sofyan Djalil 
Masuk Radar Nasdem

JAKARTA--Politikus Par-
tai  Nasional  Demokrat 
(NasDem) Taufiqulhadi 
mengatakan partainya te-
tap mengusung petahana 
Joko Widodo untuk berlaga 
di Pilpres 2019. Sedang-
kan wakilnya, Nasdem se-
dang mempertimbangkan 
dari unsur militer yakni 
Panglima TNI Jenderal 
Gatot Nurmantyo. Semen-
tara dari unsur sipil adalah 
Menteri Agraria dan Tata 
Ruang Sofyan Djalil. 

 Taufiqulhadi menjelas-
kan, selain kombinasi Jawa 
dan luar, maka kadang ada 
pula yang mengombinasi-
kan unsur sipil dan militer. 
“Nah, salah satu dari mili-
ter itu menurut saya yang 
harus dipertimbangkan 

adalah Gatot,” kata Tau-
fiqulhadi di gedung DPR, 
Jakarta, Kamis (5/10).

 Taufiqulhadi menam-
bahkan, kalau dari unsur 
sipil yang harus dipertim-
bangkan adalah Sofyan 
Djalil. Sebab, Sofyan akan 
merepresentasikan calon 
dari luar Jawa. 

“Itu menurut saya. Kalau 
Pak Jokowi ingin kombina-
si sipil, Jawa luar Jawa itu 
yang bagus adalah Pak Jo-
kowi dengan Sofyan Djalil. 
Tapi kalau (sipil) militer itu 
yang bagus adalah Pak Ga-
tot,” kata anggota Komisi 
III DPR ini.

 Namun, dia mengatakan, 
sampai saat ini Nasdem 
belum memutuskan siapa 
calon yang tepat untuk 

mendampingi Jokowi di 
pilpres 2019. “Sampai saat 
ini kami menegaskan cap-
res adalah Pak Jokowi,” 
kata Taufiqulhadi.

 B a g a i m a n a  d e n g a n 
Partai Demokrat, apakah 
tertarik mengusung Ga-
tot sebagai capres atau 
cawapres? Wakil  Ketua 
Dewan Pembina Partai 
Demokrat Agus Hermanto 
mengatakan, partainya di 
dalam perekrutan capres 
dan cawapres, maupun ca-
lon kepala daerah melalui 
mekanisme khusus.Ka-
lau capres dan cawapres, 
ditentukan oleh Majelis 
Tinggi PD yang dipimpin 
oleh Susilo Bambang Yud-
hoyono (SBY). “Itu mere-
ka bersidang, keputusan 

sidang itulah yang akan 
dilaksanakan,” kata Agus 
di gedung DPR, Jakarta, 
Kamis (5/10).

 Karena itu, Agus mene-
gaskan, Partai Demokrat 
tidak bisa menggunakan 
“sistem kira-kira” dalam 
memutuskan siapa yang 
bakal diusung sebagai cap-
res atau cawapres. 

Partai berlambang bin-
tang mercy itu juga akan 
melihat hasil survei, ma-
upun rekam jejak dan la-
innya.

 “Jadi, tidak ada kira-kira 
di sini. Kami melalui pemi-
lihan (Majelis Tinggi) atau 
pembicaraan yang rigid, 
dan serius tidak ada ilmu 
kira-kira di sini,” ujar wakil 
ketua DPR itu. (boy/jpnn)
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POLITIK
JUMAT, 5 OKTOBER 2017

M. MURAZ TATAN KUSTANDIACHMAD FAHMI KAMAL SUHERMANHANAFIE ZAIN MULYONO

BAMBANG HERAWANTO FERDHIMAN P BARIGUNA ARANDRI HAMAMIANTON RACHMAN JONA ARIZONA DEDI R WIJAYA

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALALAMATMATAT :: JLJ ESELABLABABINTIN NAANA KMKMKM 7 UKSUKAABUBUMM

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

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net 180 ribuNet 180 ribu

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

Spring Bed Exclusive .Cafetaria . Water 
Heater . Closet Duduk & Shower .Kamar 
luas ( 3x5 m )

.  Meja ,Kursi,Lemari

ALAMAT  : Jl.Aminta Azmali Trip No.32 ( 
skip )Sukabumi. Via Jl.Bhayangkara _+200m 
dari RS Secapa Polri
PROMO
WEEKEND 200.000
WEEKDAY 180.000

CONTACT PERSON
0857.2309.4100 / 0815.8919.587 / 
0878.2221.9806
e-mail : wismabrata31@gmail.com
No Telp : ( 0266 ) 6245498

PROMO AKHIR TAHUN

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

Segera miliki mobil impian 
keluarga anda, saatnya punya 
honda. Dapatkan penawaran 
menarik untuk anda.

Brio 
Dp 16JtanDpDpDpDDDDDDDDDDDDDDD

Mobilio 
Dp 16 Jtan7 DpDpDDDDDDppppppppppppp 11111111116666666666666 66 JtJtana

Brv 
Dp 20 Jtaan





PROMOPROMO  

SEPTEMBER CERIA 
SEPTEMBER CERIA 

MARCH MARCH 
TDP Mulai TDP Mulai 1515  Jt-anJt-an

X -TRAIL X -TRAIL 
TDP Mulai TDP Mulai 
60 Jt-an60 Jt-an

GRAND LIVINA GRAND LIVINA 
TDP Mulai TDP Mulai 20 Jt-an20 Jt-an

DATSUNDATSUN  
TDP MulaiTDP Mulai
12 Jt-an12 Jt-an

NISSAN
- Free Sound Sistem*
- Pesta Disc.
  Puluhan Juta Rupiah
- Free Jasa Service 4 Th

DATSUN
- FreeAksesoris Velg, 
   Electrik Mirror, Fog 

Lamp.

- Voucher Jutaan rupiah
HUBUNGI: 
VITRI
0858.6346.1023
0815.4657.3805

SUKABUMI
Jalan Jalur Lingkar Selatan

Siapa Mau Jadi PPK dan PPS?
Pendaftaran Dibuka 

12 Oktober
SUKABUMI- Komisi Pemilih-

an Umum (KPU) Kota Sukabu-
mi akan membuka pendaftaran 
anggota Panitia Pemilihan 
Kecamatan (PPK) dan Panitia 
Pemungutan Suara (PPS) untuk 
Perhelatan Pilwakot Sukabumi 
2018 dan Pilgub Jabar 2018. 
Pendaftaran tersebut akan di-
lakukan mulai 12 Oktober dan 
setiap PPK harus menyerahkan 
berkas admininistrasi untuk 
dilakukan verifi kasi. 

 "Rekrutmennya ada tiga ta-
hapan diantaranya, seleksi 
adminitrasi tes tulis dan wa-
wancara. Jika lolos persyaratan 
administrasi, pada 16 Oktober  
lanjut ke seleksi tes tulis dan 
wawancara," ujar Ketua KPU 
Kota Sukabumi, Hamzah, kepa-
da Radar Sukabumi, di sela ke-
giatan sosialisasi pembentukan 
PPK dan PPS untuk Pilwalkot 
Sukabumi dan Pilgub Jabar 
2018, kemarin.

 Dijelaskan Hamzah, berda-
sarkan  Undang-undang Nomor 

FOTO:IKBAL/RADARSUKABUMI

SOSIALISASI: KPU Kota Sukabumi mengadakan sosialisasi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia 
Pemungutan Suara (PPS)  untuk Pilwalkot Sukabumi dan Pilgub Jabar 2018, di salah satu hotel di Jalan Bhayangkara, 
Kota Sukabumi kemarin.

Ini Syarat Parpol 
jadi Peserta 

JAKARTA--Partai politik harus memenuhi 
sejumlah syarat jika ingin lolos menjadi peserta 
Pemilu 2019 mendatang. Misalnya terkait ke-
pengurusan, harus ada di seluruh provinsi.

 Kepengurusan juga harus ada di 75 persen 
kabupaten/kota di masing-masing provinsi dan 
50 persen kecamatan di masing-masing kabu-
paten/kota.

 Syarat lain, menurut Ketua Komisioner Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari, parpol 
juga harus memiliki kantor sekretariat di tiap-tiap 
daerah. Baik tingkat provinsi, kabupaten/kota 
maupun kecamatan yang terdapat pengurusnya.

 Kantor tersebut harus dipastikan berfungsi 
sebagai sekretariat parpol hingga masa pemilu 
berakhir.

 "Misalnya kantor itu sifatya pinjam dan pakai 
atau sewa, maka sewanya minimal harus berakhir 
saat dilantiknya anggota DPR dan DPRD," ujar 
Hasyim di Jakarta, kemarin.

 Kantor sekretariat kata Hasyim, tidak harus 
berada di ibukota. Baik itu ibu kota provinsi, 
kabupaten maupun kota. Cukup berada di ma-
sing-masing daerah yang di maksud.

Elektabilitas 
Masih Rendah, 

Ini Penyebabnya
NAMA Panglima TNI 

Jenderal Gatot Nurman-
tyo masuk dalam bursa 
calon presiden pada Pil-
pres 2019. Meski begitu, 
elektabilitas Gatot masih 
rendah, yakni di bawah 
dua persen. Hal ini di-
ketahui dari hasil survei 
yang dilakukan oleh Sai-
ful Mujani Research & 
Consulting (SMRC). Sur-
vei dilakukan pada 3-10 
September 2017 terhadap 
1.057 responden.

 Metode survei meng-
gunakan multistage random sampling dengan 
margin of error sebesar 3,1 persen dan tingkat 
kepuasan 95 persen. Menurut Djayadi, elek-
tabilitas Gatot masih rendah karena memiliki 
karakteristik pemilih yang sama dengan Ketua 
Umum Gerindra Prabowo Subianto.

 Berdasarkan hasil survei SMRC, Prabowo ma-
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ELEKTABILITAS...Baca Hal 7

INI...Baca Hal 7

SIAPA...Baca Hal 7

Mulyadi: Dedi Ketua 
DPC Gerindra

Dedi R Wijaya

SUKABUMI- Pasca peng-
unduran diri Kamal Suher-
man menjadi Ketua DPC 
Gerindra Kota Sukabumi 
nampaknya langsung di-
sambut oleh DPP Gerindra 
untuk mencari pengganti 
Ketua DPC baru. Informasi 
yang dihimpun Radar Su-
kabumi berdasarkan Surat 
Keputusan DPP Gerindra  
nomor :09-0219/KPTS/DPP-
-Gerindra/2017 menyatakan 
Dedi R Wijaya sebagai Ketua 
DPC Gerindra Kota Suka-
bumi. Momi Soraya sebagai 
Sekretaris dan Ardian Dinata 
sebagai Bendahara.

 Menanggapi hal tersebut, 
Ketua DPD Gerindra Jabar, 

Mulyadi membenarkan bah-
wa DPP sudah menentukan 
kepengurusan baru untuk 
DPC Gerindra Kota Sukabu-
mi yang diketuai oleh Dedi R 
Wijaya. Kepengurusan terse-
but sudah disampaikan oleh 
DPP ke DPD Gerindra Jabar. 
" Iya sudah, kepengurusan 
berubah dan berlaku hari 
ini," ujar Mulyadi saat me-
lalui pesan singkat kepada 
Radar Sukabumi, kemarin.

 Dalam pergantian Ketua 
DPC Gerindra di daerah, 
kata Mulyadi ada dua me-
kanisme. Pertama, melalui 
usulan dari pihak DPD ke 

MULYADI...Baca Hal 7
TAK ...Baca Hal 7

PEMILU 2019

Tak Mau 
Didorong-dorong 

Maju  di Pilpres

Tommy Soeharto

J A K A R TA - -To m m y 
Soeharto melalui kuasa 
hukumnya Erwin Kallo 
menyatakan belum ber-
minat terlibat dalam po-
litik praktis dan maju 
di Pilpres 2019. Hal ini 
disampaikan Erwin men-
jawab wartawan dalam 
konferensi di Gedung 
Granadi Jalan Rasuna 
Said Jakarta Selatan, Ka-
mis (5/10).

 Dia mengaku pernah 

Tommy Soeharto
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CUACA SUKABUMI 
HARI INI
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“Contohnya DPPKAD, tak mau tuh menerapkan tukin. Karena, 
ada beberapa honor yang akan hilang dan nilianya cukup 
besar ya. Alasan mereka (DPPKAD, red) belum waktunya 

kebijakan itu diterapkan dan dapat mempengaruhi belanja 
langsung dan tidak langsung. Tapi, nyatanya tidak membebani APBD kok,”

FAISAL ANWAR BAGINDO
Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi

  KORBANKORBAN....Baca Hal 10Baca Hal 10

  GMNIGMNI....Baca Hal 10Baca Hal 10

  BEGINIBEGINI....Baca Hal 10Baca Hal 10

SEMENTARA ITU

Kelezatan Donut Fruit Sensation 
di Mokko Factory
Kelezatan Donut Fruit Sensation Kelezatan Donut Fruit Sensation 
di Mokko Factorydi Mokko Factory
Donut Fruit Sensation Mokko Factory dengan Resep RahasiaDonut Fruit Sensation Mokko Factory dengan Resep Rahasia

Hadir di Citimall Sukabumi, Lantai Dasar Blok A No. 1

Donut, panganan ringan berbentuk bulat ini me-
miliki kelezatan rasa yang tidak tertandingi. Hal 
tersebut menjadikan donut memiliki banyak 

penggemar, mulai dari anak-anak, remaja sampai orang 
dewasa. Donut sangat mudah dijumpai dimana saja dan 
cara pembuatannya pun cukup mudah. Donut dibuat dari 
adonan tepung terigu, gula, telur, air, ragi, susu, minyak 
dan mentega yang kemudian di goreng. 

