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Rumah Reot Kembali Ditemukan

53.821 Warga ’Tersiksa’

“Loba keneh Mak Cacih-Mak 
Cacih nu kudu di bantu”

“Muga-muga sing geura hujan 
atuh, tos gararing sumur ge”
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 SEWA...Baca Hal 4

 SIAP-SIAP...Baca Hal 4

 LIMA...Baca Hal 4 MUI...Baca Hal 4

 KARYANYA...Baca Hal 4

 MUNCULKAN...Baca Hal 4

POLITIK

Buah Dedikasi Panjang Djariman ’’Ki Ledjar’’ Soebroto terhadap Wayang Kancil

Karyanya Dikoleksi Museum di Belanda, Jerman, dan Kanada

Sewa Ikan 
saat Kesepian 

KESEPIAN di hotel, tapi tidak berani 
bernakal-nakal? Sewa saja partner yang tidak 
menimbulkan gosip. Yakni seekor ikan. 

 Van der Valk Hotel di kawasan Bandara 
Charleroi, Brussels, Belgia, menyediakan 
layanan rent-a-fish. Sewa ikan. Penyewa 
yang berminat bakal mendapatkan sebuah 
akuarium mini di kamar. 
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AKBP RUSTAM MANSUR

Kapores Sukabumi Kota

DIPASANG : Bangunan Milik PT AKA di DIPASANG : Bangunan Milik PT AKA di 
pasang Police Line oleh Polres Sukabumi pasang Police Line oleh Polres Sukabumi 
Kota di lahan Pasar Pelita yang berada di Kota di lahan Pasar Pelita yang berada di 

Kelurahan Gunungparang, Kecamatn Cikole, Kelurahan Gunungparang, Kecamatn Cikole, 
Kota Sukabumi.Kota Sukabumi.

BANGUNAN DAN TIANG PANCANG MILIK PT AKA DISEGEL

Siap-siap Terkena ‘Nyanyian’ Irwan
 “Iya, Irwan (tersangka red) yang menjadi DPO sudah kita 

amankan di Polres. Proses pemeriksaan terus kita lakukan. 
Jadi, banyak temua yang harus kita kembangkan. Temuan-

temuan atau fakta baru itu, sedang kita selidiki,”

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

SUKABUMI - Peluit tanda babak baru 
pengusutan kasus mangkraknya Pasar 
Pelita, sudah dibunyikan pihak Polres 
Sukabumi Kota. ‘Nyanyian’ Kuasa Direksi 
PT Anugrah Kencana Abadi (AKA), Irwan 

terduga pelaku aksi tipu gelap pembayaran 
uang DP dan boking fee ruko Pasar Pelita 
sekitar Rp6 miliar lebih yang sudah dia-
mankan, jelas akan terdengar nyaring.

MELANGLANG 
BUANA:
Djariman 
”Ledjar” 
Soebroto 
memamerkan 
beberapa 
wayang 
karyanya.

Selain rutin diundang ke banyak negara di berbagai benua, 
Ki Ledjar jadi guru bagi banyak warga asing yang berminat 

pada wayang kancil. Si cucu penerusnya pun kini mulai 
dikenal di Jepang. 

TRI MUJOKO BAYUAJI, Jogjakarta

KALAU kebetulan ke Bre-
men, Amsterdam, atau 
Vancouver dan jalan-jalan 
ke museum setempat, ber-
banggalah ketika bertemu 
wayang berbentuk kancil, 
kerbau, buaya, atau hari-
mau. Sebab, ada tangan 
dari Indonesia yang gigih 
membuat dan memain-

kannya hingga mengun-
dang ketertarikan dari 
mancanegara. 

 Dialah Djariman Soebro-
to alias Ki Ledjar. Dimulai 
pada 1980-an, puluhan 
tahun dia bersiteguh di 
apa yang kemudian dike-
nal sebagai wayang kancil. 

Lima Kloter Awali Misi 
Kepulangan Jamaah Haji

MUI Apresiasi
 Langkah Pemerintah

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

RAPAT KOORDINASI : Ketua Umum MUI Kota Sukabumi, Prof. Dr. Deddy Ismatullah di dampingi 
Sekertaris Umum MUI Kota Sukabumi, H. Muhammad Kusoy bersama Muspika Kecamatan 
Cikole, tengah melakukan rapat koordinasi perihal bantuan untuk umat Isalam Rohingya.

SUKABUMI - Sikap pemerintah yang mengutus Menteri 
Luar Negeri, Retno Marsudi untuk meredam krisis Rohingya 
di Rakhine State, Myanmar tak hanya menjadi sorotan dunia. 

Di daerah pun, langkah tersebut mendapat apresiasi salah 
satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Sukabumi.

Muculkan Potensi 
Empat Koalisi

SUKABUMI - Secara hi-
tungan kertas, peta politik 
menjelang Pemilihan Wa-
likota (Pilwalkot) Suka-
bumi 2018 mendatang, 
mulai terpetakan. Beber-

apa partai politik sudah mulai menemukan 
jodohnya masing-masing berikut dengan 
“pengantin” nya.

 Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, 
Partai Demokrat dan PKS misalnya, sudah 
merekomendasikan koalisi juga usungan pa-

 JAKARTA – Pemulangan perdana ja-
maah haji kemarin (6/9) berjalan cukup 
lancar. Ada lima kloter yang mengawali 
proses pemulangan. Dimulai 
dari Kloter 1 Medan (MES 01). 
Kloter yang terdiri dari 393 orang 
jamaah dan petugas haji ini, ter-
bang dari bandara King Abdul 
Aziz Jeddah kemarin siang pukul 
11.00 waktu Saudi. Rombongan 
ini dijadwalkan mendarat tadi 

malam pukul 23.35.
 Rombongan berikutnya yang menda-

rat di tanah air adalah jamaah haji Kloter 
1 Jakarta Pondok Gede (JKG 01) 
yang terdiri dari 393 jamaah 
serta petugas haji. Kloter ini di-
jadwalkan mendarat di bandara 
Soekarno Hatta, Cengkareng, 
Banten dini hari tadi pukul 
02.00. Rombongan ini lantas 

JADWAL KEDATANGAN PERDANA
(KLOTER 1) SELURUH DEBARKASI

Banda Aceh : 12 kloter : 4.393 Jamaah // Kloter 1 : 26 September (02.45)

Medan : 22 kloter : 8.356 jamaah // Kloter 1 : 6 September (23.35)

Batam : 27 kloter : 11.805 jamaah // Kloter 1 : 8 September (23.00)

Padang : 17 kloter : 6.269 jamaah // Kloter 1 : 7 September (06.05)

Palembang : 19 kloter : 8.104 jamaah // Kloter 1 : 13 September (17.40)

Jakarta (GA/Pdk. Gede) : 63 kloter : 24.519 jamaah // Kloter 1 : 7 September (02.00)

Jakarta (SV/Bekasi) : 96 kloter : 38.852 jamaah // Kloter 1 : 7 September (18.55)

Solo : 95 kloter : 33.637 jamaah // Kloter 1 : 7 September (06.10)

Surabaya : 83 kloter : 36.640 jamaah // Kloter 1 : 8 September (01.50)

Balikpapan : 13 kloter : 5.727 jamaah // Kloter 1 : 8 September (01.10)

Banjarmasin : 18 kloter : 5.448 jamaah // Kloter 1 : 9 September (13.45)

Makassar : 35 kloter : 15.736 jamaah // Kloter 1 : 7 September (12.50)

Lombok : 11 kloter : 4.514 jamaah // Kloter 1 : 5 Oktober (21.45)

Keterangan :
- Jadwal kedatangan sesuai 
 zona waktu masing-masing Debarkasi

SUMBER : KEMENTERIAN AGAMA



TANGAN Asniah cekatan 
mencampur tepung terigu, 
telur, mentega, gula pasir, 
dan susu di atas meja. Bahan 
itu diolah menjadi adonan 
roti. Sesekali dia menabur 
tepung terigu di atas meja. 
Perempuan berusia 43 ta-
hun itu tak sendiri. Ada Sa-
niati, Fifi, Sahriani, Andi 
Erwin, Hamka, dan Fach-
ruddin. Seluruhnya

berstatus narapidana.
Nia –sapaan akrab Asni-

ah– kemudian mengambil 
wajan. Dia meletakkannya di 
atas kompor. Minyak goreng 

dituang, lalu kompor dinya-
lakan. Saat minyak mulai 
panas, satu per satu adonan 
roti pun dimasukkan ke wa-
jan. Sesekali dia mengecil-
kan api dari kenop pengatur. 
Lima bulan lalu, tepatnya 
April, Nia mulai bekerja 
di toko roti ”Rutan Daeng 
Bakery” Rumah Tahanan 
Negara (Rutan) Makassar.

Setiap bulan Nia mendapat 
upah. ”Cukuplah untuk ke-
butuhan keluarga,” kata Nia, 
tak ingin menyebut nominal 
upah yang diterimanya. Nia 
mendekam di penjara rutan 

lantaran tersandung kasus 
pencurian. Dia terimpit ma-
salah ekonomi dan harus 
menyekolahkan anaknya.

”Dua anak saya. Satu masih 
sekolah,”ungkapnya, Senin 
(4/9).

Tahanan lainnya, Saniati, 

meletakkan minuman di-
ngin di atas meja. Segelas es 
teh. Matanya berbinar-binar 
sambil mengatakan anaknya 
masih berusia tujuh tahun.

Tak banyak yang dapat 
diberikan kepada keluar-
ga yang merawat anaknya. 

”Minimal ada uang untuk 
membantu beli susu dan 
mengurangi beban nenek-
nya,” imbuh tahanan kasus 
narkoba itu dengan menun-
dukkan kepala.

Roti yang diproduksi para 
napi ini tak hanya digoreng. 
Ada juga yang dioven. Sani-
ati menyebut roti panggang 
itu dengan sebutan roti eko-
nomis dan premium. ”Kalau 
premium lebih mahal,” ujar-
nya sambil menunjuk roti 
yang sudah dikemas plastik.

Ketika bekerja, napi itu 
mendapat pengawasan seo-
rang sipir, Aslan. Dialah yang 
mengatur distribusi roti ter-
sebut. ”Selain di rutan, kita 
juga bawa ke Lapas Kelas I

Makassar, Lapas Narkotika 
Bolangi, dan Lapas Perem-
puan. Produksi per hari 500 
biji,” kata Aslan yang diang-

kat sebagai manajer Rutan 
Daeng Bakery.

Para napi itu sebelumnya 
tak memiliki kemampuan 
membuat roti. Melalui pe-
latihan yang diikuti, mereka 
akhirnya bisa hingga mahir.

”Kami hadirkan chef dari 
Jakarta untuk melatih me-
reka,” ungkapnya.

Napi tersebut mendapat 
gaji minimal Rp 1 juta. ”Tak 
ada di bawah 1 juta. Yang 
sudah mahir dapat 2 juta 
lebih,” ujarnya.

Selain gaji, ada insentif 
dari hasil jualan roti setiap 
pekan. ”Gaji tadi ditahan 
dulu. Nanti mereka bebas, 
baru diberikan untuk men-
jadi modal usaha,” tuturnya.

Kepala Rutan Kelas I Ma-
kassar Surianto yang dite-
mui terpisah memaparkan 
bahwa pihaknya berencana 

mengembangkan kegiatan 
usaha mikro ekonomi para 
napi yang sudah bebas le-
wat Yayasan Sahabat Nurul 
Iman. Bangunan yayasan 
segera dibangun di Minasa 
Upa.

”Sudah ada tanah hibah, 
tinggal dibangun saja. Keba-
nyakan napi ini melakukan 
kejahatan atas dasar faktor 
ekonomi,” ungkapnya.

”Jadi, mereka yang bekerja 
di toko roti dapat mengem-
bangkan usahanya nanti di 
luar. Kita bisa bekerja sama,” 
lanjutnya.