Menurut cerita, donut dibawa ke Amerika Utara oleh imi-
gran dari Belanda pada pertengahan abad ke-19 dengan 
nama “olykoeks”. Saat itu kue ini dibuat dengan mengg-
oreng adonan roti berbentuk bola ke dalam minyak. 
Karena tengahnya biasanya tidak matang, maka bagian 
tengahnya diganti buah atau kacang. Nah dari situlah 
Olykoeks berubah namanya menjadi doughnut karena 
merupakan adonan “dough” yang tengahnya diisi kacang 
“nuts”. Imigran Belanda tersebut juga mempopulerkan 
hidangan penutup lain, seperti: kue kering, pai krim dan 
pai buah.  Cerita lain mengatakan donut ditemukan secara 
tidak sengaja yaitu adonan donut tidak sengaja terinjak 
sapi dan tertendang hingga masuk ke minyak panas, 
maka jadilah kue dengan bagian bolong di tengahnya. 

Pada dasarnya, donut terkenal sebagai makanan atau 
kue yang berlubang. Bentuknya yang berlubang ini meru-
pakan bentuk awal donut, sejak pertama kali di buat. Tapi 
seiring berjalannya waktu, donut mengalami banyak pe-
rubahan dan variasi baru. Bentuk donut tidak hanya ber-
lubang, tapi ada beberapa yang dibuat tanpa lubang dan 
bahkan dibuat dengan berbagai bentuk. Kini, topping dan 

rasa donut tak hanya bertabur gula bubuk atau beroles 
mentega plus taburan meises atau keju saja. Varian 
rasanya pun makin unik, seperti beberapa varian topping 
dan rasa donut yang menjadi favorit di Mokko Factory. 
Ada donut bertabur keping almond, glaze sugar, selai, 
oreo lalu terdapat kombinasi coklat dan buah-buahan. 

Mokko Factory menghasilkan donut yang di buat dengan 
bahan-bahan berkualitas, dikombinasikan dengan resep 
rahasia dan tanpa pengawet, menjadikan donut Mokko 
Factory selalu dinantikan penggemar donut. Setelah se-
belumnya memiliki varian rasa dengan buah strawberry, 
blueberry dan pisang, kini Mokko Factory hadir di Citimall 
Sukabumi dengan varian terbaru yaitu donut fruit sensa-
tion atau donut dengan sensasi rasa buah asli pertama di 
Indonesia.  Terdiri dari 4 varian yaitu Double Creamy Man-
go yang berbentuk bundar dengan isian cream mangga 
didalamnya juga cream mangga diatasnya, Mango Ringo 
yaitu kombinasi mangga dengan coklat, Durian or Nut 
berupa durian yang diberi taburan kacang dan oreo lalu 
terdapat varian Choco Durian dimana perpaduan coklat 
dan durian menghasilkan rasa yang unik. 

Menyantap donut fruit sensation dapat ditemani dengan 
berbagai pilihan minuman yang tersedia di Mokko Factory 
seperti secangkir kopi, frappe dengan whipped cream dan 
smoothie adalah kombinasi yang sangat pas agar hari 
Anda semakin menyenangkan. Donat dan juga varian 
minuman Mokko Factory bisa di dapatkan di Outlet Mokko 
Factory, Citimall Sukabumi, Lantai Dasar Blok A No. 1. Ayo 
penggemar donut segera kunjungi Otlet Mokko Factory.

GMNI-PMII Juga Desak 
Tukin Direalisasikan 

SUKABUMI - Setelah DPRD 
Kota Sukabumi mendesak 
Pemerintah Kota (Pemkot) Suk-
abumi untuk merealisasikan 
Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 
lingkungan Kota Sukabumi terus 
bergulir. 

Kini, organisasi kepemudaan 

dan kemahasiswaan seperti Ge-
rekan Mahasiswa Nasionalis In-
donesia (GMNI) serta Perger-
akan Mahasiswa Islam Indone-
sia (PMII) Kota Sukabumi juga 
ikut-ikutan mendesak Pemkot 
Sukabumi untuk merealisasikan 
kebijakan Tukin tersebut. 

Begini Rangkaian Upacara HUT TNIBegini Rangkaian Upacara HUT TNI
SUKABUMI -Dalam memper-

ingati Hari Ulang Tahun (HUT) 
TNI ke-72, berbagai elemen yang 
dipimpin Dandim 0607 Kota Suka-

bumi, Letkol (Inf ) mahfud As’at 
melakukan pengibaran bendera di 
Lapang Merdeka Kota Sukabumi, 
Kamis (5/10).

 Kegiatan yang bertajuk, berasama 
rakyat TNI kuat, hebat, propesional, 
siap mewujudkan Indonesia yang 
mandiri, berdaulat, berkepribadian, 

adil dan makmur ini, Mahfud As’at 
membacakan amanat Panglima 
TNI. 

TEATRIKAL: 
Sejumlah 

pelajar dari 
Kota Sukabumi 
saat melakukan 

teatrikal 
kolosal dalam 

peringatan HUT 
TNI di Lapangan 

Merdeka Kota 
Sukabumi

Korban Tawuran 
Bukan Siswa SMK KC

SUKABUMI -Korban tawuran pelajar yang 
terlibat dengan SMK Taman Siswa (Tamsis) 
hingga mengalami luka bacok di bagian ke-
palanya, bukanlah merupakan pelajar SMK 
Kartika Candra (KC). Hal tersebut ditegaskan 
Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Alumni Kar-
tika Chandra Sukabumi (Ikba Kacasmi), Lemi 
(33), kemarin (5/10). 

 “Hal ini terbukti dari seragam sekolah, bahwa 
siswa yang menjadi korbannya itu bukan logo 
dari sekolah SMK KC. Bukan hanya itu saat 
kejadian kami juga sudah melakukan pemerik-
saan dengan menanyakan kepada pihak seko-
lah maupun siswa SMK KC. Hasilnya, mereka 
juga sama tidak mengetahui dan tidak terlibat 
dalam aksi tawuran tersebut,” jelas Lemi (33) 
warga Kampung Pabuaran, Kelurahan/Keca-
matan Warudoyong, kemarin (5/10).

 Ia kembali menegaskan, untuk mewakili 
SMK KC dan para alumni, dirinya membantah 
keras dan meyakini bahwa, siswa yang menjadi 
korban pembacokan saat melakukan tawuran 
tersebut, bukan dari siswa SMK. 

 Ia mengaku, dengan adanya kesalahan infor-
masi tersebut terlebih melalui media, tentu pi-
haknya merasa dirugikan. Pasalnya, informasi 
tersebut setelah dipublikasi oleh media telah 
menuai protes dari masyarakat maupun para 
netizen dari media sosial melalui Facebook. 

 “Karena jauh-jauh hari, kami selalu meng-
harumkan nama baik sekolah dengan meng-
gelar bhakti sosial. Seperti santunan terhadap 
anak yatim piatu dan menggelar donor darah. 
Namun setelah adanya berita ini, nama baik 
sekolah menjadi tercemar. Untuk itu, kami 
membantah bahwa siswa yang menjadi korban 
akibat tawuran antar pelajar itu bukan dari 
sekolah Kartika Chandra,” imbuhnya.

 Untuk mengantisipasi agar para siswa SMK 
KC Sukabumi tidak terlibat dalam aksi tawuran 
dengan sekolah lain. Maka, Ikba Kacasmi 
kerap melakukan sosialisasi dan pembinaan 
terhadap para siswa SMK KC Sukabumi. Hal 
tersebut, sengaja dilakukan  sebagai salah satu 
upaya prepentif agar siswa tidak terlibat atau 
terpancing oleh sekolah lain. Sehingga dapat 
berpotensi terhadap aksi tawuran. 
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LOWONGAN PEKERJAAN

DIBUTUHKAN
PD. BPR Kota Sukabumi merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang 

Bank Perkreditan Rakyat yang sedang berkembang. Saat ini kami membutuhkan 

1 Orang Anggota Dewan Pengawas dan 2 Orang Account Officer.

KIRIMKAN LAMARAN KE :

HRD PD. BPR Kota Sukabumi
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I. Anggota Dewan Pengawas
- Pria.

- S1 Ekonomi.

- Berdomisili di Kota Sukabumi.

- Berpengalaman di Bidang Perbankan 

(Minimal 1 Tahun).

- Mempunyai Sertifikasi Perbankan 

 yang Masih Berlaku.

II.Account Officer (AO)
- Pria/Wanita.

- SMA/D3.

- Berdomisili di Kota Sukabumi.

- Mempunyai Kendaraan.

- Mempunyai SIM C

- Berpengalaman di Bidang Pemasaran 

 (Minimal 2 Tahun).

- Sanggup Bekerja dengan Team.

- Sanggup Bekerja Keras.

- Target Oriented.

FGD DAK Fisik 
dan Dana Desa 2017

KANTOR Penyelenggaraan Per-
bendaharaan Negara (KPPN) Suka-
bumi menyelenggarakan FGD 
Pemantauan dan Evaluasi Penyal-

uran DAK Fisik dan Dana Desa serta 
kunjungan lapangan dan  wawa-
ncara ke Desa Sukajaya, kemarin 
(4/10/2017). Desa Suakajaya salah 

satu desa yang sukses memanfaat-
kan  Anggaran Dana Desa dengan 
salah satu unggulannya pengem-
bangan Nanas Madu. (*/dit)

Kepala KPPN Sukabumi Sofia Rita Diana 
memberikan sambutan.

Narasumber  Kepala Bidang PPA 2  Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa 
Barat (Ana Sariasih).

Foto bersama peserta FGD Pemantauan dan Evaluasi Peyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Kepala Desa Sukajaya menceritakan success story atas 

keberhasilan Pelaksanaan Anggaran  Dana Desa Tahun 2017.
Wawancara dengan Kepala Desa Sukajaya terkait pemanfaatan 

anggaran Dana Desa tahun 2017.

Salah satu hasil pemanfaatan Anggaran Dana Desa pada Desa Sukajaya Kabupaten Sukabumi.

 “Kami lakukan sosialisasi 
kepada siswa di SMK KC Suk-
abumi untuk memberikan 
pengarahan atas bahayanya 
tawuran antar pelajar. Kami 
berharap agar siswa dapat 
melakukan kegiatan yang 
positif untuk menghilangkan 
tindakan tawuran,” katanya.

  Sebelumnya Kapol-
sek Cikole AKP Hariyanto 
menjelaskan, sebelum peris-
tiwa aksi tawuran, pihak ke-
polisian telah melakukan 
patroli rutin untuk mem-
bubarkan para pelajar yang 
bergerombol dan nonggk-
rong di pinggir jalan. 

 “Namun, setelah usai pa-
troli, aksi tawuran terjadi, 
pelajar SMK Kartika Candra 
(KC) dan SMK Taman Siswa 
(Tamsis),” jelasnya. 

 Saat menerima laporan 
dari warga, pihaknya lang-
sung menuju lokasi untuk 
melakukan pengamannan. 
Namun, saat ia tiba di lo-
kasi kejadian tak menemukan 
siswa tersebut. “Saya waktu ke 
sana (lokasi) kondisi jalan su-
dah tak ada siswa yang men-
curigakan dan berpotensi 
terhadap aksi tawuran. Saat 
kami melakukan pemerik-
saan sejumlah saksi yang be-
rada di sekitar lokasi kejadian, 
katanya siswa yang terkena 
bacok itu sudah dibawa ke 
RSUD R Syamsudin SH Kota 
Sukabumi,” tuturnya. Na-
mun setelah dichek ke rumah 
sakit tersebut, pihaknya tidak 
menemukannya. Bahkan saat 
menanyakan kepada 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 ke-
mungkinan siswa itu lari ke 
gang. Sehingga tidak berhasil 

kami amankan,” bebernya.
 Saat ini, Polsek Cikole be-

lum menerima laporan dari 
warga maupun dari siswa 
yang telah menjadi korban 
pembacokan akibat tawuran 
antar pelajar tersebut. 

 “Saat ini, kami tengah men-
dalami peristiwa ini. Semen-
tara untuk mengantisipasi 
agar peristiwa tawuran tidak 
terulang kembali dan me-
makan korban jiwa, Polsek 
Cikole akan meningkatkan 
keamanannya melalui op-
erasi rutin dengan cara patroli 
di lokasi-lokasi yang rentan 
akan terjadinya aksi tawuran,” 
pungkasnya.

 Pengamat Pendidikan 
Universitas Muhammadi-
yah Sukabumi (UMMI) Sakti 
Aalmasyah menilai, kasus 
tawuran yang berulang-ulang 
itu akibat kurang tegasnya 
pihak sekolah kepada pela-
jarnya yang terlibat tawuran. 

“ Polisi juga harus tegas pada 
siswa  agar memberikan efek 
jera,” ujar Sakti Alamsyah. Ia 
juga mendesak agar Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(P dan K) Kota Sukabumi 
melakukan tindakan nyata. 
Termasuk melakukan koordi-
nasi dengan pihak kepolisian. 

 “Dinas Pendidikan harus 
siap untuk menetapkan se-
buah keputusan. Bila diper-
lukan adalah memberhenti-
kan siswa dan dicoret secara 
administratif dengan pihak 
kepolisian,” paparnya.

 Ia juga meminta agar Di-
nas P dan K memberikan 
sanksi keapda pihak sekolah 
yang pelajarnya kerap terlibat 
tawuran. lantaran, jika sanksi 
tersebut tidak diterapkan, 
maka tawuran sulit disele-
saikan. Menurut dia, bila pi-
hak sekolah tegas memecat 
siswa yang sering  tawuran, 
tentunya siswa akan berfi kir 
dua kali untuk melakukan  
aksi tawuran tersebut. Per-
masalahan tawuran pelajar 
ini tanggungjawabnya se-
lain sekolah juga  orangtua, 
penegak hukum dan Dinas 
Pendidikan. 

 “Jadi jangan dibiarkan 
permasalahan ini hingga 
berlarut-larut. Sebab mereka 
akan terbiasa karena belum 
ada saknsi hukum yang mem-
buat jera yang dikeluarkan 
oleh pihak kepolisiaan dan 
dinas pendidikan. Karena 
itu dinas pendidikan jangan 
daiam saja, buat terobosan 
dan gebrakan untuk meng-
hilangkan tawuran pelajar,” 
pungkasnya.  Hingga berita 
ini diterbitkan, Dinas P dan 
K belum bisa dikonfi rmasi.

 Salah seorang warga di 
jalan RE Martadinata, CK 
Septian (17) menuturkan, 
dirinya mengenal logo baju 
yang dikenakan korban 
pembacokan tersebut.  “Ya 
itu bukan SMK KC, tapi AMS. 
Lihat saja logo di lengan 
kanannya,” kata Septian 
meyakinkan.(cr13/t)

Korban Tawuran 
Bukan Siswa SMK KC

 Dalam amanatnya, perwira 
pangkat dua bunga mela-
ti emas di pundaknya itu 
menghimbau agar masyara-
kat meningkatkan keimanan 
dan ketakwaan kepada Tu-
han Yang Maha Esa sebagai 
landasan moral dan etika 
dalam pelaksanaan tugas, 
kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. 

 “Tugas prajurit TNI sangat 
berkaitan lansung dengan 
tegak atau runtuhnya nega-
ra, bersatu atau bercerainya 
bangsa. Sebab itu, tempatkan 
tugas di atas segala-galanya 
karena tugas adalah kehor-
matan, harga diri dan kebang-
gaan,” jelasnya.

 Selain itu, seluruh ang-
gotan TNI harus dapat men-
jungjung tinggi nilai dan se-

mangat kebangsaan demi 
tetap kokohnya persatuan 
dan kesatuan bangsa, serta 
tetap tegaknya kedaulatan 
negara kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan undang-un-
dang dasar negara Republik 
Indonesia 1945.  “Pegang 
teguh disiplin keprajuritan 
dengan berpedoman sapta 
marga, sumpah prajurit, dela-
pan wajib TNI, taati hukum 
dan hormati Hak Asasi Manu-
sia (HAM),” bebernya.

 Selain itu, TNI harus selalu 
hadir ditengah-tengah ma-
sarakat, dengan aktif berper-
an menyelesaikan masalah 
dan memberikan kontribusi 
positif demi kemajuan sat-
uan dan lingkungan. Untuk 
itu, TNI harus dapat melak-
sanakan semua tugas dengan 
niat berbuat baik, berani, 

tulus dan ikhlas, hanya untuk 
negara kesatuan Republik 
Indonesia. 

 Dengan peringatan HUT 
TNI ini, saya ingin seluruh 
anggota TNI dalat sinergi 
dengan polri juga masyara-
kat terutama dengan Polres 
Sukabum Kota, sehingga bisa 
membangun Kota Sukabumi 
yang kondusif,” ujarnya.

 Untuk itu, usai melak-
sanakan upacara bendera, 
dilanjutkan dengan deville, 
atraksi dan teatrikal yang 
dilakukan oleh puluhan pe-
lajar. “Sementara untuk jo-
get bareng dengan Kapolres 
Sukabumi dan Walikota Suk-
abimi, di panggung prajurit 
yang sudah disedikan oleh 
Kodim, merupakan suatu 
bentuk sinergi dan kecerian 
kita bersama Polres dan ja-
jaran pemerintah daerah,” 

tandasnya.
Sementara itu, Walikota 

Sukabumi, M Muraz men-
gucapkan, selamat kepada 
TNI yang ke 72, diharapkan 
dengan diselenggarakannya 
kegiatan ini, TN bersama 
rakyat dapat semakin jaya, 
kuat dan profesional serta 
dapat menjaga keamanan 
dan keutuhan NKRI. 

 “TNI bersama Polri dan 
seluruh rakyat tidak bisa dip-
isahkan untuk saling mem-
bantu dan mewujudkan In-
donesia agar saling sejahtra,” 
ucapnya.

 Ia menghimbau agar men-
dukung program TNI yang 
akan diperagakan sesuai den-
gan kooridor yang ada. 

“Sehingga dalam kiprahnya 
dapat menciptakan Kota Suk-
abumi yang aman dan nya-
man,” pungkasnya. (cr13/d)

Begini Rangkaian Upacara HUT TNI

Mereka menilai, kebijakan 
tukin tersebut dapat meng-
hilangkan kesenjangan antara 
aparatur sipil negara (ASN) 
dari sisi pendapatan hono-
rarium kegiatan. 

 “Ini menjadi salah satu do-
rongan yang perlu dilakukan. 
Tidak lain, kebijakan ini (Tukin, 
red) untuk peningkatan ke-
sejahteraan secara merata. 
Dari mulai PNS yang bekerja 
di Pemkot, di SKPD sampai 
Ke kecamatan dan kelurahan,” 
ungkap Ketua Umum GMNI 

Sukabumi, Dewek Sapta Anu-
grah kepada Radar Sukabumi, 
Kamis (5/10).

 Menurut Dewek, setelah 
kebijakan tersebut direalisa-
sikan, dirinya mengharap-
kan proses pelayanan dan 
peningkatan kwalitas bagi 
para badi negara itu terus 
dilakukan. Terutama bagi 
para abdi masyarakat yang 
bekerja di wilayah. Pasalnya, 
PNS yang berada di wilayah 
jauh dari kesejahteraan jika 
dilihat dari honorarium yang 
diterimanya di luar gajih se-
tiap bulannya. 

“Bisa juga kan, pelayanan 
di daerah (kecamatan dan 
kelurahan, red) jelek itu gara-
gara kurang sejahtera. Coba 
bayangkan, pekerjaan sulit 
honor-honor ga ada. Beda 
dengan intansi yang banyak 
kegiatannya,” katanya.

 Maka dari itu, lanjut Dewek, 
agar terciptanya kesejahter-
aan yang merata antar PNS 
yang mengabdikan diri di 
Kota Sukabumi itu. Dirinya 
mengharapkan setiap satu-
an kerja perangkat daerah 
(SKPD/OPD) dapat mendu-
kungnya. Pasalnya, hal itu 

dapat meminimalisir peraktik 
korupsi di lingkungan instan-
si. Setelah kebijakan Tukin 
dilaksanakan, mereka (PNS, 
erd) akan mendapatkan tun-
jangan sesuai dengan pang-
kat, golongan dan jabatannya. 

 “Itu nanti akan merata un-
tuk semua PNS dan hon-
or-honor akan dihilangkan. 
Masa, untuk kesejahteraan 
sesama PNS saja sudah tidak 
saling mendukung,” ujarnya.

 Terpisah, Sekretaris Umum 
PMII Kota Sukabumi, Hendra 
mengungkapkan, dirinya 
mengaku merasa heran jika 
kebijakan Tukin masih belum 
dapat direalisasikan oleh 
Pemkot Sukabumi. Padahal 
menurutnya, itu semua untuk 
kesejahteraan para pelayan 
masyarakat yang berada di 
lingkungan Kota Sukabumi. 

“Jujur saya heran. Kenapa 
masih belum direalisasikan? 
Kalau honor-honor segelintir 
orang hilang, itu seharus-
nya tidak jadi pertimbangan. 
Karena, kemanfaatkan tukin 
ini untuk semua PNS kok, bu-
kan sebagian tapi semuanya,” 
katanya.

 Sekarang, lanjut Hendra, 
tinggal bagaimana Walikota 
Sukabumi menyikapi kebi-
jakan tukin tersebut. Terutama 
tentang kesejahteraan yang 
merata antar PNS yang diukur 
dari kinerjanya sendiri ketika 
melayani masyarakat. Apalagi 
kebijakan itu tidak membebani 
APBD terlalu besar. 

 “Kalau Pak Wali mengu-
tamakan pelayanan yang 
maksimal kepada masyara-
kat, bertari tukin direalisasi-
kan. Karena, tukin untuk PNS 

akan diukur dari kinerjanya. 
Eksesnya, semua PNS akan 
bekerja secara serius. Jika 
tidak, berarti Pak Wali secara 
tidak langsung tidak memper-
hatikan kesejahteraan yang 
merata antar PNS, atau Pak 
Wali punya pertimbangan 
lain ya,” tegasnya. 

 Terpisah, Ketua Komisi I 
DPRD Kota Sukabumi, Faisal 
Anwar Bagindo menanggapi 
kebijakan itu memang dapat 
meningkatkan kesejahteraan 
pelayan masyarakat di Kota 
Sukabumi. Apalagi kebijakan 
itu tidak membebani APBD 
terlalu besar. 

 “Saya mendengar, kajian-
nya sudah dilakukan. Tapi, 
kenapa sampai sekarang tidak 
mau menerapkan kebijakan 
tukin itu, ada apa? Apa karena 
ada salah beberapa SKPD/

OPD yang menolaknya?,” 
katanya.

 Soalnya, lanjut Faisal, dirin-
ya mendapatkan informasi 
bahawasanya ada sebagian 
OPD yang dinilai basah oleh 
dirinya menolak kebijakan 
tukin itu diterapkan. Pasal-
nya, honor-honor yang sering 
didapatkan oleh para PNS 
yang berada di SKPD/OPD 
basah itu akan hilang. 

 “Contohnya DPPKAD, tak 
mau tuh menerapkan tukin. 
Karena, ada beberapa honor 
yang akan hilang dan nilianya 
cukup besar ya. Alasan mer-
eka (DPPKAD, red) belum 
waktunya kebijakan itu diter-
apkan dan dapat mempen-
garuhi belanja langsung dan 
tidak langsung. Tapi, nyatanya 
tidak membebani APBD kok,” 
tegasnya. (Cr5).

GMNI-PMII Juga Desak Tukin Direalisasikan
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SEMENTARA ITU

396 Mahasiswa STIE PGRI Sukabumi Diwisuda
SUKABUMI -- Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) PGRI Sukabumi kembali 
menggelar sidang senat terbuka program 
Sarjana S1 pada program studi (prodi) 
akutansi dan manajemen ke-XVI di Ge-
dung Anton, Secapa Polri Kota Sukabumi, 
kemarin (5/10). Dalam kegiatan wisuda 
kali ini, STIE PGRI Sukabumi menyerah-
kan ijazah kepada 396 orang lulusan, 
yang terdiri dari sebanyak 140 prodi 
akutansi dan 256 prodi manajemen.  

 Ketua STIE PGRI Sukabumi Asep Dani 

mengatakan, para lulusan STIE PGRI 
Sukabumi harus siap menghadapi tan-
tangan di era globalisasi saat ini. Sebab 
itu, para wisudawan saat ini harus terus 
meingkatkan kemampuan dan mengim-
plementasikannya demi kemajuan 
bangsa dan negara. “Jadilah pribadi yang 
dipercaya dan bermanfaat untuk lingkun-
gan, sehingga hal itu akan mengangkat 
nama baik STIE PGRI Sukabumi,” kata 
Asep kepada Radar Sukabumi.

 Asep menerangkan, lulusan yang pu-

nya kemampuan serta kualitas yang baik 
akan berdapak positif terhadap STIE PGRI 
Sukabumi. Diyakini Asep, hal itu akan me-
ningkatkan keparcayaan masyarakat untuk 
melanjutkan kuliah di perguruan tersebut. 
“Alhamdulillah saat ini keparcayaan ma-
syarakat terhadap STIE PGRI Sukabumi 
semakin tinggi. Itu terbukti, dari banyaknya 
penerimaan mahasiswa baru mencapai 
600 orang,” terangnya.

 Pihaknya,  ke depan berencana 
mengembangkan prodi baru untuk 

menjawab tantangan dan kebutuhan 
masyarakat. Misalnya saja, dalam prodi 
manajemen harus ada yang konsentrasi 
seperti, manajemen manusia, manaje-
men ke uangan, manajemen pemasaran 
dan manajemen perbankan. Sementara, 
dalam prodi akutansi ditambah menjadi 
beberapa prodi. Semisal, akutansi sektor 
publik, akutansi perusahaan dan akutan-
si syariah. “Karena sekolah tinggi harus 
mengetahui kebutuhan masyarakat saat 
ini untuk dikembangkan sehingga akan 

menambah kepercayaan masyarakat,” 
paparnya.

 Ia berharap, dengan uapaya yang terus 
digencarkannya dapat membuahkan 
hasil yang maksimal. Menurutnya, den-
gan kerjasama yang terjalin haromonis 
dengan semua stakeholder maka akan 
dapat berjalan sesuai harapan. “Mudah-
mudahan ke depan kami bisa terus 
meningkatkan kualitas dan mengem-
bangkan prodi yang saat ini belum ada,” 
tukasnya. (Cr16/t)
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SEREMONIAL: Ratusan wisudawan dan wisudawati saat mengikuti sidang senat terbuka 

Direktur Politeknik dan 
Ketua STIKES 

Dilantik Walikota
SUKABUMI  --  Walikota 

Sukabumi, M Muraz melantik 
Direktur Politeknik Sukabumi 
dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan (STIKES) Sukabumi 
periode 2017-2021 di  Audi-
torium Politeknik Sukabumi, 
kemarin (5/10).

 Dalam sambutannya, Mu-
raz mengatakan, pergantian 
kepemimpinan tersebut, 
merupakan salah satu upaya 
proses manajeman agar lebih 
baik lagi. “Karena itu, jangan 
diartikan pergantian kepe-
mimpinan sebagai kebijakan 
pribadi yang didasarkan suka 
atau tidak sukanya terhadap 
seseorang,” kata Muraz.

 Pelantikan itu sambung dia, 
sesuai dengan amanat statuta 
masing-masing lembaga yang 
dimulai dari lingkungan senat 
akademik sebagai lembaga 
pengambil kebijakan diling-
kungan kampus. Senat aka-
demik, tentunya sudah me-
miliki catatan cukup panjang 
tentang kinerja dan kualitas 
setiap dosen yang akan diaju-
kan untuk menjadi pemimpin. 
“Kualitas yang saya maksud 
bukan hanya kualitas aka-
demik, tetapi kualitas kepe-
mimpinan serta aksetabilitas 
karena pada umumnya sistem 

kepemimpinan yang dianut 
dilingkungan kampus adalah 
kolektif kolegial. Dengan be-
gitu seseorang tidak cukup 
hanya merasa dirinya pal-
ing pintar, sementara azas 
demokrasi dan koordinasi 
dalam pengmbilan keputusan 
diabaikan,” ujarnya. 