Selain pengembangan usa-
ha mikro, kegiatan ibadah 
tak boleh terlupakan. Akan 
ada kegiatan kultum (ku-
liah tujuh menit), tahsin, 
belajar berbahasa Arab, dan 
kegiatan ibadah lainnya. (*/
c10/ami)

Penghuni Rutan Makassar Kelola Rutan Daeng Bakery

Tetap Biayai Hidup Anak meski di Penjara

FT: IDHAM AMA/FAJAR/JPG

BEKAL KALAU BEBAS: Penghuni Rutan Makassar membuat 
roti. Mereka dapat gaji minimal Rp 1 juta.

IMAM NAHRAWI
FIGUR

NASIONAL

Dari balik tembok Rutan Kelas I Makassar 
yang kukuh, para narapidana mampu 

menghasilkan uang. Minimal untuk 
membantu beli susu atau sekolahkan anak.

RUDIANSYAH, Makassar

HOAX ATAU BUKAN2 KAMIS, 7 SEPTEMBER 2017

Badai Harvey Jadi 
Bahan Sindiran
HURRICANE Harvey yang baru saja menerjang sejumlah 

kawasan di Texas, AS, ternyata banyak dijadikan bahan hoax. 
Sejumlah orang mengaitkan hantaman badai tersebut dengan 
sosok presiden kontroversial AS, Donald Trump. Salah satu yang 

banyak 
diperbincangkan 
adalah blusukan 
Trump dan first 
lady Melania 
Trump ketika 
meninjau Texas 
pada 29 Agustus 
2017. Yang 
diperbincangkan 
sebenarnya tidak 
penting. Yakni, gaya 
dandanan Melania 
Trump.

Sejumlah netizen 
nyinyir dengan 
dandanan Melania 
sebelum berangkat 
ke Texas. Dia 
mengenakan dress 
dipadu bomber 
jacket serta sepatu 
high heels. Dandanan 
itu tergambar dari 
foto yang diunggah 
Noah Gray (@
NoahGrayCNN), 
CNN White House 

producer.
’’Melania wearing 4 inch heels in a flood zone is really stupid,’’ 

kicau pengguna Twitter mengomentari foto Noah. Ada juga yang 
mengkritik, ’’And Melania wearing those high heels!?! What did she 
think, that it was fashion week in Texas? Just plain wrong!’’

Nah, ternyata banyak netizen di negara tersebut yang kecele. 
Melania ternyata berganti dandanan saat di atas Air Force One. 
Dia memakai jins, sneakers, dan topi hitam. Foto yang 
menggambarkan dandanan Melania di Texas itu sebenarnya 
telah di-publish fotografer Gedung Putih. Namun, foto-foto 
tersebut tidak seviral gambar ketika mantan model itu hendak 
menuju pesawat.

Hoax terkait dengan badai Harvey bukan itu saja. Di AS 
sempat pula beredar foto Trump terlibat evakuasi korban 
banjir. Ternyata foto tersebut merupakan hasil editan. Hoax 
lain yang beredar adalah foto hiu berenang di kubangan banjir 
di jalanan Texas. Foto itu sempat ramai di Twitter dan ternyata 
hoax. (gun/eko/c14/fat)

Lowongan
17 Ribu CPNS 
Keduluan Hoax

’’MAS, iki bener ta? Bapak 
suruh saya daftar. Katanya dapat 
info dari grup di RW.’’ Begitu 
perta nyaan yang diajukan Irwan 
kepada kakaknya. Irwan ternyata 
baru saja mendapat informasi 
mengenai pendaftaran PNS di 
sejumlah kementerian.

Bukan hanya Irwan, kemarin 
sejumlah pengguna WhatsApp 
memang menerima pesan se-
rupa. Kebanyakan tersebar dari 
grup-grup terbatas. Infor masi itu 
sangat menarik karena lo wongan 
yang dibuka menca pai 17.400 
orang. Mulai lulusan SMA/SMK 
sampai S-2 (magister).

Bunyi lengkap informasi lo-
wongan itu seperti ini: Mulai 
siang ini, 5 Sep 2017, pukul 12.00 
WIB, dibuka pendaftaran PNS 
secara serentak untuk selu ruh 
kementerian. Dibutuhkan 17.400 
dari tingkat pendidikan SMK/
SMA sampai pd S2. Silah kan 
buka pengumuman di www.
kemenpanrb.go.id atau di http://
sscn.bkn.go.id. Terima kasih.

Secara resmi, pendaftaran 
CPNS sebenarnya dilakukan me-
lalui website sscn.bkn.go.id. Na-
mun, namun hingga tadi malam, 
di website mi lik Badan Kepega-
waian Negara (BKN) itu tidak 
ada lowongan pendaftaran CPNS 
baru. Sebe lumnya me mang ada 
dua lowongan CPNS, yakni di 
Ke menterian Hukum dan HAM 
serta Mahkamah Agung. Tapi, 

pendaftarannya sudah ditutup 
akhir Agustus lalu.

Lowongan 17.400 CPNS juga 
punya kejanggalan lain. Mi-
salnya, website Kementerian 
PAN-RB. Alamat situs resmi 
kementerian yang dipimpin 
Asman Abnur itu adalah www.
menpan.go.id, bukan www.ke-
menpanrb.go.id. Dari situ saja, 
bisa dipastikan informasi ter-
sebut abal-abal.

Kepala Biro Hukum, Komu-
nikasi, dan Informasi Publik 
Kementerian PAN-RB Herman 
Suryatman langsung mengkla-
rifikasi kabar yang beredar di 
masyarakat itu. Dia mengatakan, 
memang benar telah dibuka 
informasi lowongan CPNS un-
tuk 60 instansi pusat dan Pro-
vinsi Kalimantan Utara. Total 
kuotanya mencapai 17.928 
kursi. ”Informasi yang beredar 
kan pendaftaran mulai 5 
September 2017 pukul 12.00. 
Itu tidak benar,” jelas dia.

Menurut Herman, euforia 
masyarakat menyambut dibu-
ka nya lowongan CPNS 2017 
begitu luar biasa. Sehingga, saat 
ada kabar dibuka pendaftaran 
pada 5 September, langsung 
terjadi kehebohan.

Dia mengingatkan, kehebohan 
itu harus diikuti sumber in-
formasi yang benar. Renca na-
nya, Kementerian PAN-RB baru 
mengunggah informasi lo-

Pemerintah memang 
membuka lowongan 
lebih dari 17 ribu 
CPNS, tapi baru akan 
dilakukan pada 11 
September, bukan 
5 September.   
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wong an CPNS baru tahap ke-
dua pada 5 September 2017 
pukul 23.00. Sedangkan pen-
daf tarannya bakal dilaksanakan 
11 September nanti. ”Masya-
rakat yang ingin mendaftar 
sebaiknya mulai menyiapkan 
diri,” jelasnya.

Dalam pendafataran CPNS 
tahap satu lalu, jumlah pelamar-
nya mencapai satu  juta lebih. 
Padahal hanya dibuka untuk 
Kemenkum HAM dan MA saja. 
Sementara di pendaftaran CPNS 
gelombang kedua kali ini, 
Kemenkeu mendapatkan alo kasi 
terbanyak mencapai 2.880 kursi. 
Kemudian disusul BPN sebanyak 
1.610 kursi. Lalu ada Kemenris-
tekdikti dengan kuota 1.500 
kursi. Selanjutnya Kemen terian 
PUPR, Kejaksaan, Kemen kes, 
dan Kemenag masing-ma sing 
dapat jatah seribu kursi CPNS 
baru. (wan/and/c19/fat) 

ILUSTRASI WAHYU KOKANG/JAWA POS

Jagal Kurban 
Berpengalaman

ADA jagal hewan kurban ”isti-
mewa” di Kementerian Pemuda 
dan Olahraga (Kemenpora). Tiga 
ekor sapi dan seekor kambing 
berhasil disembelih si jagal dalam 
15 menit. Dialah sang pemimpin 
kementerian tersebut, Menpora 
Imam Nahrawi. ”Ini rekor ter-
banyak saya menyembe-
lih hewan dalam satu 
hari,” kata Imam.

Menurut Nahrawi, 
pengalaman perta-
ma menyembelih 
hewan kurban dija-
lani saat masih ber-
status mahasiswa. 
Namun, jumlah 
hewan yang di-
sembelih tidak 
begitu banyak. 
Maksimal ha-
nya dua ekor. 
Itu pun semu-
anya kambing. 
Kali terakhir dia 
m e n y e m b e l i h 
hewan kurban lima 
tahun lalu ketika meraya-
kan Idul Adha bersama keluarga di Madura.

Nah, karena sudah punya cukup jam terbang, 
menteri berusia 44 tahun itu tidak sedikit pun terlihat 
kikuk. Tangannya begitu luwes memegang belati 
dan kakinya juga cekatan menopang hewan kurban 
agar tidak banyak bergerak. Nahrawi menyatakan, 
dirinya memang berpengalaman soal sembelih-
-menyembelih. 

Namun, tidak soal menguliti hewan korban. ”Ka-
rena sepertinya butuh pengalaman khusus untuk 
menguliti hewan. Saya juga akui tidak bisa memo-
tong-motong hewan kurban ke bagian-bagian kecil,” 
kata ayah tujuh anak tersebut. (ben/c6/ttg)
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JIN Pegang Bukti
Peran Agus 
Rahardjo di 

Kasus e-KTP
JAKARTA - Presidium Nasi-

onal Jaringan Islam Nusanta-
ra atau JIN pegang bukti yang 
mereka yakini bisa meng-
ungkap peran mantan kepala 
Lembaga Kebijakan Penga-
daan Barang/Jasa Pemerin-
tah (LKPP) Agus Rahardjo, 
dalam proyek e-KTP.

Setidaknya ada sebelas 
eksemplar dokumen yang 
diserahkan oleh Ketua 
Presidium JIN, Razikin, 
ketika mengadukan Agus 
yang juga ketua Komisi 
Pemberantasan Korupsi 

(KPK) itu ke Kejagung.
“Yang kami bawa berkas-

nya adalah kronologi ter-
hadap proses e-KTP, bukti 
surat menyurat,” kata Razikin 
kepada JPNN.com di Jakarta, 
kemarin (6/9).

Selain itu, ada sejumlah 
pernyataan-pernyataan pe-
nentu kebijakan waktu itu, 
yakni Menteri Dalam Negeri 
Gamawan Fauzi yang per-
nah disampaikan di depan 
publik.

“Dan (materi) rapat-rapat 
terbatas, termasuk kami 
juga menyampaikan lapor-
an ada rapat khusus di Istana 
Wapres yang diikuti Sofyan 

Djalil,” jelas Razikin.
Dari seluruh rangkaian 

peristiwanya, ucap dia, Pre-
sidium Nasional JIN mene-
mukan adanya peran Agus 
Rahardjo ketika itu di proses 
pengadaan e-KTP.

“Ketika kami menyusun 

rapi konstruksi ini, kami me-
nemukan bahwa Agus ada 
keinginan bahwa dia pro-
aktif secara pribadi, dengan 
menggunakan jabatan dia 
sebagai ketua LKPP waktu itu 
untuk menggiring konsorsi-
um memenangkan tender 

e-KTP,” tutur dia.Karena itu 
pihaknya berharap Kejagung 
menindaklanjuti secara seri-
us pengaduan yang telah dia 
sampaikan. Serta, mengusut 
secara tuntas semua pihak 
yang terlibat dalam skandal 
e-KTP.“Termasuk pengakuan 

yang beredar bahwa Agus 
minta ketemu empat mata 
dengan Gamawan Fauzi, dan 
Gamawan menolak perte-
muan empat mata dengan 
Agus. Itu semua kami berha-
rap dibuka seterang-terang-
nya,” pungkas dia. (fat/jpnn)

FT:FATHRA NI/JPNN.COM

SERIUS: Razikin (baju putih) bersama Presidium JIN saat melaporkan Agus Rahardjo ke Kejagung.