 Sebagai fenomena yang 
terjadi dilingkungan pemer-
intah saat ini, dalam memilih 
seorang calon pimpinan lem-
baga sudah dilakukan proses 
terbuka dan amat selektif. 
Bahkan, proses open biding di 
pemerintahan Kota Sukabumi 
diserahkan kepada para ahli 
dari berbagai lembaga yang 
kredibel seperti UNPAD dan 
lembaga administrasi negara. 
“Walikota hanya menerima 
hasil akhir calon terbaik dan 
selanjutnya melakukan pel-
antikan. Melalui proses ini, 
maka akan terpilih para pimp-
inan terbaik, transparan dan 
memenuhi azas keadilan,” 
tandasnya.

 Muraz memaparkan, pimpi-
nan organisasi harus mampu 
mengayomi semua anggota 
yang pasti dengan cara ber-
fikir berbeda-beda. Sebagai 
lembaga ilmiah, jika terdapat 
permasalahan dilingkungan 

kampus, idealnya selesaikan 
secara ilmiah. Semisal, dengan 
siskusi adalah cara kaum in-
telektual. “Tidak dengan cara 
seperti orang yang putus asa, 
tidak focus apalagi melebar-
kan permasalahan dengan 
melitakan pihak lain yang 
sesungguyhnya tidak berke-
pentingan,” paparnya.

 Sementara itu, Direktur 

Politeknik Sukabumi, Non-
da Muldani menambahkan, 
dirinya akan berupaya me-
ningkatkan kinerja guna me-
ningkatkan mutu pendidikan 
di Politeknik. Tentunya, un-
tuk mengembangkan sejum-
lah program butuh adanya 
kerjasama yang baik dengan 
semua elemen karena dengan 
kebersamaan akan memperin-

gan beban yang ada. 
“Kolektif kolegial yang saat ini 

dibangun akan terus dikem-
bangkan. Selain itu, kami juga 
akan menerapkan rendah hati, 
ketangkasan, cepat, responsif, 
respek, motivasi, membangun 
cita-cita dan integritas. Hal ini 
diharapkan akan bisa memawa 
Politeknik lebih baik lagi,” pung-
kasnya. (Cr16/e)
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SUMPAH JABATAN: Walikota Sukabumi M Muraz saat mengambil sumpah jabatan Direktur Politeknik Sukabumi dan 
STIKES Sukabumi 

21 PTS di Sumut Terancam Ditutup
SEDIKITNYA 21 dari 264 

perguruan tinggi swasta (PTS) 
bermasalah dan terancam di-
tutup. Koordinator Koordinasi 
Perguruan Tinggi Swasta (Ko-
pertis) Wilayah I Sumut-Aceh 
Prof Dian Armanto mengung-
kapkan, ke-21 PTS itu memiliki 
beragam masalah. 

 Bahkan, ada beberapa yayas-
an sudah mengajukan usulan 
untuk ditutup. Permasala-
hannya antara lain karena 
ketiadaan mahasiswa, izin 
yang bermasalah atau ma-
sih dalam proses, rasio dosen 
tetap. Juga karena mahasiswa 
tak memenuhi syarat dan ti-
dak rutin memberikan lapo-
ran, hingga adanya konfl ik di 
yayasan maupun pimpinan 
perguruan tinggi tersebut. “Ada 
juga PTS yang bandel, padahal 
kampusnya bermasalah dan 
tidak ada progres pemenuhan 
terhadap temuan pelanggaran 
yang dilakukannya. Sehingga, 
kita terpaksa merekomendasi-
kan tutup setelah diminta Dikti 
berdasarkan hasil monitor-

ing dan evaluasi yang dilaku-
kan tim Kopertis, Aptisi, dan 
APBPTSI,” ungkapnya, seperti 
dilaporkan Sumut Pos (Radar 
Sukabumi Group).

 Diutarakannya, penutupan 
PTS bermasalah itu sesuai 
dengan Permenristekdikti No 
100/2016 Tentang Pendirian, 
Perubahan, Pembubaran 
Perguruan Tinggi Negeri dan 
Pendirian, Perubahan, Pen-
cabutan Izin Perguruan Tinggi 
Swasta. “Masih banyaknya 
PTS bermasalah khususnya 
di Sumut, kita tidak pernah 
membiarkan hal itu berlanjut. 
Bahkan, kita berupaya ikut 
serta membantu untuk segera 
menyelesaikan masalahnya,” 
kata guru besar Universitas 
Negeri Medan ini.

 Dia menuturkan, pertemuan 
demi pertemuan telah dilaku-
kan berulang kali dengan tim 
kelembagaan Kemristekdikti. 
Hal itu sesuai dengan program 
pembinaan pengendalian pen-
gawasan (bindalwas) Kopertis.

 Karena itu, diimbau agar PTS 

bermasalah segera melakukan 
perbaikan. Misalnya, menam-
bah dosen, sinkronisasi data 
mahasiswa di pangkalan data 
dikti, menyerahkan borang baik 
prodi maupun institusi dan 
lain sebagainya. “PTS-PTS itu 
diminta segera memperbaiki 
diri dalam waktu 6 bulan. Apa-
bila tak memperbaiki diri dalam 
waktu yang ditentukan, maka 
risikonya harus ditanggung yaitu 
ditutup. Meski begitu, sejauh ini 
pihak kampus atau yayasan se-
dang memperbaiki diri. Jadi, kita 
tunggu lah bagaimana perkem-
bangannya tahun 2018 seperti 
apa,” sebutnya.

 Ia menambahkan, jumlah 21 
PTS ini cenderung menurun 
dibanding tahun 2016 yang 
mencapai 27 kampus. Salah sa-
tunya, Politeknik Bisnis Wilmar 
Indonesia yang telah berbenah 
diri dan tidak lagi masuk dalam 
daftar kampus bermasalah. 
“Penutupan PTS bermasalah 
tidak akan merugikan maha-
siswa. Malahan, melindungin-
ya dengan membebankan 

tanggung jawab kepada PTS 
asal untuk memindahkan ke 
PTS lain yang sesuai dengan 
program studinya,” pungkas 
Prof Dian.

 Menyikapi ini, Kepala Om-
budsman Perwakilan Sumut 
Abyadi Siregar mengatakan, 
permasalahan kampus-kam-
pus bodong di Sumatera Utara 
adalah hal yang sering diden-
gar setiap adanya penerimaan 
mahasiwa baru. Bahkan, hal 
ini terus berlanjut hingga seka-
rang. Diutarakannya, kenapa 
calon mahasiswa masih saja 
mendaftar ke kampus bodong, 
lantaran ketidaktahuannya. 
Apabila mengetahui, tentu si 
calon mahasiswa tidak akan 
mendaftar ke kampus itu. “Ko-
pertis harus ambil sikap men-
genai persoalan ini. Jangan 
diam saja kalau musim peneri-
maan mahasiswa baru khusus-
nya di PTS,” cetus Abyadi.

 Menurutnya, untuk meng-
hindari banyaknya calon ma-
hasiswa terkena ‘jebakan’, Ko-
pertis harus gencar mempublis 

nama dan alamat perguruan 
tinggi bodong itu. Publikasi 

nama dan alamat PTS bodong 
tersebut bisa dilakukan dengan 

berbagai cara.(ris/adz/jpg/
pojoksatu)

Badan Bahasa Revitalisasi 
67 Bahasa Daerah

BADAN Bahasa Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan 
pihaknya melakukan revitalisasi sebanyak 
67 bahasa daerah yang hampir punah di 

Tanah Air.
“Setidaknya ada 67 

bahasa daerah yang 
terancam punah. 

C o n t o h n y a  d i 
Maluku dan Pap-
ua, ada juga di 
Nu s a  Te n g ga ra 

Timur,” ujar Ke-
pala Badan Bahasa 

Kemdikbud, Dadang 
Sunendar, dalam kon-

ferensi pers di Jakarta, Kamis.
 Contoh bahasa yang punah di Maluku 

yakni bahasa Kayeli, Palumata, Moksela, 
Hukumina, dan Loun. Dadang menyebut-
kan ada beberapa penyebab, punahnya 
bahasa daerah tersebut seperti bencana 
alam yang mengakibatkan penutur mening-
gal dunia, kondisi geografis, kawin campur 
dan sikap masyarakat terhadap bahasa itu. 
“Kawin campur juga menyebabkan pu-
nahnya bahasa, apabila orang tuanya tidak 
menggunakan bahasa daerah di rumah, 
“sebutnya

 Dadang mengatakan Badan Bahasa Ke-
mdikbud setiap tahun menyurati kepala 
daerah yang mana bahasa daerahnya yang 
terancam punah. Hal yang terpenting untuk 
mencegah punahnya bahasa daerah terse-
but, lanjut dia, adalah dengan membuat 
kamus. “Untuk bahasa yang terancam pu-
nah, kami akan melakukan konservasi agar 
bahasa daerah itu tidak punah, “kataya.

Saat ini, jumlah bahasa daerah yang 
telah diinventarisasi sebanyak 646 bahasa. 
Menurut Dadang, bahasa daerah harus 
dilestarikan karena merupakan bagian dari 
kebudayaan bangsa dan sumber pengayaan 
kosakata bahasa Indonesia. Untuk kosa kata 
baru, Badan Bahasa menerima masukan 
dari masyarakat. (net)
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Jalan Bypass Padalarang-Rongga Terbengkalai
BANDUNG - Walaupun 

sudah direncanakan sejak 
2014, pembangunan jalan 
bypass yang menghubung-
kan Padalarang-Rongga se-
panjang 73 kilometer hingga 
saat ini masih terbengka-
lai. Jangankan tersambung 
hingga ke Rongga, ruas ja-
lan Purabaya-Jati-Saguling 
saja belum tuntas meski 
sudah melalui tiga tahun 
anggaran. Wakil Bupati 
Bandung Barat Yayat T So-
emitra mengatakan, detail 
engineering design (DED) 
pembangunan jalan Pada-
larang-Rongga sebetulnya 
sudah rampung pada 2014. 
Pembangunan jalan yang 
direncanakan sepanjang 73 
kilometer itu dimaksudkan 
untuk mendongkrak per-
ekonomian masyarakat di 
selatan Kabupaten Bandung 
Barat. "Konsep jalan Padala-
rang-Rongga itu sudah ada 
sejak 2014. Sudah ada juga 
DED-nya pada 2014 itu. 
Pembangunannya diren-
canakan bisa dimulai pada 
2015, dengan anggaran Rp 
700 miliar. Itu kebutuhan 
anggaran saat itu. Kalau se-
karang sih mungkin perlu Rp 
1 triliun lebih," kata Yayat di 
sela kunjungannya ke Curug 
Malela, Rongga.

 Meski begitu, dia menga-
kui bahwa realisasi pemba-
ngunan jalan bypass Pada-
larang-Rongga sulit terlak-
sana. Proyek ini, kata Yayat, 
sempat diusulkan agar pem-

bangunannya dilaksanakan 
dalam satu tahun anggaran. 
Namun Bupati Bandung Ba-
rat, Abubakar, lebih memilih 
untuk melaksanakan pem-
bangunannya dalam dua 
tahun anggaran. "Namun, 
rencana itu lagi-lagi gagal. 
Jalan Purabaya-Jati-Saguling 
saja sudah tiga tahun belum 
selesai. Anggaran Rp 23 mili-
ar saja kan sampai sekarang 
belum habis, karena ada 
sejumlah masalah. Itu baru 
untuk pembangunan jalan 
sepanjang 16 kilometer, be-
lum sampai 73 kilometer," 
katanya.

 Padahal, kata dia, jika 
pembangunan jalan Pada-
larang-Rongga bisa dilak-
sanakan dalam satu tahun 
anggaran, perekonomian 
masyarakat di selatan Ban-
dung Barat bisa lebih cepat 
terdongkrak. Apalagi, pe-
ningkatan infrastruktur dan 
taraf ekonomi masyarakat di 
wilayah selatan merupakan 
salah satu tujuan pemekaran 
Kabupaten Bandung Barat 
dari Kabupaten Bandung. 
"Pembangunan jalan dan iri-
gasi itu merupakan urat nadi 
suatu daerah. Kalau dua hal 
itu bisa terwujud dengan 
baik, daya ungkit terhadap 
perekonomian masyarakat 
itu otomatis akan terasa. 
Makanya, waktu itu saya 
usulkan pembangunannya 
dilakukan satu tahun ang-
garan, biar dampaknya bisa 
lebih cepat terasa. Namun, 

saya kan bukan pengambil 
keputusan," ucap dia.

 Yayat mencontohkan 
pembangunan jalan di wi-
layah selatan yang dilakukan 
oleh PLN, sebagai bentuk 
community development 
dari pembangunan PLTA Ci-
sokan Hulu. Sektor pariwisa-
ta seperti Curug Malela pun 
dapat meningkat, karena 

wisatawan dalam dan luar 
negeri tak kesulitan untuk 
mendatanginya. "Jadi, jalan 
Padalarang-Rongga itu ada 
di jalur tengah. Berbeda de-
ngan jalan dari Padalarang 
ke Rongga yang lewat Cililin. 
Jalurnya itu dari Padalarang, 
Saguling, Cipongkor, kemu-
dian Rongga. Termasuk di 
dalamnya ruas jalan Pura-

baya-Jati-Saguling. Kalau 
jalan itu jadi, waktu tempuh 
dari Padalarang ke Rong-
ga akan jauh terpangkas," 
ucapnya.

 Di tempat yang sama, 
Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang 
Kabupaten Bandung Barat, 
Anugrah mengatakan, pro-
gres pembangunan Jalan 

Purabaya-Jati-Saguling saat 
ini sudah mencapai 95%. 
Meski begitu, tahun depan 
pembangunan di ruas jalan 
yang sama masih akan dila-
kukan lagi, dengan anggaran 
sekitar Rp 5 miliar. "Lanjut-
an pembangunannya buat 
tahun depan diperkirakan 
perlu anggaran Rp 5 mili-
ar. Itu untuk menuntaskan 

pembangunannya, supaya 
jalan Purabaya-Jati-Saguling 
itu kondisinya baik. Seka-
rang kan ada 2 kilometer 
lagi yang belum tertangani, 
termasuk jembatan. Kalau 
jalan itu sudah selesai, jalur 
tersebut bisa memotong 
15 kilometer dibandingkan 
jalur yang melewati Cililin," 
katanya. [bon]

KPKNL Purwakarta 
Lelang Harta Ojang

PURWAKARTA - Kantor Pelayanan Kekayaan 
Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta lelang 
26 bidang tanah sitaan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) milik Mantan Bupati Subang, 
Ojang Sohandi, Rabu (4/10). Proses lelang 
dilakukan dengan sistim online. Dari 26 objek 
tanah sitaan KPK milik Ojang itu dibuat menjadi 
13 paket lelang, dengan total luas tanah sekitar 
18 Hektar dan itu berada di wilayah Kabupaten 
Subang.

 Pejabat Lelang KPKNL Purwakarta, Nandang 
Hidayat mengatakan, dari total 13 paket tanah 
yang dileleng itu, hari ini lelang tersebut berhasil 
melelang 6 paket dengan nilai mencapai Rp 8,1 
miliar. "Lelang sitaan KPK dari Ojang Sohandi, 
masih tersisa sebanyak 7 paket," ujarnya.

 Bagi pemenang lelang harus sudah melunasi 
5 hari kedepan, apabila batas waktu yang sudah 
ditentukan itu tidak dapat  melunasinya, maka 
uang jaminan akan hangus dan masuk ke Kas 
Negara.

 Nandang menjelaskan, bahwa 7 paket yang 
tersisa akan dilakukan proses lelang ulang na-
mun terlebih dahulu atas persetujuan dari KPK. 
Sementara, Jaksa pada KPK, Medi Iskandar da-
lam keterangannya mengatakan, bahwa dalam 
waktu dekat KPKNL Jakarta 3 akan melelang juga 
aset sitaan KPK milik mantan Bupati Subang 
Ojang Sohandi berupa Armada mobil dan motor. 
"Saat ini aset sitaan tersebut disimpan dilahan 
parkir gedung KPK lama. Sebelumnya, KPKNL 
Cirebon juga telah melelang aset sitaan KPK 
milik Ojang berupa ala berat," ujarnya. [bon] 

Izin Kepemilikan Senpi 
Harus Diperketat

GARUT - Pemerintah diingatkan untuk terus 
memperketat pemberian izin kepemilikan senjata 
api. Menyusul tragedi penembakan massal di Las 
Vegas, Amerika Serikat yang menewaskan puluhan 
orang pada Senin waktu setempat (2/10). "Kasus 
penembakan brutal di Las Vegas jadi momentum 
tepat pemerintah dalam hal pemberian izin kepe-
milikan senjata api kepada warganya," ujar peneliti 
bidang manajemen dan kebijakan publik Universitas 
Gadjah Mada (UGM) Budi Sugandha Nazam dalam 
keterangannya, Kamis (5/10). Menurutnya, saat ini 
memang pemerintah Indonesia tidak mengizinkan 
warga sipil atau institusi di luar TNI/Polri memiliki 
senjata api. Tetapi, balakangan sedang ramai pem-
beritaan adanya institusi di luar TNI/Polri akan 
mendatangkan senjata ilegal sebagaimana disebut 
panglima TNI. "Kalau ini benar maka pemerintah 
harus bertindak cepat dan tegas untuk meredam 
serta mencegah hal itu terjadi. Karena kalau dibiarkan 
bisa saja kasus penyalahgunaan senjata oleh orang 
atau institusi tertentu seperti yang ada di Amerika 
nantinya terjadi juga di Indonesia," terang Budi.

 Dia menuturkan, beberapa jam pasca kejadian 
penembakan brutal Las Vegas, isu tentang penge-
tatan kepemilikan senjata kembali mencuat, salah 
satunya disuarakan mantan calon presiden Hillary 
Clinton. Meski demikian, tidak sedikit pihak yang 
menentang ide pengetatan senjata. Bahkan, justru 
mengangkat isu bahwa pelaku adalah keturunan 
psikopat, dan masalah keamanan hotel yang lemah. 
"Karena 10 senjata otomatis bisa lolos masuk kamar 
dan lainnya. Untuk ke depannya, pemerintah AS 
harus lebih berani memutuskan UU kepemilikan 
senjata ini. Jangan sampai keinginan pemerintah 
untuk mengakomodir hak warga untuk melindungi 
diri dari kriminalitas dan terorisme justru disalah-
gunakan untuk membunuh warga lain yang tidak 
berdosa," jelas Budi.[bon/rmol]

Penjual Mobil Bodong 
Ditangkap

BANDUNG - Direktorat Re-
serse Kriminal Umum Polda 
Jabar membekuk 3 anggota 
sindikat penjual mobil bo-
dong dan pemalsu Surat 
Tanda Nomor Kendaraan 
(STNK) di media sosial, be-
lum lama ini. Pengungkapan 
ini berawal dari patroli di 
inteternet yang dilakukan 
tim Cyber Polda Jabar yang 
menemukan sesuatu yang 
tidak wajar pada salah satu 
akun Facebook atas nama 
Rudin Remington. 

 Pasalnya dalam akun ter-
sebut terlihat adanya ak-
tifitas jual beli kendaraan 
dengan hrga yang jauh lebih 
murah dibaanding harga di 
pasaran. Dari situlah, polisi 
mencari tahu terkait aktifi tas 
yang dianggap mencuriga-
kan. "Kasus ini terungkap 
setelah kami melihat ada 
kejanggalan harga dalam 
aktifi tas jual beli di  media 
sosial. Kami menyelidiki ke-
napa harganya ini bisa jauh 
di bawah standar, kita cari 

tahu semuanya," kata Ka-
polda Jabar Irjen Pol Agung 
Budi Maryoto di Mapolresta-
bes Bandung, Kamis(5/10). 

 Ia mengatakan, pihaknya 
mendapatkan beberapa pe-
tunjuk yang diantaranya foto 
sebuah mobil yang di ung-
gah di akun tersebut. Pihak-
nya kemudian mencari tahu 
apakah nomor polisi yang 
terpasang pada mobil terse-
but resmi terdaftar atau tidak 
di Samsat. "Ternyata nomor 
tersebut tidak terdaftar dan 
kami mengindikasikan ini 
merupakan tindak pidana 
pemalsuan," imbuhnya.

 Ia mengatakan, pihaknya 
kemudian menangkap 2 
tersangka yakni HH (21) dan 
R (32). Dari R diketahui bah-
wa memang benar adanya 
tindak pidana pemalsuan 
STNK. Kita juga temukan 
rekapan pemesanan pem-
buatan STNK dari yang ber-
sangkutan.

 Polisi kembali mengem-
bangkan kasus tersebut 

hingga kembali mengaman-
kan seorang pelaku berinisi-
al M (43) dikediamannya di 
Karawang Jawa Barat.Dari 
hasil penyelidikan, diketa-
hui juga bahwa M masuk 
dalam Daftar Pencarian 
Orang DPO dalam kasus pe-
malsuan motor gede (Moge) 
dalam kasus yang ditangani 
Polda Jabar sebelumnya. 
"Setelah diperiksa, tersangka 
pembuat STNK palsu ini ter-
masuk DPO  Ditreskrimum 
yang terlibat pemalsuan 
motor gede kemarin. Jadi 
memang berkaitan," tan-
dasnya. Kini ketiga tersangka 
telah diamankan beserta 
sejumlah barang bukti,atas 
perbuatannya,ketiga ter-
sangka terancam hukuman 
6 tahun penjara karna telah 
melanggar Pasal 28 UU ITE 
dan atau Pasal 263 Jo Pasal 
55 KUHPidana dan Pasal 
3 UU Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan Tindak 
Pidana Pencucian Uang 
(TPPU). [nif]

Prajurit Kopasus 
Taklukan Ular Cobra
BANDUNG  - Peringatan 

HUT ke-72 TNI di wilayah 
Kodim 0609 Kabupaten Ban-
dung dipusatkan di lapangan 
Rajawali, Kota Cimahi, Kamis 
(5/10). Upacara dipimpin oleh 
inspektur upacara Bupati 
Bandung Dadang M Naser, di-
hadiri oleh Dandim 0609 Let-
kol Arh A Andre Wira Kurnia-
wan, Kapolres Cimahi AKBP 
Rusdy Pramana Suryanagara 
dan Wakil Bupati Bandung 
Barat Yayat T Soemitra.

 Dadang Naser mengatakan, 
HUT TNI ini sebagai momen 
pertanggungjawaban kepada 
rakyat. Apalagi selama Ini TNI 
selalu hadir bersama rakyat 
dalam berbagai aksi, seperti 
penanggulangan kebakaran 
hutam, memberi bantuan 
banjir dan longsor ataupun 
menumpas aksi terorisme. 
"Itu menjadi ciri jika bersa-
ma rakyat maka TNI menjadi 
kuat," tegasnya.

 Dia juga meminta agar TNI 
bisa menempatkan tugas di 
atas segala-galanya, berpe-
doman kepada prinsip sapta 
marga TNI, dan membina 
soliditas. Termasuk meman-
tapkan rantai komando, tetap 

menjaga loyalitas, dan terus 
berinovasi dalam mengha-
dapi tantangan masa kini. 
"Tantangan kedepan tentunya 
akan semakin berat dengan 
berkembangnya teknologi, 
karenanya TNI haris berino-
vasi dan berkreasi terutama 
dalam menangkal cyber war," 
sebutnya.

 Dandim 0609/Kabupaten 
Bandung, Letkol Arh A Andre 
Wira Kurniawan mengatakan, 
upacara peringatan HUT TNI 
ini diikuti oleh seluruh praju-
rit TNI, baik Angkatan Darat, 
Angkatan Laut, Angkatan 
Udara. Selain itu, diikuti juga 
oleh Polri, Satpol PP, ASN, 
pelajar sekolah dan masya-
rakat. "Melalui kebersamaan 
TNI dan rakyat kami yakin 
tugas kedepan akan semakin 
ringan," ucapnya.

 Dalam kegiatan ini pun 
ditampilkan demonstrasi be-
ladiri, ketrampilan menjinak-
kan ular kobra yang dilakukan 
prajurit Kopassus TNI AD. 
Serta sosio drama perjuangan 
TNI dalam merebut kemerde-
kaan yang ditampilkan bersa-
ma sama dengan masyarakat. 
[nif]

Bandung Raih Penghargaan Anubhawa Sasana
BANDUNG - Pemerintah 

Kota Bandung meraih Pi-
agam penghargaan Anub-
hawa Sasana Kelurahan 
dari Kementerian Hukum 
dan HAM Republik Indo-
nesia yang diterima lang-
sung oleh Wakil Wali Kota 
Bandung Oded M. Dani-
al, di Aula Barat Gedung 
Sate  Jalan Diponegoro, 
Rabu (4/10). Tidak hanya 
penghargaan di  t ingkat 
Kota saja, 5 Kelurahan di 
kota Bandung pun menda-
patkan penghargaan dari 
Kementerian Hukum dan 
HAM Republik Indonesia 
yang diwakili oleh Camat 
Kiara Condong dan Lurah 
Babakan Sari. 5 Kelurahan 
tersebut diantaranya Ba-
bakan Sari, Mengger, Pasir 
Wangi, Cibaduyut, Cisaran-
ten Wetan.

 Penghargaan tersebut 
diberikan langsung oleh  
Kepala Badan Pembinaan 
Hukum Nasional (BPHN) 
Hukum dan HAM, RI Enny 
Nurbaningsih dan Guber-
nur Jawa Barat Ahmad Her-
yawan. Penghargaan Anub-
hawa Sasana merupakan 
pemberian prestasi dalam 

membina dan mengem-
bangkan Desa/Kelurahan 
Sadar Hukum.

 Dalam kesempatannya, 
Wakil Wali Kota Bandung 
Oded M. Danial menyam-
paikan dirinya berterima 
kasih kepada pihak keca-
matan maupun kelurahan 
yang sudah berupaya mem-

berikan berbagai pembi-
naan kepada masyarakat 
dalam rangka masyarakat 
sadar hukum. Oded berha-
rap, untuk kedepannya se-
luruh kecamatan maupun 
kelurahan bisa membina 
mengenai hukum. "Saya 
harap semua kelurahan 
dan kecamatan dan umum-

nya masyarakat kota Ban-
dung bisa memahami hu-
kum, sehingga kedepannya 
insya Allah Bandung lebih 
baik," ujar Oded.

 Sementara itu menurut 
Kepala Badan Pembinaan 
Hukum Nasional (BPHN) 
Hukum dan HAM, RI Enny 
Nurbaningsih menyampai-
kan tujuan diberikannya 
penghargaan untuk mewu-
judkan kesadaran hukum 
lebih baik, sehingga setiap 
anggota menyadari  dan 
menghayati hak dan kewa-
jiban serta budaya hukum 
patuh dan taat supremasi 
hukum. 

"Penghargaan yang dibe-
rikan harus harus dijaga, 
paling tidak tetap berlang-
sung jangan sampai menu-
run kinerja," tandas Enny. 
[bon]



MANAJEMEN Persib Ban-
dung enggan berkomentar 
lebih jauh terkait petisi protes 
dari 15 klub ke PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) selaku operator 
kompetisi Liga 1 2017. Persib 
tidak pernah dihubungi dan 
diajak oleh klub manapun 
soal aksi protes yang diajukan 
ke PT LIB.

 Hal itu ditegaskan Manajer 
Persib, Umuh Muchtar saat 
dihubungi wartawan Kamis 
(5/10). "Saya sama sekali tidak 
tahu apa-apa, tahunya lewat 
pemberitaan soal itu. Tidak 
pernah ada telepon dari salah 
satu 15 klub ke saya, mengajak 
komunikasi pun tidak ada. Jadi 
saya tidak komentar dulu soal 
itu," ucap Umuh.

 Maka itu, lanjut Umuh, Per-
sib belum bisa menyatakan 
setuju atau tidak setuju dengan 
langkah yang dilakukan 15 klub 
tersebut terhadap PT LIB. "Mau 
bilang setuju juga, saya bagai-
mana karena saya tidak tahu 
tujuan dan maksudnya apa," 
ungkap Umuh sedikit bertanya.

 Meski demikian, Umuh tidak 
menghalangi dengan upaya 
15 klub yang mengajukan pro-
tes kepada PT LIB. "Jadi saya 
tidak tahu apa yang diharap-
kan mereka. Saya juga tidak 
mengerti kenapa tidak ada 
yang menghubungi saya," ucap 
Umuh lagi.