Nomor Telepon

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

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

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

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

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

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

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

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Polsek Surade 0266) 490295

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

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

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

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

RUMAH SAKIT

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

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

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

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

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

KA PANGRANGO

KA SILIWANGI / PANGRANGO

Eksekutif / Eko AC

Eksekutif / Eko AC

Jadwal Perjalanan Kereta Api

Sukabumi - Bogor Bogor - Sukabumi

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

15.29
13.25
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
12.08

10.05
-

KA. 108
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

20.41
18.30
-

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
17.48

15.45
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

09.59
07.55
-

KA. 101
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
07.03

05.00
-

Sukabumi - Cianjur Cianjur - Sukabumi

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

15.10
13.50
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
11.41

10.20
-

KA. 107
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

19.35
18.15
-

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
17.10

15.50
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

09.36
08.15
-

KA. 102
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
07.05

05.45
-
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Oleh :
GUFRON MABRURI

Aktivis HAM

OPINI

Penanganan maraknya 
ujaran kebencian di ruang 
publik hingga kini masih 
merupakan persoalan pelik. 
Salah satu masalah utama-
nya, isu kebencian belum se-
cara baik dan jelas dipahami, 
bukan hanya anggota masya-
rakat sehingga masih saja ada 
yang tergerak untuk melaku-
kan ujaran-ujaran kebencian 
di ruang publik, tetapi juga di 
kalangan para penyelenggara 
negara sendiri. Tidak sedikit 
orang yang belum bisa mem-
bedakan mana bentuk ekp-
resi yang merupakan suatu 
ujaran kebencian dan mana 
yang bukan.

Kekaburan dan bahkan 
persepsi yang keliru di da-
lam memahami ujaran 
kebencian menimbulkan 
persoalan baru. Misalnya 
terlihat dari penggunaan 
istilah ini yang kadang kala 
dipertukarkan dengan is-
tilah lain, atau penerapan 
delik ujaran kebencian yang 
acap kali dikenakan terha-
dap bentuk-bentuk ekspresi 
yang absah.

Tentu saja, adanya perha-
tian yang semakin besar atas 
isu ujaran kebencian dan 
langkah tegas pemerintah 
sebagai perkembangan po-
sitif. Apalagi ujaran keben-
cian dianggap tidak hanya 
mengancam kebinekaan, 
tetapi seperti banyak dicatat 
sejumlah laporan dinilai 

juga ikut berkontribusi men-
dorong terjadinya defisit 
dalam sejumlah isu kebe-
basan dan HAM, khususnya 
menyangkut hak-hak asasi 
anggota kelompok minoritas 
di masyarakat.

Meski demikian, pena-
nganan maraknya ujaran 
kebencian membutuhkan 
kehati-hatian dan tidak bo-
leh dijalankan secara se-
mena-mena sehingga tidak 
memberangus ekspresi lain 
yang absah dan sebenar-
nya harus dilindungi. Ke-
bijakan dan penanganan 
yang semena-mena bisa 
membuka pintu celah bagi 
pemberangusan kebebasan 
berekspresi, atau disalahgu-
nakan oleh penguasa atau 
pemerintah untuk merepre-
si oposisi politik atau kritik 
politik yang sebenarnya 
esensial dalam masyarakat 
demokratik.

Kebebasan berekspresi 
adalah hak asasi yang telah 
dijamin dan memiliki mak-
na esensial dalam demo-
krasi. Kebebasan ini sebagai 
suatu hak asasi yang penting 
dan unik. Kebebasan ber-
ekspresi menjadi jembatan 
bagi pemenuhan hak asasi 
lain. Pemenuhan hak-hak 
ekonomi, sosial, dan budaya 
maupun sipil dan politik se-
ring dimulai dari kritik-kritik 
terhadap pemerintah lewat 
berbagai ekspresi dengan 

menggunakan sarana-sara-
na yang ada. Meski juga di-
akui kebebasan berekspresi 
bukanlah hak absolut dan 
bisa dilimitasi.

Dalam perspektif HAM, 
ada beberapa tipe ekspresi 
yang bisa dilimitasi di mana 
ujaran kebencian tercakup 
salah satunya. Tipe eks-
presi ini juga dikategori-
kan sebagai tindak pidana. 
Secara konseptual, ujaran 
kebencian sering dirujuk 
sebagai bentuk ekspresi 
(tulisan, ucapan, bahasa 
gestur, atau pidato) yang 
bisa mendorong atau meng-
hasut kebencian terhadap 
anggota suatu kelompok 
tertentu atas dasar identi-
tasnya, seperti kebangsaan, 
ras, agama, yang merupakan 
hasutan untuk melakukan 
diskriminasi, permusuhan, 
atau kekerasan.

Ada dua unsur utama da-
lam ujaran kebencian. Per-
tama, kebencian (hate), 
yakni emosi yang kuat dan 
irasional yang berbentuk 
penghinaan, permusuhan, 
dan kebencian terhadap 
individu atau kelompok 
yang dijadikan target lan-
taran memiliki karakteristik 
tertentu yang dilindungi 

(diakui hukum internasio-
nal) seperti ras, warna kulit, 
agama, keturunan, adat, 
suku bangsa, jenis kelamin, 
orientasi seksual.

Kedua, pidato atau perka-
taan (speech), yakni setiap 
ekspresi untuk menyam-
paikan pendapat atau ide 
–membawa pendapat atau 
ide internal ke publik– yang 
dapat dilakukan melalui 
berbagai bentuk: tulis, non-
verbal, visual atau artistik, 
dan dapat disebarluaskan 
melalui media, termasuk 
internet, barang cetak, radio, 
atau televisi. Dan bahkan, 
kalau kita merujuk pada 
penjelasan normatif pasal 20 
ayat (2) Konvensi Hak-Hak 
Sipil dan Politik (KIHSP) 
yang telah diratifikasi oleh 
Indonesia pada tahun 2005, 
konsep ujaran kebencian 
dirumuskan lebih ketat lagi. 
Selain kedua unsur utama 
di atas, suatu ekspresi bisa 
disebut sebagai ujaran ke-
bencian mensyaratkan ada-
nya unsur ’’hasutan’’ yang 
bisa mendorong orang lain 
untuk melakukan tindakan 
diskriminasi, kekerasan, 
atau permusuhan.

Dari pengertian di atas, bisa 
disimpulkan tidak semua 
bentuk ekspresi kebencian 
bisa dikategorikan sebagai 
’’ujaran kebencian’’. Esensi 
konsep ujaran kebencian 
bukan merujuk pada eks-

presi kebencian yang sifat-
nya umum, tetapi ekspresi 
kebencian yang mendorong 
orang untuk melakukan dis-
kriminasi atau kekerasan 
berdasar alasan suku, agama, 
ras, maupun kebangsaan. 
Sejauh dua unsur dan tidak 
adanya hasutan, suatu eks-
presi tidak bisa diidentifikasi 
dan dikategorikan sebagai 
ujaran kebencian.

Berbagai studi atau kajian 
juga mengungkapkan ranah 
ujaran kebencian dalam hu-
bungan sosial. Dilihat dari 
sasarannya, korban ujaran 
kebencian bisa merupakan 
individu ataupun kelompok 
oleh karena latar belakang 
identitas yang dimilikinya, 
seperti agama, suku, ras, atau 
kebangsaan. Meski target kor-
ban ujaran kebencian kadang 
kala individu, sebetulnya 
yang dirujuk bukan individu 
itu, tetapi identitas tertentu.

Dengan demikian, secara 
konsep dan praktik tidak 
dikenal ujaran kebencian 
berdimensi vertikal terhadap 
penguasa atau pemerintah. 
Apalagi pada 2007 Mahka-
mah Konstitusi (MK) juga 
telah mencabut pasal 154 
dan pasal 155 KUHP tentang 
ujaran kebencian terhadap 
penguasa atau pemerintah. 
Delik ini dikhawatirkan men-
jadi instrumen politik untuk 
merepresi kritik publik terha-
dap pemerintah. (*)

Kebebasan Berekspresi dan Ujaran Kebencian

Kasus Rohingya 
Perlu Diselesaikan

DAERAH Arakan sebelah 
Barat Myanmar, kembali 
memanas. Hal itu sontak 
menjadi buah bibir dunia 
internasional tak terkecuali 
Indonesia, rohingya telah 
menguak memori tentang 
suatu kondisi yang mem-
prihatinkan. Pembunuhan, 
pemerkosaan, pengusiran 
adalah topic yang tak jauh
-jauh dari kata “rohingya”. 
Rohingya adalah tragedi 

kemanusiaan dan pelang-
garan HAM berat dan wajib 
mendapat perhatian dunia 
Internasional, karena telah 
menjadi masalah bersama 
umat manusia. 

  Perlu diketahui bahwa 
warga rohingya bukan bina-
tang, mereka manusia yang 
berhak hidup, mengakses 
tanah dan menikmati hidup 
sebagaimana manusia lain-
nya. Laporan PBB menyebut 

warga rohingya sebagai ke-
lompok manusia paling ter-
aniaya dan jauh lebih buruk 
ketimbang warga kulit hitam 
saat apartheid di berlakukan 
di Afrika Selatan, rohingya 
telah menjadi sumber ke-
prihatinan yang mendalam. 
Human Right Watch (HRW) 
menyebutkan ratusan bah-
kan ribuan orang tewas dan 
tak sedikit dari mereka yang 
mengungsi.

  Sebagai bangsa yang besar 
dan berpenduduk muslim 
terbesar serta atasnama ke-
manusian seharusnya In-
donesia menjadi lokomotif 
perdamaian di Rohingya 
dengan melakukan upaya 
diplomatic untuk menekan 
Myanmar menghentikan 
kekerasan dan operasi mili-
ter di Rakhine serta meminta 
Myanmar untuk membuka 
akses bantuan ke Rakhine. 

Selain itu, agar situasi ini ti-
dak berulang, Indonesia bisa 
mempelopori dengan me-
nawarkan diri sebagai me-
diator penyelesaian konflik 
rohingya. Karena problem 
utama dari masalah rohing-
ya adalah akses terhadap 
wilayah Rakhine serta status 
kewarganegaraan. Terima 
kasih

Rafli12@gmail.com

Kenapa 
Mata Air Hilang

KEPADA pemerintah saya 
ingin bertanya, kenapa mata 
air yang berada di daerah kon-
disinya kering. Padahal mu-
sim kemarau tidak lama-lama 
amat ini. Saya menduga hi-
langnya mata air akibat ekplo-
itasi alam yang besar-besaran 
oleh perusahaan ataupun 
pabrik-pabrik besar. 

Jangan sampai warga ma-
syarakat yang menderita aki-
bat ini, perusahaan yang besar 

itu bukan milik masyarakat se-
tempat pastinya, terus untung 
bagi masyarakatnya ketika 
kering seperti ini apa. Kebi-
jakan bagi masyarakat kecil 
pada saat susah air bersih apa 
coba, mohon diperhatikan, ja-
ngan sampai kekayaan untuk 
masyarakat banyak cuma di-
rasakan oleh segelintir orang 
saja, terima kasih

085720934445

Hati-hati Faham Radikalisme
A S S A L A M U L A I K U M , 

munculnya faham radi-
kalisme di Negara ini me-
nimbulkan kegaduhan di 
publik. Sebagai masyarakat 
indonesia khususnya di 
Jawa Barat harus berha-
ti-hati dengan datangnya 
faham radikalisme, jangan 
sampai umat islam yang 
ada di negara ini gampang 

diadu domba dengan fa-
ham timur tengah. Negara 
ini sudah indah dan damai 
dengan perbedaan, dan 
agama islam itu damai. 
Agama islam di Indonesia 
memiliki cara tersendiri 
untuk jihad dijalan allah, 
jangan samakan jihad di 
negara ini dengan negera 
di Timur tengah.

Pendahulu kita atau peju-
ang bangsa ini sudah men-
contohkan bagaimana jihad 
dalam sesungguhnya me-
lawan penindasan kepada 
umat islam, semoga negara 
ini tetap damai dan tenang 
tanpa ada saling hujat antar 
kelompok, terima kasih.

082191133366

Jalan Pasir Sireum 
Minta Diperbaiki

JALAN Pasir Sireum Desa 
Karang tengah sampai Desa 
Ciheulang kondisinya rusak 
parah dan sampai sekarang 
belum ada tanda-tanda akan 
diperbaiki. 

Padahal jalan tersebut sering 
dilalui kendaraan umum apa-
bila terjebak macet di jalan se-
kitar kawasan Daehan Global. 

Padahal wilayah lain sudah 
lebih dulu di aspal. 