 Sementara iut ditempat 
berbeda, kelompok 15 yang 
terdiri dari beberapa klub pe-
serta Gojek Traveloka Liga 1 
mengancam akan melakukan 
mogok bertanding dari Liga 1. 

Mereka mogok karena merasa 
tidak puas akan kinerja PT LIB.

 Kelompok 15 yang terdiri dari 
Arema FC, Barito Putera, Bha-
yangkara FC, Madura United, 
Mitra Kukar, Persegres Gresik 
United, Persela Lamongan, 
Perseru Serui, Persiba Balik-
papan, Persija Jakarta, Persi-
pura Jayapura, PSM Makassar, 
Borneo FC, Semen Padang 
dan Sriwijaya FC menyuara-
kan satu suara untuk evaluasi 
terhadap PT LIB. Setidaknya 
ada tiga aspek yang mereka 
tekankan kepada PT LIB untuk 
dievaluasi. Tiga aspek tersebut 
yakni aspek bisnis, legal, dan 
teknis.

 Munculnya Kelompok 15 
ini sendiri memang bukan 
dorongan dari pihak manapun. 
Mereka menilai ini murni ben-
tuk satu suara sependeritaan. 
Hal ini seperti diutarakan per-
wakilan Persipura Jayapura, 
Bento Manubun.

 Bento pun menegaskan 
bahwa dia bersama tim yang 
lainnya masih menunggu tim-
-tim yang lain yang merasa 
senasib sependeritaan. Seperti 
diketahui, dalam kelompok ini 
masih minus dari Persib Ban-
dung, PS TNI dan Bali united. 
"Ada beberapa hal yang mau 
saya sampaikan. Pertama ada 
15 klub karena ini sebelum 
penunjukkan operator, kalau 
ketiga klubnya merasa senasib 
maka silahkan bergabung de-
ngan kami hanya saja sampai 
saat ini baru kami 15 yang 
berkomunikasi," ucap Bento, 
kemarin (05/10).

 Bento sendiri memang tidak 
mengetahui alasan ketiga klub 
tersebut tidak bergabung ber-
sama Kelompok 15. 

Tapi bagi Bento Kelompok 
ini bukan karena undangan, 
tapi terbuka untuk siapapun. 
"Tiga klub kami belum tau, 
komunikasinya kami tidak 
ada undangan atau panggil 
tapi terbuka bagi siapapun 
yang mau gabung," tutup 
Bento.

 Dalam ancamannya, Kelom-
pok 15 memang memberikan 

tengat waktu selama 14 hari 
untuk PT LIB. Bila dalam pe-
riode waktu yang ditentukan 

tidak ada perubahan, maka 
mereka siap berhenti untuk 
bertanding. (net)
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Selamat Ulang Tahun KAB. Sukabumi Yang KE-72. 
Mari Kita Kerja Bersama Mewujudkan Sukabumi Lebih Baik, Mandiri dan Religius

 Dandim 0607 Kota Sukabumi, Letkol Inf Mahfud As’at membacakan 
amanat dari Panglima TNI.

Dandim 0607 Kota Sukabumi, Letkol Inf Mahfud As’at mengecek 
kesiapan pasukannya.

Sejumlah pelajar mengibarkan seratus bendera.

Para Muspida Kota Sukabumi menghadiri upacara HUT TNI ke-72. Dandim 0607 Kota Sukabumi, Letkol Inf Mahfud As’at foto bersama 
para pelajar.

Dandim 0607 Kota Sukabumi, Letkol Inf Mahfud As’at mendapatkan 
bantuan dari Bank BRI. 

Peringatan HUT TNI ke-72
SUKABUMI - Peringatan Hari 

Ulang Tahun (HUT) TNI ke-72 di 
Kota Sukabumi yang diselengga-
rakan di Lapang Merdeka Kota 
Sukabumi, berjalan khidmat, 
kemarin (5/10). Kegiatan yang 

bertajuk, berasama rakyat TNI 
kuat, hebat, propesional, siap me-
wujudkan Indonesia yang mandi-
ri, berdaulat, berkepribadian, adil 
dan makmur ini, dihadiri,seluruh  
jajaran Muspida Kota Sukabumi, 

perwakilan sejumlah ormas, 
perwakilan LSM, para pelajar dan 
mahasiswa serta tamu undangan 
lainnya. 

 Inspektur upacara Dandim 0607 
Kota Sukabumi, Letkol Inf Mah-

fud As'at membacakan amanat 
dari Panglima TNI. Dikatakan-
nya,  dalam memeperingati HUT 
TNI ini, menghimbau agar dapat 
meningkatkan keimanan dan 
ketakwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa sebagai landasan mo-
ral dan etika dalam pelaksanaan 
tugas, kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara. "Tu-
gas prajurit TNI sangat berkait-
an lansung dengan tegak atau 

runtuhnya negara, bersatu atau 
bercerainya bangsa. Sebab itu, 
tempatkan tugas diatas segala-
-galanya karena tugas adalah 
kehormatan, harga diri dan ke-
banggaan," jelasnya. (why)

IST

LATIHAN: Sejumlah pemain Persib mengikuti latihan jelang laga kontra Barito Putra Senin (9/10) mendatang. 

Tanpa Dua Pilar, Fokus Lawan Barito
PERSIB Bandung mulai 

serius melakukan persiapan 
jelang laga lawan Barito Putra 
di lanjutan Liga 1 Indonesia, 
Senin (9/10). Di Lapangan Lo-
daya, Kota Bandung, Tim pela-
tih Persib menempa pasukan 
Maung Bandung demi ambisi 
tiga poin saat menjamu Barito 
di Stadion Si Jalak Harupat.

Selama dua jam, tim pelatih 
menggelar simulasi perma-
inan. Pasukan Persib dibagi 
per kelompok yang masing-
-masing terdiri dari enam 
orang.

 Selain itu, tim pelatih juga 
sudah mulai menyiapkan 
skenario strategi tanpa dua 
bintang di belakang dan te-
ngah: Achmad Jufriyanto dan 
Febri Hariyadi. Lawan Barito, 
keduanya memang tak bisa 
tampil karena akumulasi kar-
tu. Kebetulan, keduanya juga 
baru saja membela timnas 
Indonesia di ajang uji coba. 
"Kita juga persiapkan skema 
itu. Kita harus prepare dari 
sekarang. Penggantinya sudah 
ada dan semua orang sudah 
pada tahu," ujar asisten pelatih 

Herrie Setyawan, di situs resmi 
Persib.

 Achmad Jufriyanto alias 
Jupe, absen karena telah 
mengoleksi tiga kartu kuning. 
Kartu kuning ketiga didapat-
nya saat Persibditahan 1-1 
oleh Bhayangkara FC, dua 

pekan lalu.
Sementara Febri, tak bisa 

tampil karena mendapat kartu 
merah di laga lawan Persiba 
Balikpapan, Minggu (1/10).

 Tim pelatih Persib memang 
belum menyebut nama pema-
in yang akan menggantikan 

posisi Achmad Jufriyanto dan 
Febri. Namun, jika dilihat 
posisinya, Wildansyah dan 
Billy Keraff  tampaknya paling 
cocok. Wildansyah, meski po-
sisi aslinya full back, bisa juga 
memainkan peran sebagai 
palang pintu, seperti Jufri-

yanto. Sementara Billy punya 
posisi sama dengan Febri: 
sayap. Wildansyah sendiri siap 
jika diturunkan. "Saya pribadi 
kalau diberikan kepercayaan 
untuk bermain, pastinya akan 
memanfaatkan kesempatan 
itu," ujarnya. (net)

Persib Enggan Tangapi Kelompok 15

Berharap jadi PNS 
di Kota Bandung

KIPER ketiga Persib Bandung, 
Imam Arief Fadillah, sangat ber-
harap suatu saat bisa menjadi Pe-
gawai Negeri Sipil (PNS) di Kota 
Bandung. Kiper kelahiran Tasik-
malaya, Jawa Barat, menyadari 
karier di sepak bola tidak akan 
berjalan lama.

 Anwar Sanusi, pelatih kiper 
Persib saat ini jadi inspirasi kiper 
bernomor punggung 25 tersebut. 
"Kalau memang ada rezeki, saya 
ingin jadi PNS di Kota Bandung 
seperti Pak Anwar Sanusi. Beliau 
mengabdi ke negara, pelayan ma-
syarakat, dan tetap berkarier di se-
pak bola sebagai pelatih kiper," ujar 
Imam di mes Persib, Jalan Ahmad 
Yani, Kota Bandung, kemarin (5/10).

 Untuk memuluskan cita-citanya 
menjadi PNS, Imam tidak hanya meng-
andalkan jalur sebagai atlet sepak bola 
saja, namun ia juga menimba ilmu pen-
didikan di UNPAS jurusan manajemen 
sejak tahun 2007. "Saya mulai kuliah 
tahun 2007 tapi baru bisa selesaikan 
skripsi tahun ini. Jadi sudah 10 tahun saya 
kuliah. Insya Allah, saya akan segera sidang 
skripsi," kata Imam.

 Dengan mengenyam pendidikan aka-
demis, Imam berharap bisa memuluskan 
harapannya menjadi PNS. "Kalau sudah jadi PNS 
setidaknya saya tenang untuk masa depan dan 
untuk menghidupi istri-anak ke depan. Mudah-
-mudahan saja terwujud jadi PNS," harap eks 
kiper Barito Putera ini.

 Tak hanya itu, ia pun berharap jika sudah jadi 
PNS juga masih tetap bergelut di bidang sepak 
bola. Nama Anwar Sanusi lagi-lagi menjadi in-
spirasi bagi Imam. "Ya seperti Pak Anwar gitu... 
Kalau pun mau tetap di sepak bola, saya harus 
jadi pelatih kiper. Itu semua hanya rencana, Tu-
han yang menentukan. Tapi, semoga terwujud," 
ucap Imam. (net)

Ezechiel Sudah 
Sembuh?

Persib Bandung mendapat kabar baik jelang 
bentrok dengan Barito Putera di lanjutan ajang 
Liga 1, Senin, 9 Oktober 2017. Bomber andalan 
mereka, Ezechiel N'Douassel kemungkinan bisa 
tampil di laga tersebut.  

 Sebelumnya, N'Douassel dikabarkan menda-
patkan cedera. Dia mengalami masalah pada 
engkelnya dan setelah berbenturan dengan 
pemain Persiba Balikpapan, akhir pekan lalu. 

Pada hari Rabu, (4/10), pemain asal Chad ini 
bahkan berlatih terpisah. Dokter tim, Rafi  Ghani 
belum berani memberikan keleluasaan untuk 
dirinya berlatih. 

 Namun pada hari ini, N'Douassel tertangkap 
kamera kembali berlatih dengan rekan-rekan-
nya. Dia terlihat tidak lagi mengalami masalah 
dengan kakinya.  Kabar ini menjadi kabar positif 
bagi publik Maung Bandung. Performanya hing-
ga saat ini terbilang impresif, dia sudah mencetak 
empat gol sejak bergabung pada Agustus 2017 
lalu. Dilansir situs resmi klub, Persib mematok 
kemenangan ketika menghadapi Barito Putera. 
Mereka dalam tren minor dengan belum menda-
patkan kemenangan di empat laga terakhirnya. 
(net)



14 JUMAT, 6 OKTOBER 2017 KOMUNIKASI BISNIS
DIGITALISASI INDUSTRI

IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN (0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA 

CV. 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 -8238 -UT  An.ADAS

H L G  S T N K  F  - 3 4 6 5  - T B  
An.SURAHMAN 

HLG STNK F -4586 -SV  An.AYI 
MARIYAM

HLG STNK F -3247 -OB  An.UJANG 
S 

HLG STNK F -2728 -VM  An.IIS

H L G  S T N K  F  - 2 9 2 7  - Q A  
An.SULAEMAN

HLG STNK F  -6402  -UAH  
An.LASTRI SILVA SUSANTI

H L G  S T N K  F  - 8 5 1 5  - V L  
An.WAHYUDIN

HLG STNK F -6052 -TU  An.SUSI 
SUSILAWATI

HLG STNK F -5559 -SJ  An.NUNUY 
NURHASANAH

   

KULINER

CAH SOLO Ayam bakar dan 
ikan bakar “bukan sekedar ayam 
dibakar” Tlp. 0266 -7031031 Smi 
(RS-s/d 30 Oktober) 
WARUNG MKN BEBEK JON-
TOR ,  jontornya bik in keSO-
HOOORR !! Jl. Selabintana Km.3 
Smi. 085624101595 (RS-s/d 30 

Oktober)

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 !!

Startup Jepang Lebarkan 
Sayap ke Indonesia

Digitalisasi Industri 
Tidak Menimbulkan 
Gelombang PHK

JAKARTA - Dalam beberapa tahun ke depan 
akan banyak tenaga ahli yang akan pensiun. 
Hal ini sangat ditakutkan perusahaan-perusa-
haan skala menengah ke atas karena khawatir 
akan memengaruhi operasional.

“Saat ini perusahaan-perusahaan dalam 
kondisi was-was karena datangnya gelom-
bang pensiun untuk tenaga-tenaga ahlinya. 
Padahal ini sebenarnya tidak perlu ditakutkan 
perusahaan. Apalagi dengan adanya digi-
talisasi industri,” kata Danu Setyo Nugroho, 
Head of Process Automation, Digital Factory 
and Process Industry and Drives Division, PT 
Siemens Indonesia saat menerima kunjungan 
Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Jakarta, 
kemarin (5/10).

Dengan digitalisasi industri yang sudah 
terstandardisasi perusahaan, lanjutnya, pe-
rusahaan tidak usah khawatir karena data-
nya sudah tersimpan. Jadi pengganti tinggal 
mengikuti standar yang sudah ada.

“Data adalah the next oil. Semua bisa jalan 
kalau ada data. Walau SDM baru tapi produk 
yang dihasilkan tetap sama kualitasnya ka-
rena semuanya sudah ada standardisasinya,” 
terangnya.