Sudah lebih dari tiga tahun 
menunggu. Apa menung-
gu warga menanam pohon 
pisang dulu di tengah jalan 
baru ada perhatian Pemda, 
terima kasih

+6285759774114

Penerangan di Jalan Lingsel 
belum Maksimal

PENERANGAN yang dila-
kukan pemerintah saat ini 
belum sepenuhnya mak-
simal,  dimohon kepada 
pemerintah untuk terus 
memperbaiki dan mema-

sang lagi yang penerangan 
pada jalan yang belum ada 
penerangan. 

Mohon, untuk segera dipa-
sangan lampu penerangan. 
Jangan sampai akibat ge-

lapanya jalan menyebabkan 
kecelakaan atapun menim-
bulkan kriminalitas, terima 
kasih Radar Sukabumi

08562033013

Kecopetan di Super Mall
ASSALAMUALAIKUM, saya 

kemarin (hari Selasa 5/9) 
berlanja di Super Mall Suka-
bumi. Pada saat pertengahan 

 belanja tiba-tiba saya sadar 
bahwa dompet saya hilang.

Mohon kepada pihak kea-
manan yang berada di  Super 

Mall untuk memperketat 
 keamanan, terima kasih

08562001162



Padahal, di kancah perwayangan, 
ini termasuk ’’jalan yang sepi’’.

 Minim respons dari lingkungan 
sekitar. Otomatis pula minim 
tanggapan. Tapi, kegigihan Ki 
Ledjar akhirnya membuahkan 
beragam apresiasi dari banyak 
negara di berbagai benua. 

 Baru dua bulan lalu pria kela-
hiran Wonosobo, Jawa Tengah, 
20 Mei 1938, itu balik dari Ing-
gris. Memenuhi undangan dari 
sebuah pusat studi kebudayaan, 
didampingi cucunya, Ananto 
Wicaksono. ’’Saya lupa nama tem-
patnya. Yang pasti, lokasinya 
indah sekali,’’ ungkap Ki Ledjar.

 Perbincangan dengan Jawa Pos 
pada pertengahan Agustus lalu 
di kediamannya tak jauh dari 
Malioboro, Jogjakarta, itu banyak 
terhenti karena Ki Ledjar belum 
fi t betul. Tiga hari sebelumnya, 
dia terserang sakit.’’Ngapunten, 
ini agak terganggu karena batuk,’’ 
katanya. 

 Tapi, penurunan kondisi itu 
sama sekali tak memudarkan 
gairahnya saat bertutur tentang 
wayang kancil. Pilihan hidup yang 
justru diawali keresahan terhadap 
minimnya ketertarikan anak-anak 
dan remaja terhadap wayang.

 ’’Masyarakat kan dulu kalau ada 
acara terus wayangan. Ini kok su-
dah nggak ada, sebabnya kenapa,’’ 

ujar Ki Ledjar.  Pertautan intensif 
dengan wayang dimulainya den-
gan nyantrik kepada sang guru, 
dalang legendaris Ki Nartosabdo. 
Sejak 1954, Ki Ledjar menjadi 
penyungging gebingan wayang.

 Dia bertugas menyematkan 
aksesori pakaian wayang orang. 
Misalnya, praba, irah-irahan, 
dan sabuk. Bahkan, julukan 
Ledjar juga berasal dari sang 
guru yang tutup usia pada 1985 
itu. ’’Selama Ki Nartosabdo 
mendalang, saya selalu ikut,’’ 
kata Ki Ledjar.

 Nah, ketika mendapati menu-
runnya interes anak-anak dan 
remaja terhadap wayang, Ki Led-
jar pun mencari cara membuat 
mereka berminat. Muncullah 
ide membuat wayang kancil. 
Lengkap dengan tokoh-tokoh 
hewan lain seperti buaya, ker-
bau, harimau, dan binatang lain.

 Ki Ledjar banyak mengambil 
kisah wayang kancilnya dari 
sejumlah cerita rakyat. Dengan 
kancil sebagai binatang cerdik 
tetap menjadi sajian utama, 
ditambahi isu lingkungan. 

 Kalau Anda pernah menonton 
serial televisi Pada Zaman Da-
hulu produksi Malaysia, seperti 
itu pula kisah-kisah yang diang-
kat Ki Ledjar. Kancil selalu men-
jadi tokoh utama dalam semua 
cerita.  ’’Kisahnya saya buat 
sebagai sarana kepedulian ter-

hadap lingkungan hidup. Dapat 
temanya dari gubernur dan 
dinas lingkungan (Jogjakarta),’’ 
jelas Ki Ledjar.

 Semua cerita ditampilkannya 
dalam durasi 45 menit sampai 1 
jam. Sangat ringkas jika diband-
ingkan dengan pertunjukan 
wayang kulit yang umumnya 
berlangsung semalam suntuk. 
Tema yang kerap dimaikannya, 
antara lain, kancil menolong 
kerbau yang ditipu buaya. Atau, 
kancil adu lari dengan siput. 
Dan, kancil yang menyelamat-
kan warga hutan dari tipu daya 
harimau.

 Ada sisipan tema lingkungan 
di dalamnya dengan menam-
bahkan fenomena sungai dan 
hutan yang kotor dalam ceritan-
ya. Penuturannya dalam bahasa 
Jawa kromo dikombinasikan 
dengan bahasa Jawa ngoko. Tapi, 
tak jarang pula dalam bahasa In-
donesia kalau audiensnya tidak 
paham dengan bahasa Jawa. 

 Itu pun kadang masih dit-
ambah ilustrasi keseharian agar 
lebih gampang ditangkap. ’’Mis-
alnya, kalau penontonnya sudah 
cukup dewasa, untuk meng-
gambarkan sungai kotor, saya 
ceritakan sampai BH saja ada 
yang keli (terbawa arus, Red) 
hehehe,’’ ujarnya.

 Di dalam negeri, yang paling 
sering mengundang dia ndalang 

biasanya instansi pendidikan. 
Kadang-kadang juga organisasi 
budaya.   Untuk luar negeri, se-
jak 2008, Ki Ledjar diminta 
mementaskan wayang kancil di 
Festival Tong Tong atau Pasar 
Malam Besar di Den Haag, Be-
landa. Itu merupakan festival 
terbesar untuk budaya Eropa-
Indonesia. 

 Dia mengenang penampilan 
pertamanya di festival itu seb-
agai salah satu pentasnya yang 
paling berkesan. Sebab, penon-
ton begitu antusias menyak-
sikan wayang yang tidak pada 
umumnya.  ’’Saya ikut dari 2008 
sampai sekarang. Cuma tahun 
ini memang tidak ikut karena 
dari sananya kekurangan biaya,’’ 
ucap suami Sukarjiyah itu.

 Semasa di Belanda, Ki Ledjar 
pernah menyempatkan diri 
mengunjungi Museum Nusan-
tara di Delft. Di tempat tersebut, 
koleksi-koleksi benda berseja-
rah asal Indonesia disimpan. 

 Di sana, Ki Ledjar mendapati 
sebuah buku yang khusus ber-
cerita kisah dan filosofi si kancil. 
Buku itu ditulis dengan aksara 
Jawa, tapi dengan sampul berba-
hasa Belanda.  ’’Buku ini saya foto-
kopi dari Belanda karena tidak 
ada di Indonesia,’’ ujar Ki Ledjar 
sembari menunjukkan buku yang 
dimaksud.   Buku kancil itu berisi 
tembang macapat atau lantunan 

pesan-pesan fi losofi s dalam bu-
daya Jawa. Biasanya dibacakan 
saat warga berkumpul dalam 
acara keluarga.   Konon, buku 
itu ada sejak zaman persebaran 
Islam oleh Sunan Giri. ’’Konon 
katanya juga sudah ada wayang 
kancil. Makanya saya kembang-
kan lagi,’’ tegas Ki Ledjar.

 Buah kegigihannya memop-
ulerkan wayang kancil di berbagai 
negara, karya Ki Ledjar pun ban-
yak dikoleksi. Baik oleh institusi 
maupun pribadi.

 Di antaranya, Ubersee Museum 
di Bremen serta Arno Mozoni-
Fresconi di Hamburg, Jerman, 
dan Volkenkundig Museum Ge-
rardus Van der Leeuw di Gron-
ingen, Belanda.   Ada pula yang 
tersimpan di V.M. Clara Van 
Groenendael di Amsterdam, 
Museum Tropen di Amsterdam, 
dan Museum Kantjil di Leiden. 
Semua museum itu di Belanda.   
Di AS, wayang kancil tersimpan 
di Th e Shadow Th eater of Java di 
New York. Sedangkan di Kanada 
ada di Museum of Anthropology, 
Vancouver.  Selain itu, ada be-
berapa warga negara asing yang 
langsung belajar ndalang wayang 
kancil kepada Ki Ledjar. Salah sa-
tunya Sarah Bilby.  Akademisi asal 
Australia itu datang ke Jogjakarta 
untuk belajar wayang purwa. Dia 
akhirnya tertarik pada wayang 
kancil karena dianggap banyak 

mengajarkan budi pekerti dan 
pengenalan lingkungan. 

 Bilby lantas menjadikan way-
ang kancil sebagai bahan tesis. 
Karya akademisnya itu kemudian 
dibukukan dengan tajuk Wayang 
Kancil: Perceptions of Tradition 
and Identity in Contemporary 
Javanese Shadow Play. ’’Sekarang 
dia jadi dalang wayang kancil di 
negaranya,’’ ungkap Ki Ledjar.

 Semua apresiasi itu, meski lebih 
banyak datang dari luar Indo-
nesia, membuat Ki Ledjar lega 
karena wayang masih akan tetap 
hidup. Apalagi dia juga sudah 
menemukan pengganti: si cucu, 
Ananto Wicaksono.  Nanang, 
sapaan akrab Ananto Wicaksono, 
selama ini sering mendampingi 
sang kakek tiap kali ke luar negeri. 
Dia juga acap bergantian dengan 
Ki Ledjar membawakan wayang 
kancil di setiap pementasan.

 Sekarang Nanang lebih banyak 
mendalang di Osaka, Jepang. 
’’Kebetulan, istrinya orang Jepang, 
dulu belajar di sini. Istrinya yang 
nyinden,’’ kata Ki Ledjar.

 Kemampuan ndalang Nanang, 
kata dia, juga sudah bagus. Sebab, 
sejak kecil dia sudah sering ikut 
ndalang bersama dalang terke-
nal, Ki Manteb Sudarsono.   ’’Dia 
sudah banyak dikenal di Jepang. 
Di sana dia diminta membuat 
wayang dari karakter Jepang,’’ 
ujarnya. (*/c5/ttg)
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Karyanya Dikoleksi Museum di Belanda, Jerman, dan Kanada

Lengkap dengan ikan mas dan 
perlengkapannya. 

 Hal itu diungkap Michelle Cooke 
via Twitter. ”Temanku menginap 
di sebuah hotel di Belgia. Mereka 
menawarkan persewaan ikan, 
jaga-jaga kalau dia kesepian,” 
tulisnya. 

 Cuitan tersebut mendapat 
tanggapan beragam. Mulai yang 
tertarik dengan layanan itu sam-

pai yang mengkritik pihak hotel 
karena menilai semena-mena 
terhadap si ikan (yang mendapat 
bayaran EUR 3,5 atau Rp 55 ribu 
semalam). 

 David Dillen, manajer hotel, 
menjelaskan, seluruh ikan mas 
yang bisa dipakai, eh bisa disewa, 
tersebut dipelihara dengan baik. 
”Mereka tinggal di akuarium be-
sar ketika sedang tidak ’bertugas’. 
Rumah mereka dilengkapi pe-
lindung, oksigen, dan tanaman,” 

ungkapnya.   Dillen menambah-
kan, seluruh ikan di sana rata-rata 
telah ”mengabdi” empat tahun. 
Menurut dia, ikan mas telah 
menjadi ciri khas hotel tersebut. 
”Banyak yang menyewa dan 
mengunggah foto mereka bareng 
si ikan di media sosial,” ucap dia. 

 Sepertinya rent-a-fi sh bisa diu-
jicobakan di Indonesia. Jadi, kita 
tak perlu ribet cari teman saat 
menginap. Lebih murah pula. 
(Independent/fam/c9/na)
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sangan calon (Paslon) yakni Achmad 
Fahmi dan Andri Hamami (Faham). 
Rekomendasi usungan itu pun sudah 
sampai di DPP kedua partai masing-
masing.   Sementara beberapa hari 
lalu, Hanura dan Gerindra sudah me-
nyatakan kesepakatan untuk berkoal-
isi untuk ‘berperang’ dalam pesta 
demokrasi lima tahunan ini. Hanya 
saja, koalisi itu baru menghasilkan satu 
nama usungan Walikota Sukabumi 
yakni Dedi R Wijaya dan masih men-
cari pendampingnya.

 Sedangkan untuk Golkar, sudah 
mempunyai jagoan yang mendapat-
kan restu dari DPP Golkar yakni Jona 
Arizona. Untuk arah koalisinya, partai 
berlambang beringin ini kemungkinan 
besar bersanding dengan PDI Perjuan-
gan berdasarkan surat intruksi dari 
DPD Golkar untuk berkoalisi sampai 
ketingkat wilayah. Untuk PDI sendiri, 
kemungkinan akan memunculkan 
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Suka-
bumi, Hanafie Zain. Lantaran, dia 
sudah direkomendasikan oleh DPD 
ke DPP PDIP.  Sementara untuk ko-
alisi Masagi yakni antara PAN dan PPP 
yang sudah mendeklarasikan koalisi 
jauh-jauh hari, sampai saat ini masih 
mengkaji figur jagoannya. Tapi terang 
saja, untuk memunculkan satu paslon 
harus meraih satu suara kursi lagi. 
Karena, saat ini koalisi Masagi hanya 
memiliki enam kursi kurang satu kursi 
sesuai dengan persyaratan.

 Tapi tentu saja, hal ini bukan menjadi 
kendala berarti karena masih ada par-
tai yang belum menyatakan sikap sep-
erti Nasdem dan PKB Kota Sukabumi.

Khusus untuk PKB, informasinya 
sudah merapat ke koalisi PDI-Gol-
kar. Menanggapi hal itu, Sekertaris 
PAN Kota Sukabumi, Tendi Lukman 
Hakim mengatakan semua partai 
yang akan berlaga di Pilwalkot itu 

menjadi pembahasan koalisi Masagi. 
Bahkan, pihaknya juga membahas 
sejumlah poros yang saat ini digadang-
gadang akan berkolisi dan menyatakan 
usungan. “Alhamdulillah kita merasa 
senang dengan banyaknya kandidat di 
Kota Sukabumi yang bisa memberikan 
alternatif pilihan pemimpin bagi ma-
syarakat,” ujarnya.

 Posisi Masagi sendiri, kata Tendi, 
siap untuk membuka poros baru yang 
bisa menjadikan Pilwalkot itu menjadi 
empat pasangan. Tapi, mungkin juga 
pihaknya akan bergabung dengan 
koalisi yang sudah terbangun. “Posisi 
kita bisa dibilang sangat strategis, bisa 
bergabung juga bisa membuka poros 
baru dengan pemimpin baru,” jelas-
nya.  Ada kemungkina juga, Koalisi 
Masagi ini akan menjadi poros baru 
dengan memainkan poros yang saat 
ini sudah terbentuk. Pengamatan 
Tendi yang sudah pasti dan ada bukti 
otentik untuk melakukan kesepakatan 
koalisi dan usungan ini hanya Gerin-
dra dan Hanura, Demokrat dan PKS. 
Sementara Golkar dan PDIP belum 
terlihat. “Kita bisa juga ambil poros itu 
dengan memainkan poros yang sudah 
terbentuk,” ujarnya.

 Terpenting, kata Tendi, saat ini semua 
partai belum mendapatkan legal 
formal atau rekomendasi dari setiap 
pimpinan partai politik. Dirinya me-
nilai, hanya ada tiga nama yang sudah 
mendapatkan rekomendasi seperti 
PKS dengan Achmad Fahmi, Golkar 
dengan Jona Arizona dan Gerindra-
Hanura dengan Dedi R Wijaya. “Besar 
kemungkinan, kita akan bergabung 
dengan mereka dengan menawarkan 
bandul kemenangan untuk ketiga 
pihak itu. Kita bisa memunculkan to-
koh baru yang bisa memberikan 
kebutuhan untuk masayarakat Kota 
Sukabumi,” tandasnya.

 Diakuinya, politik itu sifatnya dina-
mis. Segala kemungkinan bakal ter-

jadi jika memang dibangun dengan 
komunikasi yang baik antara lintas 
partai maupun kandidat. “ Sebelum 
adanya Sk dari DPP segala kemungki-
nan tidak akan bisa terjadi. Dan Koalisi 
Masagi sudah memprediksikan segala 
kemungkinan tersebut,” ujarnya.

 Koalisi Masagi sendiri sudah mem-
buat konsep untuk membangun Kota 
Sukabumi lebih baik lagi. Usungan 
calon yang ditawarkan pun fleksibel 
selagi memang calon itu mampu 
menterjemahkan konsep yang dimiliki 
Masagi. “ Konsep itu tentunya dalam 
upaya memberikan pembangunan 
Kota Sukabumi yang output nya mem-
berikan kesejahteraan untuk Kota 
Sukabumi. Kita cari pemimpin yang 
memang diinginkan dan disukai oleh 
masyarakat,” pungkasnya.

 Sementara itu, Ketua DPC Ha-
nura Kota Sukabumi, Bayu Waluya 
mengatakan koalisi yang dibangun 
oleh Hanura dan Gerindra itu meru-
pakan langkah awal untuk mem-
perkuat komunikasi politik dalam 
upaya menjadikan koalisi solid dalam 
memenangkan Pilwalkot 2018. Dalam 
koalisi itu, memang sudah disepakti 
untuk mendukung Dedi R Wijaya maju 
menjadi Walikota Sukabumi, semen-
tara pendampinganya sendiri masih 
dalam pengkajian oleh tingkat DPD 
ataupun DPP. “Ini komunikasi awal, 
untuk selanjutnya keputusan apapun 
dari DPP kami akan jalankan sesuai 
dengan intruksinya. Namun untuk 
saat ini, kami siap untuk memenang-
kan Pilkada dan haram hukumnya 
untuk kalah,” tandasnya.  Terkait ko-
alisi partai lain, pihaknya membuka 
selebar-lebarnya komunikasi dengan 
partai lain. Pihaknya tak menampik jika 
memang banyak dukungan dari partai 
lain yang kompak dan solid itu lebih 
bagus. “Kita buka lebar siapa saja yang 
mau bergabung silahkan. Kita tujuan-
nya untuk menang,” pungkasnya. (bal)
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 “MUI mendukung dan mem-

berikan apresisasi terhadap si-
kap pemerintah Indonesia yang 
telah menugaskan Mentri Luar 
Negeri Ibu Retno Marsudi untuk 
menemui pemerintah Myanmar 
dan berinisiatif menghentikan 
kejahatan kemanusiaan yang 
tengah berlangsung terhadap etnis 
Rohingya,” jelas Prof. Dr. Deddy 
Ismatullah usai menggelar rapat 
koordinasi membahas bantuan 
untuk ummat Islam Rohingya 
bersama para ulama, umaro dan 
pimpinan pondok pesantren di 
Gedung Pusat Kajian Islam, di Jl. 
Veteran II No.2, Kota Sukabumi, 
kemarin (6/9).

 Menurut, Prof. Deddy, tindakan 
operasi genosida dan pembataian 
etnis Rohingya sangat di luar 
batas kemanusiaan. Bahkan, saat 
Myanmar dalam kepemimpinan 
Aung Saan Su Kyi yang depacto 
sebagai penerima hadiah nobel 
perdamaian, sangat sulit diterima 
karena telah melakukan pem-
biaran kejahatan kemanusiaan. 

Karena itu, Indonesia sesuai am-
anat konstitusi menganut politik 
yang bebas dan aktif serta sebagai 
negara besar di wilayah Asia Teng-
gara dan berpenduduk muslim 
terbesar di dunia, mendesak lebih 
lanjut agar Presiden memimpin 
umat dan mengambil inisiatif 
untuk mendorong melakukan 
koordinasi regional ASEAN untuk 
menghentikan aksi-aksi di luar ba-
tas kemanusian dan tidak beradab.

 “Untuk itu, pemerintah Myan-
mar harus diberikan sanksi dan 
tindakan tegas agar dapat meng-
hentikan kejahatan kemanusiaan 
rejim militer dan oknum biksu 
Wirathu terhadap ethnis Rohing-
nya. Serta, melakukan rehabilitas 
terhadap korban-korban tindakan 
kriminal dan menjamin terkait 
kesehatan, ekonomi, pangan 
dalam waktu segera dan selambat-
lambatnya akhir Desember 2017,” 
tandasnya.

 Apabila pemerintah Myan-
mar tidak segera menghenti-
kan dan melakukan rehabilitasi, 
maka pemerintah harus segera 
mendesak PBB atau Mahkamah  

Internasional agar memberikan 
sanksi. “Hal ini harus dilakukan 
karena pemerintah Myanmar 
telah melakukan tindakan keja-
hatan kemanusiaan. Serta, hadiah 
nobel permdamaian Aung Saan Su 
Kyi agar dicabut dan ditinjau kem-
bali,” ucapnya. Selain menyatakan 
sikap, MUI juga telah memberikan 
bantuan berupa uang sebesar 
Rp10 juta.

 Sementara itu, salah seorang 
perwakilan di Ponpes Syamsul 
Ulum, Kecamatan Gunungpuyuh, 
Kota Sukabumi, H. Muhtar, men-
gaku pihaknya mewakili para 
alim ulama sangat mengapr-
esiasi terhadap sikap MUI yang 
telah melakukan rapat koordi-
nasi tersebut. Untuk itu, pihaknya 
mendorong pemerintah agar 
mendongkrak negara-negara 
ASEAN agar melakukan solidari-
tas kemanusiaan dan melakukan 
tindakan tegas seperti pemutusan 
hubungan diplomatik. “Saya ber-
harap, para pelaku kejahatan HAM 
di Myanmar agar segera ditangkap 
dan diadili di Pengadilan Interna-
sional,” pungkasnya. (cr13/t)
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melalui perjalan darat selama tiga jam 
untuk menuju asrama haji Pondok 
Gede, Jakarta Timur.

 Kepala UPT Asrama Haji Pondok 
Gede Jakarta Dasrul El Hakim men-
gatakan, keputusan Kementerian Per-
hubungan (Kemenhub) menyebutkan 
pesawat yang membawa pulang ja-
maah belum bisa mendarat di bandara 
Halim Perdana Kusuma. Sebanarnya 
jika bisa mendarat di bandara milik 
TNI AU itu, jamaah tidak perlu melalui 
perjalanan lama untuk sampai ke as-
rama haji. Sebab asrama haji Pondok 
Gede lokasinya bersinggungan dengan 
komplek bandara Halim.

 Dasrul menjelaskan aspal landasan 
pacu bandara Halim masih dalam 
proses perbaikan dan pengecekan. 
Setelah sebelumnya sempat menge-
lupas ketika digunakan untuk pem-
berangkatan perdana jamaah haji 
pada 28 Juli lalu. Pemerintah tidak 
berani mengambil resiko dengan 
memaksakan kedatangan jamaah 
dari debarkasi Jakarta dan Bekasi di 
bandara Halim.

 Menurut Dasrul di bandara Ceng-
kareng sudah tidak ada terminal haji 
lagi. Sehingga kedatangan jamaah 
di bandara ini dilakukan di terminal 
umum. ’’Sudah diputuskan menggu-
nakan terminal 2E,’’ katanya kemarin 
(6/9). Seluruh pengecekan imigrasi 
dan beacukai, dilaksanakan di terminal 
2E. Setelah dilakukan kajian teknis, 
pemanfaatan terminal 2E ini tidak akan 
mengganggu penerbangan regular 

bandara Cengkareng.
 Dia menuturkan setelah jamaah 

melalui perjalanan dari bandara ke 
asrama haji, jamaah kemudian diper-
temukan dengan kopernya. Selain itu 
jamaah juga mendapatkan lima liter 
air zam zam. Khusus untuk jamaah 
dari wilayah DKI Jakarta, umumnya 
dijemput langsung oleh keluarganya.