Mengenai kekhawatiran akan adanya anca-
man PHK besar-besaran imbas digitalisasi 
industri, Danu mengklaim hal tersebut tidak 
akan terjadi. Sebab, para pekerja akan dipin-
dahkan ke bagian-bagian lain yang tidak bisa 
dilakukan mesin.

Dalam kesempatan sama, Kabag Humas 
BSN Titin Resmiatin mengungkapkan, stand-
ardisasi memberikan keyakinan akan kinerja 
dan kualitas suatu produk atau jasa. Dengan 
standar juga memungkinan kompatiblitas 
teknologi.

“Kami sengaja ke sini karena Siemens salah 
satu perusahaan yang sudah menerapkan 
standardisasi baik dari sisi manajemen maupun 
produk yang dihasilkan,” tandasnya. (esy/jpnn)

FT: DOKUMEN JPNN

ILUSTRASI: Sejumlah buruh saat hendak masuk kerja.

JAKARTA - Startup video asal 
Jepang, C Chanel sejak tahun 
lalu sudah melebarkan sayap ke 
Indonesia dengan mengakuisisi 
PT Media Makmur. Kini penik-
mat konten-konten C Chanel 
telah berkembang sangat pesat.

Hal itu dapat dilihat dari 
sejumlah platform yang di-
gunakan C Channel dalam 
menyebarkan videonya. Di 
Facebook, C Channel sudah 
memiliki 2,6 juta fans, lalu di 
Instagram memiliki 25 ribu 
followers, dan juga ada 78 ribu 
Line friends.

Akira Morikawa, CEO C 
Channel Global mengatakan, 
diterimanya C Channel oleh 
masyarakat  dikarenakan 
menawarkan berbagai inovasi 
produk konten video yang me-
narik dan dekat dengan kehidu-
pan penggunannya.

C Channel juga fokus pada 
konten yang menarik bagi kaum 
hawa. “Ini sejalan dengan pe-
rubahan gaya hidup kaum 
millenial Indonesia, khususnya 
perempuan pada rentang usia 
18-34 tahun,” ujarnya.

Menurutnya, karakter perem-

puan millennial Indonesia 
sama seperti di Jepang dan 
negara Asia pada umumnya. 
Mereka sangat menyukai hal-
hal yang berbau lifestyle dan 
membagikannya melalui media 
sosial.

Keungguln C Channel lain-
nya adalah penggunaan format 
video vertikal. Format ini mem-
buat penonton tidak perlu men-
gubah posisi telepon genggam 
saat sedang menonton.

Selain itu, durasi video juga 
dibuat singkat namun padat 
ini dapat menjadi solusi bagi 

wanita yang sibuk dan tidak 
memiliki banyak waktu dalam 
mencari informasi.

“Format vertikal C Channel 
memberikan pengalaman 
terbaik dibanding horizontal. 
Itu sebabnya video 1 me-
nit berformat vertikal untuk 
perempuan ini jadi tag line 
kami,” katanya.

Morikawa yakin bahwa for-
mat video vertikal ini akan 
menjadi tren yang semakin 
luas di masa mendatang. Buk-
tinya, meskipun baru muncul 
di Indonesia akhir tahun lalu, 

C Channel sudah berhasil 
mencuri perhatian pasar In-
donesia dengan video verti-
kalnya.

Saat ini, ada 30 juta view per 
bulan di Facebook, dengan 
share tertinggi pada video den-
gan kategori “how to”. Kedepan-
nya, C Channel Indonesia akan 
menggaet lebih banyak talenta 
perempuan Indonesia dan in-
fl uencer untuk memproduksi 
lebih banyak video berkualitas 
sehingga dapat melampaui 10 
juta fans di Facebook hingga 
akhir 2017. (dil/jpnn)

FT:© CBC

ILUSTRASI: Startup.
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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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di Kabupaten Sukabumi. 
Untuk itu, pihaknya beru-
saha semaksimal mungkin 
mensukseskan acara itu. 
“Kami minta doanya juga 
agar kegiatan ini berjalan 
sukses,”harapnya. 

 Ditambahkan Usep, se-
lain memperingati gebyar 
muharam, pihaknya juga 
akan kembali menggelor-
akan gerakan Jumat So-
daqoh sesuai anjuran In-
struksi Bupati Sukabumi 
nomor 6 tahun 2017.

 Diakuinya, gerakan Jumat 
Sodaqoh ini merupakan 
warisan para sesepuh ter-
dahulu yang nyaris hilang 
seiringnya zaman. “Kita 
ingin amalkan kembali 
warisan ini,”tambahnya. 

 Sementara itu ungkapan 
yang sama dilontarkan, 
Sekretaris Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Kabu-
paten Sukabumi, Ujang 
Hamdun.  Menur utnya, 
gerakan Jumat Sodaqoh 
merupakan cara para sese-
puh terdahulu untuk men-
ciptakan iklim sosial yang 

harmonis, dimana setiap 
warga bisa memberikan 
sedikit kelebihannya un-
tuk kepentingan bersama. 
“Kalau dulu yang seperti ini 
namanya perelek,” ungkap 
Uha sapaan karib Ujang 
Hamdun ini. 

 Ia berharap, program yang 
sudah berpayung hukun 
tersebut bisa diamalkan 
diseluruh aspek masyarakat, 
terutama dikalangan pelajar. 
“Ini bukan pungli, karena 
sudah berpayung hukum. 
Jadi tidak usah khawatir,” 
imbuhnya. (why)

Gerakan Jumat Sodaqoh 
Kembali Digelorakan

 Kendati begitu, langkah 
untuk pencalonan PJ pada 
pemilihan kepala desa dini-
lai masih bisa dilakukan. 
Hal tersebut, merujuk pada 
dasar aturan Undang-un-
dang yang menjelaskan se-
lama belum memiliki kekua-
tan hukum tetap atau vonis 
hakim yang bersangkutan 
masih berhak memilih dan 
dipilih. 

“Sesuai perundang-un-
dangan yang ada, selama 
seseorang belum mempu-
nyai kekuatan hukum tetap 
(vonis) dari hakim, ang ber-
sangkutan masih berhak 

memilih dan dipilih. Contoh 
kasus seperti Ahok,” ungkap 
Mbah Diro, sapaan akrab 
Joko Sudiro. 

 L e b i h  l a n j u t  J o k o 
menjelaskan, dalam per-
soalan ini dirinya sudah 
mendapat petunjuk dari 
pimpinan. Namun ia be-
lum bisa menjelaskan ke-
pada publik terkait penan-
ganan kasus yang menjerat 
PJ. Ia hanya memastikan, 
PJ masih DPO sampat saat 
ini. “Untuk kasus tersebut 
sudah ada petunjuk dari 
pimpinan, namun saya 
tidak bisa menjelaskannya 
tentang langkah-langkah 
yang akan dilakukan,” tan-

dasnya. 
 Sementara itu, Kasat Intel 

Polres Sukabumi ketika di-
hubungi sampai berita ini 
diturunkan tidak merespon 
tanggapan terkait soal Surat 
Kelakuan Baik yang diduga 
dikeluarkan pihak Polres 
kepada PJ. Dalam hal ini Sat 
Intel Polres Sukabumi. 

 Untuk diketahui, PJ diduga 
terlibat dalam kasus pencu-
rian barang mentah karet 
(leum, red) milik Perkebu-
nan Pasir Badak. Dalam 
kasus ini, PJ berperan seb-
agai penadah dan terjerat 
pasal 480 KUHP. Dua orang 
temannya sudah ditangkap 
aparat kepolisian.  (Cr10/t)

PJ Dipastikan DPO

 Sedikitnya 50 orang yang 
terdaftar untuk disunat. “Ke-
banyakan yang melaksanakan 
sunatan adalah anak-anak 
sekolah, mulai dari umur 7 
sampai dengan 13 tahun,” ucap 
Dokter Satgas Yonif 310/KK, 

Letda Ckm Denis Afriansyah. 
Pada akhir acara, Satgas Yonif 
310/KK juga memberikan se-
dikit bantuan untuk memper-
erat tali asih antara TNI den-
gan Masyarakat, yaitu dengan 
memberikan pakaian ibadah 
dan sarung gratis kepada anak-
anak yang telah melaksanakan 
sunatan massal.(cr15/d)

Pamtas Yonif 310 
Gelar Sunatan 

Massal

 untuk melihat data keuan-
gan desa termasuk pem-
bayaran pajak pembenda-
haran dana desa. “Laporan 
hasil pertemuan sebelum-
nya dengan Ditjen pajak itu 
kan periode awal September, 
jadi masih ada waktu hingga 
akhir tahun bagi desa untuk 
melunasi pajak,” ujarnya. 

 Disinggung soal adanya SSP 
yang diduga palsu, dirinya 

enggan berkomentar banyak. 
Soalnya, ia baru bisa memas-
tikan setelah melakukan veri-
fikasi kesetiap pemerintah 
desa. “Secepatnya bakal kami 
cek, berbagai kemungkinan 
bisa saja terjadi. Bisa saja 
pas pembayaran pajak tidak 
menggunakan NPWP desa 
dan sebagainya. Jadi maslah 
dugaan pemalsuan ini kami 
belum bisa berkomentar ban-
yak,” tutupnya. 

 Sementara itu, Kepala 

Desa Cimerang, Kecamtan 
Purabaya, Endang Setiawan 
mengaku pihaknya telah 
menyelesaikan pembayaran 
pajak pembendaharan dita-
hun ini. “Kami secara berta-

hap sudah menyelesaikan-
nya, hanya beberapa jenis 
pajak yang belum terkum-
pul dari masyarakat seperti 
Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB),”  singkatnya. (cr15/t). 

DPMPD Segera Kumpulkan Desa

itu, sebetulnya sudah di-
periksa Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Perwakilan 
Jawa Barat. Dari pemer-
iksaan tersebut, memang 
ditemukan kelebihan ang-
garan dalam pengadaannya 
sebesar Rp555 juta lebih. 
“Dan itu sudah diselesaikan. 
Bukti pengembalian kelebi-
hannya pun ada pada kami,” 
terangnya.

 Kendati demikian, Ko-
marudin belum bisa me-
mastikan apakah dalam 
pengadaan Alkes ini benar-
benar tidak ada persoa-
lan atau tidak. Pasalnya, 
sampai saat ini Inspektorat 
Kabupaten Sukabumi be-

lum melakukan pemerik-
saan pada kegiatan terse-
but. “BPK sudah memeriksa 
dan menemukan kelebihan 
pembayaran. Sementara 
kami belum melakukan 
pemeriksaan terkait per-
soalan ini, kami menunggu 
limpahan dulu,” akunya.

 Disinggung soal dugaan 
adanya ‘kongkalikong’ an-
tara pihak rumah sakit, pen-
gusaha dan ULP, Komarudin 
mengaku tidak ingin berspe-
kulasi. Pasalnya, Inspektorat 
Kabupaten Sukabumi belum 
memeriksa persoalan Alkes 
ini. “Anggarannya ini dari 
pemerintah provinsi. Kami 
tidak tahu apakah ada kong-
kalikong atau tidak, karena 
Inspektorat belum melaku-

kan pemeriksaan. Sekali lagi, 
kami siap memeriksa secara 
khusus persoalan ini bila 
KPK melimpahkan kepada 
kami,” pungkasnya.

 Sementara itu, Aktivis Ger-
akan Mahasiswa Nasionalis 
Indonesia (GMNI), Dewek 
Sapta Anugrah menambah-
kan, jika memang laporan ke 
KPK itu ditindak lanjuti dan 
terdapat temuan, maka Bupa-
ti Sukabumi laik mengevalu-
asi kinerja Direktur BLUD RS 
Sekarwangi. “Menurut kami, 
adanya LSM yang melapor 
ke KPK, menajdi bukti atas 
lemahnya kinerja pimpinan. 
Makanya kami menilai, Di-
rektur RS Sekarwangi laik 
dievaluasi,” timpal pria ber-
tubuh ramping itu.

Sukrianto saat dihubungi 
Radar Sukabumi, kemarin 
(5/10). 

 Evan mengaku kecewa atas 
putusan hakim kepada terda-
kwa. Ia menilai hakim tidak 
mencermati dampak yang ter-
jadi dari kasus kekerasan sek-
sual terhadap korban. “Itu kan 
kasus pidana yang dilakukan 
oleh ayah tirinya, apalagi kor-
bannya anak di bawah umur, 
yang masa depannya masih 
panjang. Bukti-buktinya jelas 
kok,” ungkapnya.

 Terkait putusan tersebut, 
Evan berjanji akan melapor-
kan hakim yang menangani 

kasus ini kepada komisi yudi-
sial. Hal itu supaya para ha-
kim yang memvonis bebas 
terdakwa segera diperiksa. 
“Kasus kekerasan seksual ter-
hadap anak di bawah umur, 
pelakunya malah dibebaskan. 
Makanya kami akan laporkan 
hakim kasus ini ke komisi 
yudisial,” terangnya. 

 Disinggung soal barang 
bukti yang dihadirkan pada 
persidangan, Evan menegas-
kan sudah cukup, meski ada 
terkendala pada hasil ket-
erangan korban yang dinilai 
masih di bawah umur. “Kalau 
barang bukti kami rasa sudah 
cukup dengan adanya visum 
dan keterangan korban. Ko-

rban kan masih anak kecil, 
mana bisa dia merekayasa 
cerita,” akunya. 

 Tak hanya itu, Evan juga 
mengaku akan mendorong 
JPU supaya melakukan upaya 
hukum lanjutan. Hal ini untuk 
memperjuangkan korban, 
supaya pelaku bisa diganjar 
hukuman setimpal. “Saat ini, 
kami sebagai pendamping 
korban akan meminta kepada 
JPU untuk melakukan upaya 
hukum kasasi atas putusan 
PN Cibadak pada perkara 
nomor 271/Pid.Sus/2017/
PN.Cbdk,” tandas Evan.

 Evan berasalan, pengajuan 
kasasi sudah sepatutnya di-
lakukan mengingat perlakuan 

terdakwa terhadap korban, 
berdampak pada psikologis 
korban. “Atas kejadian itu, 
nanti akan berdampak pada 
psikologinya, itu yang harus 
diperhatikan tentunya,” pin-
tanya.