 Dasrul mengatakan asrama haji 
Pondok Gede sudah dilengkapi den-
gan area parkir yang luas. Sehingga 
rombongan penjemput tidak perlu 
berdesak-desakan. Dia juga berharap 
rombongan penjemput tidak perlu 
banyak-banyak. ’’Cukup satu atau dua 
mobil saja,’’ katanya. Kemudian sanak 
famili lainnya cukup menunggu di 
rumah.

 Bagi jamaah yang tidak langsung 
dijemput oleh keluarganya, disiapkan 
fasilitas kamar untuk istirahat. Seluruh 
layanan di asrama haji saat keberang-
katan maupun kedatangan sama. 
Baik itu jumlah personel maupun 
jenis pelayanannya. Seperti personel 
pelayanan medis dan polisi untuk ke-
amanan.

 Sementara itu proses pemulangan 
perdana jamaah haji Indonesia di 
bandara King Abdul Aziz di Jeddah 
kemarin siang berjalan lancar. Dubes 
Indonesia untuk Arab Saudi Agus 
Maftuh Abegebriel melepas jamaah 
kloter Solo 1 (SOC 01). ’’Sebagai dubes 
sekaligus pelayan warga Indonesia di 
Saudi, saya mengucapkan selamat atas 
lancarnya proses haji,’’ tuturnya. 

 Menurut dia proses penyelengga-
raan haji mulai dari awal sampai akhir, 

khususnya di Armina, berjalan lancar. 
Meskipun ada protes sedikit soal lay-
anan toilet di Mina, menurutnya sudah 
bisa ditangani dengan baik. Dia men-
gatakan haji tahun ini terbesar dalam 
sejarah Indonesia. Sebab jumlahnya 
mencapai 221 ribu orang. Untuk tahun 
depan, kedutaan akan berkomunikasi 
dengan pemerintah Arab Saudi supaya 
mendapatkan tambahan kuota. ’’Su-
paya antrinya tidak panjang,’’ jelasnya.

 Dirjen Penyelenggaraan Haji dan 
Umrah (PHU) Kemebag Nizar Ali 
berharap seluruh jamaah haji Indo-
nesia bisa mendapatkan kemabruran. 
Dia menuturkan penyelenggara haji 
sudah bekerja sebaik-baiknya. Jika ada 
kekurangan dan kesalahan, khususnya 
layanan di Mina, dia menyampaikan 
permohonan maaf. 

 Kasus layanan haji di Mina terkait 
dengan kapasitas tenda yang tidak 
sebanding dengan jumlah jamaah. 
Tahun ini jamaah Indonesia bertam-
bah 52.200 orang dibanding tahun 
lalu. Tetapi tidak diantasipasi oleh 
muasassah atau panitia haji wilayah 
Asia Tenggara. Sehingga ada cerita 
memilukan, jamaah yang tidur sambil 
duduk selama tiga hari berada di Mina. 
Pasalnya tendanya cukup berdesak-
desakan. 

 Selain itu antrian di toilet maktab 
di Mina juga antri panjang. Bahkan 
Menag Lukman Hakim Saifuddin 
juga sempat menjadi korban antrian 
panjang untuk ke toilet. Atas layanan 
di Mina yang kurang baik itu, Lukman 
menyampaikan nota protes kepada 
muassasah Asia Tenggara. (wan)

 Terbaru, pihak kepolisian me-
masang garis polisi (Police Line) 
di bangunan gudang serta pos 
penjagaan yang dibangun oleh 
PT AKA selaku investor terdahulu. 
Penyegelan dilakukan pada Selasa 
(5/9) sekitar pukul 16.00 WIB.

 Panwatan Radar Sukabumi di 
lapangan, pos penjagaan yang 
di Police Line kurang lebih beru-
kuran 2x3 meter persegi serta 
bangunan gudang yang kira-
kira berukuran 2x4 meter persegi. 
Kedua bangunan itu, berada di 
gerbang masuk lahan Pasar Pelita 
yang berdekatan dengan Jalan Sta-
siun di Kelurahan Gunungparang, 
Kecamatn Cikole, Kota Sukabumi. 
Disamping bangunan, pihak ber-
wajib juga menyegel beberapa 
tiang pancang yang ada di area 
pasar rakyat tersebut.

 Namun sayangnya, pihak ke-
polisian enggan membeberkan se-
cara terperinci alasan penyegelan 
tersebut. Kapolres Sukabumi Kota, 
AKBP Rustam Mansur hanya me-
nyebutkan bahwa itu berdasarkan 
pengembangan. “Iya, Irwan (ter-
sangka red) yang menjadi DPO 
sudah kita amankan di Polres. 
Proses pemeriksaan terus kita 

lakukan. Jadi, banyak temua yang 
harus kita kembangkan. Temua-
temua atau fakta baru itu, sedang 
kita selidiki,” ungkapnya.

 Mengenai dengan temuan ba-
runya itu, dirinya belum dapat 
menginformasikan kepada ma-
syarakat umum. Pasalnya, hal itu 
masih diselidiki oleh jajarannya 
serta masih belum waktunya 
menjadi konsumsi publik. “Kan 
masih diselidiki, nanti kalau su-
dah lengkap baru kita informasi-
kan. Untuk penanganan kasus ini 
(Pasar Pelita) kita akan kerja keras 
untuk mengungkapnya secara 
tuntas,” katanya.

 Sementara itu, Ketua Aliansi 
Peduli Pasar Pelita Sukabumi (Ap-
patis), Depril Lesmana mengung-
kapkan, ia sangat mengapresiasi 
atas kinerja yang telah dilakukan 
oleh Polres Sukabumi Kota den-
gan berhasil meringkus Irwan. 
“Ini hasil kerja keras kepolisian. 
Tertangkapnya Irwan, ini menjadi 
titik terang secara hukum. Kami 
berharap, setiap pengakuan Irwan 
dapat dikembang dan menjadi 
fakta baru secara hukum. Dan 
siapa saja yang terlibat harus ber-
tanggungjawab,” katanya.

 Untuk itu, penegakan hukum 
terhadap kuasa direksi PT AKA 

itu bakal dikawal oleh dirinya ber-
sama dengan para pedagang yang 
menjadi korban dugaan penipuan 
tersebut. Lantaran, pengungkap-
kan hukum yang sedang dilakukan 
oleh pihak Polres Sukabumi Kota 
tentunya akan masuk kepada 
lembaga eksekutif dan legislatif. 
“Insyallah, kita akan pantau terus 
bersama dengan para pedagang. 
Karena, kita ingin siapa saja yang 
terlibat di lingkungan Pemkot 
Sukabumi dan DPRD harus ber-
tanggung jawab secara hukum. 
Terutama, menyangkut masalah 
gratifi kasinya,” tegasnya. 

 Terpisah, salah satu pedagang 
Pasar Pelita, Uu (43) mengung-
kapkan, jika benar Irwan sudah 
ditangkap oleh pihak Polres Suka-
bumi Kota, dirinya sebagai korban 
dugaan penipuan merasa sangat 
bersyukur. Pasalnya, kejelasan 
uang DP dan boking fee yang 
sudah diberikan oleh dirinya 
dapat terbuka. “Alhamdulillah, 
kalau sudah tertangkap mah. 
Tinggal, tegakan hukum dengan 
sebaik-baiknya sama Polisi. Paling 
penting, Pemkot ikut berusaha 
dan bertanggung jawab terhadap 
keberadaan uang saya dan uang 
pedagang yang lain,” pintanya.
(cr5/e).
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Tak Masalahkan 
Menit Bermain

Billy Keraf terus menunjukkan talenta gemi-
langnya sebagai pemain muda jempolan Persib 
Bandung. Terakhir, gelandang serang berusia 
20 tahun itu ikut mencetak gol saat Tim Maung 
Bandung menghantam tuan rumah Sriwijaya FC 
4-1 di lanjutan Liga 1, belum lama ini.

 Menariknya, gol itu dia ciptakan usai masuk 
lapangan menggantikan marquee player Ezec-
hiel N’Douassel. Bagi Billy, ini gol ketiga yang 
dia ciptakan saat tampil sebagai pengganti. Billy 
sendiri total sudah mencetak empat gol.

 Tak pelak, predikat “supersub” semakin lekat 
pada pemain kelahiran kelahiran Jakarta, 8 Mei 
1997 itu. Namun, predikat ini sama sekali tak 
mengganggunya. “Walaupun hanya dimainkan 
beberapa menit, tapi saya bisa cetak gol. Me-
mang rezeki tidak lari ke mana kalau kata orang-
tua saya bilang,” ujar Billy di situs resmi Persib.

 Billy memang tak mempermasalahkan, meski 
hanya dimainkan sebagai pemain pengganti. 
Yang terpenting, kata Billy, adalah kemenangan 
tim. Dia mengaku mendukung seratus persen 
keputusan pelatih. Sebab, kata Billy, pelaih 
yang lebih tahu akan kondisi tim Persib. “Mau 
diturunkan dari awal atau turun sebagai pe-
main pengganti kita harus siap. Andai tidak 
dimainkan pun kita harus siap,” ujar 
pemain berna- ma lengkap Fulgen-

sius Billy Paji Keraf itu. 
 Kemenangan atas 

Sriwijaya sendiri sa-
ngat penting bagi Per-

sib. Sebab, dengan tambahan tiga 
poin, perlahan-lahan, me-

reka mulai memperbaiki 
posisi di klasemen Liga 

1. Kini, Persib berada 
di posisi kesembilan 

klasemen Liga 1. 
Dari 22 per-

tandingan, 
juara In-
d o n e -
sia Su-

per League 2014 
itu mengoleksi 
32 poin. (net)

PERSIB 5KAMIS, 7 SEPTEMBER 2017

SEMENTARA ITU

POJOK LAPANGAN

 IST

BERLATIH: Sejumlah pemain Persib saatn menjalani latihan rutin.

Lawan Semen Padang Digelar Sore
Latihan Persib 
Masih Ringan

Jadwal kick off  antara Per-
sib Bandung kontra Semen 
Padang yang akan digelar 
di Stadion Si Jalak Harupat 
Kabupaten Bandung, Sab-
tu (9/9/2017) mengalami 
perubahan. Semula akan 
digelar pada 18.30 WIB, kini 
dimajukan menjadi pukul 
15.00 WIB.

 General Coordinator Pa-
nitia Pelaksana (panpel) 
Persib Bandung, Budi Bram 
Rachman mengatakan per-
ubahan jadwal kick off  ter-
sebut terjadi karena alasan 
keamanan. “Seharusnya sih 
pihak kepolisian yang men-
jelaskan karena kita (panpel) 
cuma diminta untuk pin-
dah jadwal dengan alasan 
keamanan. Untuk rincian-
nya saya kurang tahu,” ujar 
Bram, Rabu (6/9).

 Yang jelas, lanjut Bram, 
perubahan jadwal kick off 
tersebut sudah disetujui 
oleh PT Liga Indonesia Baru 
(LIB) selaku operator kom-
petisi, termasuk dengan 
stasiun televisi nasional 
yang akan menayangkan 
laga tersebut. “Kalau imbas 
ke laga kandang selanjut-

nya belum tahu karena izin 
kita per pertandingan. Jadi 
sementara melawan Semen 
Padang dulu. Ke depan jadi 
permanen atau tidaknya 
kurang tahu,” ucapnya.

 Kick off  pukul 15.00 WIB 
akan menjadi laga kandang 
pertama bagi Persib selama 
mengarungi Liga 1 2017. 
Sebelumnya Pangeran Biru 
selalu bermain malam atau 
tepatnya pada pukul 18.30 
WIB.

 Sementara itu ditempat 
terpisah, tim Persib Ban-
dung kembali berlatih di 
Lapangan Lodaya. Latihan 
ini merupakan persiapan 
untuk menghadapi Semen 
Padang dalam lanjutan Go-
-jek Traveloka Liga 1 pekan 
ke-23 pekan depan. Pelatih 
baru Maung Bandung, Em-
ral Abus tak nampak dalam 
sesi latihan yang digelar 
tepat pukul 14.00 WIB ini. 
Menurut keterangan, Em-
ral tengah berada di Kota 
Malang untuk menyelesai-
kan beberapa kepentingan 
dan akan segera bergabung 
dengan tim dalam waktu 
dekat ini.

 Maka dari itu, komando 
latihan Achmad Jufriyanto 
dan kawan-kawan hari ini 
berada di tangan asisten 

pelatih, Herrie Setyawan. 
Sementara itu, Tantan yang 
masih dalam tahap pemu-
lihan cedera masih berlatih 
terpisah. Pemain dengan 
nomor punggung 82 itu 
berlatih ringan serta men-
dapat beberapa perawatan 
oleh Benidektus Adi Prian-
to selaku fisioterapis tim. 

  Asisten Pelatih Persib, 
Harrie Setyawan, meng-
ungkapkan, intensitas la-
tihan kali ini masih dalam 
tahap ringan. Para pemain 
hanya diberikan recovery 
usai berlaga dua hari lalu. 
“Latihan sore ini kita meng-
adakan recovery training 
buat yang tidak main (la-
wan Sriwijaya). Yang ber-
main kemarin, kita suruh 
rileks dulu. Setelah ini kita 
langsung ke Jacuzi untuk 
pemulihan kondisi pemain 
agar bugar kembali,” aku 
Herrie atau yang akrab 
disapa Jos.

 Ia juga menambahkan, 
porsi latihan normal akan 
diberikan satu hari setelah 
latihan ini, kemudian satu 
hari sebelum pertanding-
an intensitas latihan akan 
kembali diturunkan untuk 
bersiap menyongsong per-
tandingan di hari Sabtu. 
(net)

Kembali Ditinggal 
Pelatih

PERSIB Bandung kembali kehilangan pelatih. Un-
tuk sementara waktu, Emral Abus tak mendampingi 
tim Maung Bandung.  Manajer tim Persib Umuh 
Muchtar, mengatakan, Emral terpaksa meninggal-
kan tim lantaran harus menjalankan kewajibannya 
sebagai salah satu instruktur dalam kursus kepela-
tihan Lisensi C AFC di Kota Batu, Malang pada 28 
Agustus hingga 9 September 2017.

 Pada laga melawan Sriwijaya FC di Stadion Jaka-
baring Palembang, Senin (4/9), Emral seharusnya 
masih menjalankan tugasnya sebagai instruktur 
kepelatihan. Namun pelatih asal Sumatera Barat 
tersebut izin dan baru bisa menjalankan tugasnya 
pada keesokan harinya.

 Maka dari itu, dikatakan Umuh, Emral tidak ikut 
dalam rombongan tim ke Bandung lantaran harus 
menjalankan tugasnya sebagai instruktur kepelatih-
an. Meski tanpa Emral, Umuh menegaskan program 
di Persib Bandung tetap berjalan sebagaimana 
mestinya. Sebab program kepelatihan sudah dibuat 
sebelum kehadiran Emral. “Jadi beliau (Emral) juga 
mendukung program yang sudah dibuat para asis-
ten pelatih ini. Jadi ketika Emral tidak bisa, program 
tetap berjalan dan harus dijalankan jangan terhenti,” 
ungkap Umuh di Bandara Husein Sastranegara, 
Bandung, belum lama ini.

 Emral juga, lanjut Umuh mengaku tidak mem-
permasalahkannya. Sebaliknya program yang 
telah dibuat mendapatkan dukungan penuh dari 
Emral. “Jadi, Emral tinggal mengarahkan apa saja 
kekurangan tim. Intinya saling support,” tegasnya. 
Rencananya Emral akan kembali saat Persib ber-
hadapan dengan Semen Padang di Stadion Si Jalak 
Harupat Kabupaten Bandung, Sabtu (9/9). (net)

(BOLA.COM/ERWIN SNAZ)

SEREMONIAL: Tiga pemain Persib Bandung mendapat beasiswa dari salah satu perguruan 
tinggi swasta di Bandung. 

Tiga Pemain Muda 
Dapat Beasiswa

TIGA pemain muda Persib, 
Febri Hariyadi, Gian Zola dan 
Fulgensius Billy Paji Keraf 
mendapatkan program be-
asiswa prestasi dari Univer-
sitas Sangga Buana. Mereka 
akan menempuh kuliah S1 
di Fakultas Ilmu Komunikasi 
mulai tahun akademik 2017 
hingga selesai kuliah dan 
tidak dibebani biaya. 

 Febri mengaku senang de-
ngan apresiasi prestasi yang 
diberikan salah satu kampus 
di Bandung ini. Pendidikan 
itu sebagai investasi masa 
depannya setelah tidak ber-
karier sebagai pesepakbola. 
“Dengan beasiswa ini men-
jadi pegangan untuk masa 
depan. Sehingga kami tidak 
bingung mencari pegangan 
nanti setelah selesai berma-
in bola,” kata Febri, kemarin 
(6/9).

 Senada dengan rekannya, 
Zola berharap semuanya bisa 
lancar. Bahkan ia dan Febri 
menargetkan dapat lulus 
tepat waktu, empat tahun. 
“Kalau lulus yang penting 
harus secepatnya. Maksimal 
saja seperti di lapangan, ku-
liah juga maksimal supaya 
lulus tepat waktu,” ucapnya.

 Adapun Billy Paji Keraf 
mengaku sebelumnya tak 
pernah menyangka akan 
mengikuti kuliah. Setelah 
lulus SMA sekitar tiga ta-
hun lalu, Billy sebenarnya 
ingin fokus mendedikasikan 
hidupnya untuk sepakbo-
la. “Sekarang ada tawaran 

beasiswa, kenapa enggak di-
manfaatkan. Ada teman juga. 
Orang tua bilang, ‘semoga 
lancar’. Saya berharap untuk 
ke depan karier saya semakin 
bagus,” tutup Billy.

Sementara itu, ditempat ter-
pisah,  Asisten pelatih Persib 
Bandung, Herrie Setiawan, 
memuji penampilan tiga 
pemain muda andalannya 
itu. Ketiganya dinilai Herrie 
mengalami kemajuan cukup 
signifi kan hingga paruh ke-
dua Liga 1 2017.

 Menurut Herrie, tiga pe-
main muda tersebut sema-
kin menemukan chamistry 
dengan para pemain senior. 
“Henhen kemajuannya cu-
kup pesat dari pertandingan 
ke pertandingan. Dia lebih 
mengerti perannya sebagai 
pemain bek kanan dan tahu 
kapan harus membantu me-
nyerang dan kapan berta-
han,” ucap Herrie memuji 
Henhen.

 Hal serupa juga terjadi pada 
Billy Keraf. Meski lebih sering 
diturunkan pada babak dua, 
Billy selalu membawa peru-
bahan yang positif bagi Per-
sib. Pemain kelahiran Jakarta 
itu memang kerap mencetak 
gol pada babak kedua atau 
jelang pluit panjang ditiup-
kan, seperti saat melawan 
Persegres Gresik United dan 
lawan Sriwijaya FC. “Billy 
memang saya masukan dia di 
babak dua dan Alhamdulillah 
selalu membawa perubahan 
dengan gol-golnya. Dia tetap 

ada kontribusinya walaupun 
saya mainkan pada babak 
dua di 20 menit jelang bera-
khirnya pertandingan,” kata 
Jose sapaan akrab Herrie.

 Herrie juga tidak menu-
tup kemungkinan pemain 
bernomor punggung 20 itu 
diturunkan sejak menit awal. 
Semuanya akan bergantung 
kepada kesiapan pemain. 
“Saya selalu melihat kesiapan 
pemain. Artinya siapa yang 
paling siap dan sesuai dengan 
skema yang saya inginkan 
untuk jadi starting eleven,” 
jelas Herrie.

 Sementara untuk Febri, 
pelatih yang sedang mengejar 
lisensi A AFC ini mengakui 
sepulang dari SEA Games 
2017, performa pemain yang 
akrab disapa Bow itu tetap 
konsisten dengan kualitas-
nya. Tak heran Febri menjadi 
sasaran lawan setiap mela-
kukan serangan. “Tapi saya 
berpikir positif saja. Saya pikir 
tim lawan tidak akan men-
cederai Febri. Masih terlihat 
wajar apa yang dilakukan tim 
lawan terhadap Febri. Soal itu 
biar masyarakat yang meni-
lai,” ungkap Herrie.

 Pada kesempatan itu, Her-
rie berharap para pemain 
muda lainnya terus menun-
jukkan kualitasnya. Pasal-
nya, ia optimistis dengan 
kemampuan pemain muda 
Persib lainnya seperti Agung 
Mulyadi, Angga Febriyanto, 
Bagja Baashit, dan Puja Ab-
dillah. (net)

Persija Ingin 
Jamu Persib 

di Bekasi
KEPERCAYAAN dari ke-

polisian sangat dijaga oleh 
Persija Jakarta. Oleh kare-
na itu, tim berjuluk Macan 
Kemayoran tersebut tidak 
akan menyia-nyiakan ke-
sempatan yang diberikan 
pihak keamanan.

 Ketua Panitia Penye-
lenggara (Panpel) Persija, 
Arief Perdana Kusuma, 
optimistis izin bertanding 
Macan Kemayoran di Be-
kasi tetap aman hingga 
akhir musim. Merujuk 
dari insiden maut di Sta-
dion Patriot Candrabhaga, 
beberapa waktu yang lalu.

 Ketua Panitia Penye-
lenggara (panpel) pertan-
dingan Persija, Arief Per-
dana Kusuma. Copyright: 
IstimewaKetua Panitia 
Penyelenggara (panpel) 
pertandingan Persija, Arief 
Perdana Kusuma.Macan 
Kemayoran masih menyi-
sakan lima pertandingan 
kandang kompetisi Liga 
1. Masing-masing meng-
hadapi Perseru Serui, PS 
TNI, Persegres Gresik Uni-
ted, Semen Padang dan 
Persib Bandung.Khusus 
melawan Persib, partai 
itu merupakan laga home 
penutup Persija di Stadion 
Patriot pada musim ini. 

Arief pun yakin status per-
tandingan kandang Per-
sija di Bekasi tetap aman. 
Khususnya saat bersua 
Maung Bandung, julukan 
Persib pada 3 November 
2017 mendatang. “Untuk 
menjamu Persib di Stadi-
on Patriot, kami sangat op-
timistis. Karena kepolisian 
melihat prestasi kami. Jadi 
apa yang kami lakukan 
kemarin jadi barometer,” 
ungkap Arief.

 Selebrasi para pemain 
Persija Jakarta atas gol ke-
dua yang dicetak Reinaldo 
Elias da Costa. Copyright: 
Herry Ibrahim/Indosport.
comSelebrasi para pe-
main Persija Jakarta atas 
gol kedua yang dicetak 
Reinaldo Elias da Costa.

Akan tetapi, panpel Per-
sija akan melakukan kea-
manan berlapis. 

Mereka tidak mau keco-
longan oleh hal-hal negatif 
yang dapat merugikan 
Macan Kemayoran. “Kami 
ingin bekerja sama de-
ngan polisi tetap berjalan 
rapi. 

Kami minta kepolisian 
di ring 3 lebih detail dalam 
pengamanan suporter 
masuk,” pungkas Arief. 
(net)

Ndouassel Pemain 
Termahal Liga 1

BANDUNG -- Persaingan 
para kontestan kompetisi 
Liga 1 Indonesia musim 
ini untuk menjadi juara 
terasa sengit. Sejumlah tim 
bertarung ketat untuk terus 
bisa memuncaki klasemen. 
Kehadiran sejumlah pemain 
mahal berlabel eks bintang 
kelas dunia ditengarai ber-
pengaruh terhadap persa-
ingan ketat ini.

 Beberapa klub Liga 1 ber-
lomba-lomba menghadir-
kan pemain bintang dengan 
harga tinggi demi mengang-
kat performa dan beberapa 
memetik hasil. Sebut saja 
Madura United dengan Pe-
ter Odemwingie dan Bali 
United yang menggunakan 
jasa Sylvano Comvalius.