 Sementara itu, JPU Kejak-
saan Negeri Kabupaten Suka-
bumi dalam kasus ini, Indra 
Purnamawati T menyatakan, 
pihaknya mengaku heran 
dengan vonis hakim tersebut. 
Padahal, dalam persidangan 
terdakwa telah dituntut dengan 
ancaman hukuman 13 tahun 
penjara. “Kami tidak terima 
atas putusan ini, kami akan 
ajukan kasasi atas vonis bebas 
ini,” singkatnya tegas. (Cr10/t).

Inspektorat Segera Turun Tangan

Pelaku Cabul Divonis Bebas

TERUSAN SUKABUMI EKSPRES

OTONOMI KECAMATAN CIREUNGHAS, KABUPATEN SUKABUMI

Potensi Pertanian jadi Unggulan, didukung juga Potensi UKM, dan Wisata
Sektor pertanian merupakan potensi paling unggul 

di Kecamatan Cireunghas. Lahan pertanian di 
Cireunghas begitu subur. Tak salah kalau sektor 

pertanian menjadi primadona dan potensi paling 
unggul di kecamatan yang dipimpin Camat 

Cireunghas, Drs Nur Komarudin, M.Si ini. 

Laporan Didiet Rahma Aditya 

KECAMATAN Cireunghas 
dilingkupi lima desa. Kelima 
desa tersebut antara lain Desa 
Cireunghas, Cipurut, Cikuru-
tug, Bencoy dan Tegal Pan-
jang. Kecamatan Cireunghas 
amat subur dengan potensi 
persawahannya. Camat Ci-
reunghas, Drs Nur Komaru-
din, M.Si yang didampingi 
Sekmat, Nunung. S.Sos, M.Si 
hasil persawahan dalam hal 
ini produksi padi menjadi 

produk unggulan Cireunghas. 
Boleh dibilang Kecamatan 
Cireunghas menjadi pilot 
project yang unggul dalam 
hasil padi. Semua desa di Ke-
camatan Cireunghas, subur 
dengan hasil padi. Kesuburan 
lahan sawah yang ada di selu-
ruh desa menghijau. 

Kesuburan lahan pertanian di 
Cireunghas pun tentu didukung 
pula oleh irigasi/pengairan yang 
lancar. “Kecamatan Cireung-

has tidak pernah kekeringan,” 
terangnya. Irigasi teknis di Desa 
Cikurutug yang sumbernya 
dari kali Cikurutug muara Sun-
gai Cimandiri atas izin Allah 
membantu menyuburkan la-
han-lahan pertanian yang ada. 
“Mengaliri Desa Cikurutug, Ci-
reunghas, dan Bencoy,”sebutnya. 
Sedangkan irigas teknis satu 
lagi ada di Desa Tegal Panjang 
yang menyuburkan lahan per-
tanian di Desa Tegalpanjang ke 
Desa Bencoy. Acap kali musim 
panen, bersyukur kepada Al-
lah, para warga yang menjadi 
buruh tani atau petani peng-
garap dan petani menikmati 
pemberian Allah dengan hasil 
padi yang cukup memuaskan. 
Wajar kalau memang sebagian 
besar penduduk masyarakat 
Kecamatan Cireunghas bertani 
dalam mencari rezeki yang halal.

 Potensi lain yang juga 

cukup mencolok di Keca-
matan Cireunghas, imbuh 
camat, yakni sektor usaha 
kecil menengah, di mana 
sejak dulu desa-desa seperti 
Cireunghas, Tegal Panjang, 
dan Cikurutug adalah peng-
hasil bata merah. Pengrajin 
bata merah sudah turun 
temurun. Hasil bata merah 
tentunya dipasarkan di tiap 
wilayah salah satunya Suka-
bumi. 

 Curug Luhur di Desa Cikuru-
tug yang jaraknya lebih kurang 
enam kilometer dari kantor 
Kecamatan Cireunghas juga 
menyimpan potensi wisata 
alam. “Curug yang panjang-
nya sekitar 20 meter ini masih 
sangat alami, sehingga butuh 
sentuhan para investor (un-
tuk meningkatkan khasanah 
kepariwisataan Kabupaten 
Sukabumi, red), “ajaknya. (*)

FOTO:IST

KOMPAK: Camat Cireunghas, Drs Nur Komarudin, M.Si bersama pegawai Kecamatan Cireunghas foto bersama. 

 Dewek juga mendukung 
supaya KPK turun langsung 
memeriksa dugaan ‘kong-
kalikong’ dalam pengadaan 
ini. Sebab, pengadaan Alkes 
ini berkaitan dengan pen-

ingkatan layanan dalam 
optimalisasi pelayanan ter-
hadap masyarakat. “Sudah 
sepatutnya persoalan inin 
menjadi perhatian penuh 
KPK,” sambungnya. 

 Dewek juga berharap, pihak 
rumah sakit kooperatif jika 
dimintai keterangan oleh pi-
hak KPK tanpa perlu melaku-
kan manuver pembenaran 
lainnya. “Karena bagaimana 

pun penegakan supremasi 
hukum perlu dilaksanakan 
oleh negara. Ibarat pepatah, 
hukum harus ditegakkan 
walau langit akan runtuh,” 
imbuhnya. (cr15/t)



JUMAT, 6 OKTOBER TAHUN 2017    HALAMAN 16

BAKSOS

YANG DISOROT

KEAGAMAAN

PELAKU CABUL 

DIVONIS BEBAS

PALABUHANRATU - Kem-
bali, hakim Pengadilan Negeri 
Cibadak memvonis bebas 

pelaku kejahatan. Kali ini, 
pelaku cabul, Muhamad Rian 
Firdaus yang divonis bebas 
pada sidang putusan, Rabu 
(4/10) kemarin. Sontak, Jaksa 
Penuntut Umum (JPU) dari 
Kejaksaan Negeri Kabupat-
en Sukabumi langsung me-

nyatakan kasasi atas putusan 
tersebut.

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, terdakwa 
merupakan pelaku kejahatan 
pencabulan terhadap anak di 
bawah umur yang tiada lain 
adalah anak tirinya sendiri di 

wilayah Kecamatan Parungku-
da. Pada sidang putusan yang 
diketuai M. Fauzan Haryadi 
dengan hakim anggota Deni 
Indrayana dan Prasetyo Nu-
groho itu terdakwa, M. Rian 
Firdaus dinyatakan tidak ter-
bukti melakukan tindak keja-

hatan pelecehan seksual. 
 “Kami kecewa atas vonis ini. 

Masa sudah jelas begitu, ha-
kim malah memutuskan tidak 
bersalah, kan aneh,” ujar Pe-
nasehat Hukum korban, Evan 

JPU Langsung 
Ajukan Kasasi

PEMBUKTIAN: PEMBUKTIAN: 
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sekretaris Inspektorat Kabupaten 

Sukabumi, Komarudin saat Sukabumi, Komarudin saat 
menunjukan hasil pemeriksa BPK menunjukan hasil pemeriksa BPK 
dan bukti pengembalian kelebihan dan bukti pengembalian kelebihan 

pembayaran Alkes, kemarin.pembayaran Alkes, kemarin.

Inspektorat 
Segera Turun 

Tangan

CIBADAK - Inspektorat Kabupaten 
Sukabumi berjanji akan melaku-
kan pemeriksaan secara pro-
fesional terhadap persoalan 
yang dilaporkan Lembaga 
Swadaya Masyarakat Bangun 
Kesejahteraan Rakyat Sukabu-
mi ke Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK). Hal itu jika 
KPK melimpahkan laporan 
tersebut ke Inspektorat. “Kami 
siap untuk melakukan pemerik-
saan atas persoalan ini, bila KPK 
melimpahkannya kepada kami,” 
ujar Sekretaris Inspektorat Ka-
bupaten Sukabumi, Komarudin 
saat ditemui Radar Sukabumi, 
kemarin (5/10).

 Menurut Komarudin, perihal 
pengadaan alat kesehatan (Al-
kes) tahun 2014 di BLUD RS Sek-
arwangi yang kini  dipersoalkan 

GMNI Minta Kinerja 
Dirut Sekarwangi 

Dievaluasi

DPMPD Segera 
Kumpulkan Desa

PELATIHAN: Puluhan kepala desa saat mendengarkan materi pelatihan dari Dinas 
Pemberdayan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi belum lama ini.

CIBADAK - Dinas Pemberday-
aan Masyarakat Desa (DPMD) 
berjanji akan memanggil 17 desa 
yang belum melaksanakan ke-
wajiban perpajakan bendahara 
desa. Selain itu, DPMPD juga 
akan menelusuri desa yang di-
duga menggunakan surat setoran 
pajak (SSP) palsu. 

 Kepala Bidang Keuangan dan 
Aset Desa DPMD Kabupaten 
Sukabumi, Ahmad Mujadid men-
gungkapkan, setelah menerima 
laporan dari Direktorat Jendral 
(Ditjen) Pajak, Kanwil DJP Jawa 
Barat I terkait 17 desa yang be-
lum melaksanakan kewajiban 
perpajakan bendahara desa dan 
dugaan pemalsuan surat setoran 
pajak, pihaknya bakal menelusuri 
kebenarannya. “Tidak hanya 17 

desa itu saja, kami bakal periksa 
seluruh desa terkait ini,” jelasnya 
kepada Radar Sukabumi, kemarin 
(5/10). 

 Selain itu, Ahmad Mujadid 
juga mengaku bakal meminta 
bukti tertulis yang menyatakan 
bahwa desa yang bersangku-
tan telah membayar pajak dari 
kantor pelayanan pajak (KPP) 
Sukabumi pada pencairan dana 
desa tahap dua mendatang. “Ini 
merupakan bentuk komitmen 
kami, supaya setiap desa taat 
dan patuh terhadap pembayaran 
pajak,” terangnya. 

 Tak hanya itu, pengecekan 
memalui sistem keuangan desa 
(Siskudes) juga bakal dilakukan 

PJ Dipastikan DPO
PALABUHANRATU - Bakal calon kepala 

desa (Kades) Cibodas, Kecamatan Palabu-
hanratu, PJ dipastikan statusnya masih 
masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) 
dalam kasus hukum dengan perkebunan. 
Kendati demikian, pencalonan PJ dalam 
perhelatan Pilkades mendatang tidak men-
jadi kendala karena belum ada vonis yang 
ditetapkan pengadilan. 

 Kapolsek Cikakak, AKP Joko Sudiro 
menjelaskan, status DPO pada PJ ditetapkan 
sejak 2012 lalu dan sampai sekarang status-
nya belum dicabut. “Iya benar PJ ini DPO 
kita. Dan sampai saat ini statusnya masih 
DPO,” paparnya kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (5/10). 

Pamtas Yonif 310 
Gelar Sunatan Massal

MERAUKE - Personel TNI AD dari Satuan 
Tugas (Satgas) Pamtas Yonif 310/Kidang Kan-
cana menggelar sunatan massal di wilayah 
perbatasan RI-PNG, tepatnya adalah di 
Kampung Bower, Bupul 9, Distrik Elikobel, 
Kabupaten Merauke. Kegiatan bhakti sosial 
ini dilaksanakan dalam rangka memberikan 
pelayanan kepada masyarakat di wilayah 
perbatasan RI-PNG dan memeriahkan HUT 
ke - 72 TNI.

 “Kegiatan ini kami laksanakan karena meli-
hat masyarakat di wilayah perbatasan terkhu-
sus di pelosok-pelosok desa belum terjamah 
oleh fasilitas kesehatan,” kata Komandan Sat-
gas Pengaman Perbatasan RI-PNG Yonif 310/
KK, Letnan Kolonel Inf Cecep Kurniyawan, 
S.A.P. Selain itu, Dansatgas Yonif 310/KK 
menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk 
kepedulian dan perhatian TNI-AD terhadap 
peningkatan kesehatan warga perbatasan. 
Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Satgas 
Pamtas RI-PNG Yonif 310/KK menggandeng 
tenaga kesehatan dari puskesmas Distrik 
Elikobel dan sejumlah aparat desa Kampung 
Bower. “Kami bersyukur karena masyarakat 
di Kampung Bower, Distrik Elikobel, Ka-
bupaten Merauke, ini sangat antusias dan 
terhitung sangat banyak yang berpartisipasi,” 
ucap Yeti Mahuze, Kepala Distrik Elikobel.

Gerakan Jumat 
Sodaqoh Kembali 
Digelorakan

CISAAT-- Gebyar puncak Muharam 1439 
Hijriyah sekaligus peringatan Milad Pen-
egakan Syariat Islam (PSI) yang ke XVI akan 
diselenggarakan di GOR tinju Palabuhanratu 
pada 11 Oktober, mendatang. Kegiatan yang 
bertajuk ‘Meneguhkan Komitmen Penegakan 
Syariat Islam Dalam Bingkai NKRI’ ini, ren-
cananya akan dihadiri ribuan umat Islam dan 
para pejabat tinggi di Kabupaten Sukabumi. 

 Kasubag Bina Lembaga Keagamaan Kabu-
paten Sukabumi, Usep Setiawan mengatakan, 
kegiatan tersebut merupakan puncak acara 
gebyar Muharam 1439 Hijriyah dari berbagai 
agenda perayaan yang sudah diadakan berb-
agai daerah. “Saat ini kita sedang melakukan 
pemantapan dan persiapan acara puncak 
tersebut,”kata Usep kepada Radar Sukabumi. 

 Menurut Usep, agenda tahunan tersebut 
tentunya dinilai sangat sakral. Sebab hal 
sebagai barometer kinerja Keagamaan 

  PELAKU..Baca Hal 15

  INSPEKTORAT..Baca Hal 15

  PAMTAS..Baca Hal 15

  PJ..Baca Hal 15

  DPMPD..Baca Hal 15
  GERAKAN..Baca Hal 15
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BAKSOS: Satuan Tugas (Satgas) Pamtas Yonif 310/
KK menggelar sunatan massal di wilayah perbatasan 
RI-PNG, di Kampung Bower, Bupul 9, Distrik Elikobel, 
Kabupaten Merauke.
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