 Tak hanya berimbas lang-
sung pada hasil di lapangan, 
beberapa pemain mampu 
menarik antusiasme penon-
ton datang ke stadion atau 
untuk membeli jersey dan 
merchandise lainnya.

 Lantas, siapakah pema-
in termahal di Liga 1 mu-
sim ini? Dikutip dari laman 
Transfer Markt, Rabu (6/9), 
ternyata pemain anyar Per-
sib Bandung Ezechiel Ndo-
uassel terpampang sebagai 
pemain termahal Liga 1. 
Pemain asal Chad, Afrika 

Tengah itu mengalahkan 
label termahal yang dimi-
liki Michael Essien selama 
setengah musim. Transnfer 
Markt menyebutkan Persib 
membeli Ezechiel dengan 
harga 585 ribu pound atau 
setara dengan Rp 10,17 mi-
liar. Sementara Essien kini 
ada di urutan dua pemain 
termahal Liga 1. Bekas pe-
main Chelsea itu berharga 
Rp 7,82 miliar. Harga Essien 
sama persis dengan striker 
Madura United Peter Odem-
wingie. Bekas pemain Stoke 
City itu juga disebut me-
miliki harga Rp 7,82 miliar. 
Tidak hanya pendatang baru 
yang masuk ke dalam 10 be-
sar pemain termahal Liga 1. 
Marcos Flores di Bali United 
menempati urutan empat. 
Pemain asal Argentina yang 
pernah memperkuat Persib 
itu bernilai sama dengan 
Essien dan Odemwingie.

 Sementara bintang Tim-
nas Indonesia yang baru saja 
pindah ke Bali United ada 
di posisi delapan. Lilipaly 
punya harga Rp 6,26 miliar. 
Harga yang sama dengan 
rekannya di Bali Sylvano 
Comvalius, marquee player 
Arema FC Juan Pablo Pino 
dan pemain Mitra Kukar 
Mohamed Sissoko.

EmralTargetkan Lima Besar
EMRAL Abus semakin ter-

motivasi setelah membawa 
Persib meraih kemenangan 
di laga perdananya awal pe-
kan kemarin. Pelatih berusia 
58 tahun itu ingin membawa 
Tim Maung Bandung ke 
papan atas klasemen pada 
akhir musim nanti.

 Ya, dalam laga debutnya, 
Persib menang 4-1 lawan 
Sriwijaya FC. Padahal Per-
sib bertindak sebagai tamu 
dalam laga tersebut. Sayang-

nya, kemenangan belum 
membuat Persib beranjak 
dari papan tengah. Atep 
dan kawan-kawan masih 
terpaku di posisi kesembilan 
klasemen dengan 32 poin 
dari 22 laga. 

“Semangat para pema-
in sangat tinggi. Mereka 
ingin memenangkan semua 
pertandingan tersisa,” kata 
Emral seperti dilansir laman 
resmi Persib. “Semua berte-
kad untuk membawa Persib 

ke papan atas, kalau bisa ke 
posisi lima besar. Keadaan 
para pemain juga sangat 
bagus,” ujarnya antusias.

 Dalam laga selanjutnya, 
Persib akan menjamu Se-
men Padang. Emral pun ber-
harap Persib terus menjaga 
momentum bagus. “Per-
sib main di kandang, jadi 
targetnya harus menang,” 
pelatih pemilik lisensi ke-
pelatihan A AFC itu mene-
gaskan. (net)



Pemerintah Jamin Tarif Listrik Tak Naik
JAKARTA - PT PLN (Per-

sero) menjamin pasokan lis-
trik yang cukup bagi seluruh 
pelanggan premium.

Direktur Utama PLN Sof-
yan Basir mencontohkan, 
salah satu pelanggan pre-
mium yang mendapatkan 
fasilitas kelas satu adalah 
Rumah Sakit Cipto Mangun-
kusumo (RSCM) Jakarta.

”Khusus pelanggan premi-
um, kami jaga kualitas paso-
kan 24 jam sehari, 365 hari 
setahun. Mudah-mudahan 
itu bisa kami capai. Bisa 
dibayangkan di meja ope-
rasi jika terjadi pemadaman. 
Kami jamin hal itu mudah
-mudahan tidak terjadi,’’ 
ujarnya dalam rangkaian 
Hari Pelanggan Nasional di 
RSCM, Jakarta.

PLN juga menjamin akan 

menambah pasokan listrik, 
jika RSCM membutuhkan 
daya yang lebih besar de-
ngan adanya peralatan baru 
dan pengembangan gedung.

Dia memprediksi, per-
mintaan pasokan listrik di 
Indonesia, khususnya Jawa, 
akan meningkat di kemudi-
an hari.

Karena itu, PLN harus me-
lakukan persiapan untuk 
memenuhi permintaan tam-
bahan daya dan sambungan 
baru ke depannya.

”Kami harus introspeksi. 
PLN akan melakukan tam-
bahan daya luar biasa Jawa 
dan Indonesia. Kami harus 
persiapkan diri ke depan-
nya,’’ katanya.

Di tempat yang sama, GM 
PLN Distribusi Jakarta Raya 
Muhammad Ikhsan Asaad 

menambahkan, layanan 
bagi pelanggan premium 
memang wajib diberikan 
perseroan. Bahkan, untuk 
menjamin pasokan listrik, 
PLN telah menyiapkan pa-
sokan listrik dari dua gardu 
induk sekaligus.

Artinya, jika jaringan di 
salah satu induk terputus ka-
rena persoalan operasional, 
secara otomatis jaringan da-
pat langsung berpindah ke 
induk lainnya dalam waktu 
kurang dari tiga detik. Selain 
keandalan pasokan, lanjut 
Ikhsan, ada tambahan fitur 
lain jika terjadi gangguan 
sistem.

”Tarifnya lebih mahal Rp 
30 daripada reguler. Kalau 
RS masuknya ke golongan 
sosial. Ada lagi tarif bisnis, 
pemerintah, dan lainnya,’’ 

jelasnya.
Terpisah, Menteri Energi 

Dan Sumber Daya Mine-
ral (ESDM) Ignasius Jonan 
kembali menegaskan bahwa 
pemerintah tetap berkomit-
men untuk tidak menaikkan 
tarif listrik hingga akhir ta-
hun ini.

Bahkan, di beberapa ke-
sempatan, Jonan mendo-
rong agar tarif listrik semua 
golongan pelanggan dapat 
turun dengan langkah-lang-
kah efisiensi yang dilakukan 
PT PLN (Persero).

”Ya, masih berkomitmen 
(untuk tidak menaikkan tarif 
listrik). Presiden dan kami 
semua berusaha untuk tidak 
menaikkan tarif listrik sampai 
akhir tahun ini. Jadi kalau bisa 
tarif listrik turun,’’ ujarnya 
kemarin. (dee/c21/sof)
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SEMENTARA ITU

DAM Berbagi Keceriaan 
Bareng Konsumen

Dilarang Gesek Kartu Dua Kali

SUKABUMI - PT Daya Adi-
cipta Motora (DAM) senan-
tiasa memanjakan konsu-
mennya. Mengusung tema 
“Berbagi Keceriaan di Setiap 
Langkah”, distributor uta-
ma sepeda motor Honda di 
Jawa Barat (Jabar) itu sukses 
mengajak 40 konsumen wa-
nita, untuk mengikuti lomba 
menghias dan membuat Pizza 
di Café Milan – Bandung pada 
3 September 2017.

DAM mengajak lima jaring-
an sepeda motor Honda di 
bawah naungan DAM dian-
taranya Dealer Daya Adicipta 

Motora, Perdana Motor, Astra 
International (HSO), Merdeka 
Motor I dan Rejeki Putera 
Mandiri untuk berpartisipasi 
memeriahkan perayaan Hari 
Pelanggan Nasional (HPN) di 
Bandung. 

General Manager (GM) Hon-
da Customer Care Centre 
(HC3) DAM Fenny Hasibuan 
menjelaskan, HPN merupa-
kan momentum bagi DAM 
untuk merayakannya bersama 
masyarakat yang telah me-
milih sepeda motor Honda 
sebagai kendaraannya.

"Kegiatan tersebut bertujuan 

untuk memberikan penga-
laman berkesan, dan menjalin 
keakraban antara tim Honda 
dan konsumen,"ujar Fenny 
melalui keterangan resminya 
kepada Radar Sukabumi, ke-
marin (6/9).

Selain menghias dan mema-
sak pizza, ada juga edukasi 
pentingnya melakukan servis 
di bengkel AHASS agar tetap 
aman dan nyaman saat diken-
darai. Sharing product know-
ledge tentang sepeda motor 
Honda, dan asuransi jiwa 
bagi konsumen yang mem-
beli sepeda motor Honda. 

Tak hanya itu, edukasi safety 
riding  kepada konsumen yang 
hadir, juga diberikan mulai 
dari pengecekan kendaraan 
sebelum berkendara, pakaian 
aman saat berkendara, cara 
aman saat berkendara, dan 
etika berlalu lintas.  

"Kami berharap kegiatan 
ini dapat terus meningkatkan 
keakraban antara Honda dan 
konsumennya,"tutur Fenny.

Disamping itu, konsumen 
juga mendapatkan pengeta-
huan serta pengalaman ber-
harga dari berbagai edukasi 
yang diberikan oleh DAM se-

lama kegiatan. Nantinya dapat 
memberi nilai lebih untuk 
konsumen setia Honda.

Sejalan dengan perayaan 
HPN, di saat bersamaan, ma-
najemen DAM turut serta ber-
sama Deliveryman mengirim-
kan unit sepeda motor Honda 
Vario kepada konsumen yang 
terpilih. 

"Ini merupakan bagian dari 
upaya memberikan layanan 
prima, dan memberikan apre-
siasi serta penghargaan kepa-
da konsumen setia pengguna 
sepeda motor Honda,"tandas-
nya. (*/sri)

FT:DAM FOR RADAR SUKABUMI

JALIN KEAKRABAN: Manajemen DAM menemani Deliveryman Dealer DAM mengirimkan unit sepeda motor New Honda Vario 150cc kepada konsumen.

Uang Beredar 
Turun 1,1 Persen

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat 
simpanan pemerintah pusat yang mening-
kat, membuat likuiditas perekonomian, atau 
jumlah uang beredar menurun pada Juli 2017 
dibandingkan bulan sebelumnya. BI menyebut, 
simpanan pemerintah pusat di Bank Sentral dan 
perbankan tumbuh 37,7 persen secara tahunan 
(year on year) pada Juli 2017 dari sebelumnya 
hanya 20,9 persen pada Juni 2017.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi 
Bank Indonesia (BI) Agusman mengatakan, 
kenaikan tersebut dipengaruhi oleh masuknya 
dana hasil penerbitan global bond (surat utang) 
pemerintah. Namun hal ini membuat jumlah 
uang beredar di Indonesia menurun sebesar Rp 
57,9 triliun, atau sekitar 1,1 persen dari Rp 5.224,3 
triliun pada Juni 2017 menjadi Rp 5.166,4 triliun 
pada Juli 2017. Sehingga, uang beredar tumbuh 
melambat dari 10,3 persen menjadi hanya 9,2 
persen secara tahunan pada Juli. 

"Berkurangnya jumlah uang beredar juga di-
pengaruhi oleh meningkatnya penyaluran kredit 
perbankan," kata Agusman di Jakarta. 

Kredit perbankan tembus Rp 4.494 triliun 
atau tumbuh 7,9 persen secara tahunan pada 
Juli 2017. Sedangkan, pada bulan sebelumnya, 
kredit perbankan hanya meningkat 7,6 persen 
secara tahunan.

Dari data uang beredar BI disebutkan, pe-
ningkatan pertumbuhan kredit perbankan 
terjadi pada Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit 
Investasi (KI), dan Kredit Konsumsi (KK). Penya-
luran KMK tumbuh 7,5 persen secara tahunan 
atau mencapai Rp 2.077,3 triliun pada Juli 2017. 
Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan Juni 
2017 sebesar 7,0 persen.

"Pertumbuhan KMK terjadi pada kredit yang 
disalurkan kepada sektor perdagangan, hotel, 
dan restoran, serta sektor konstruksi," terangnya.

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran 
tumbuh dari 4,4 persen menjadi 5,2 persen se-
cara tahunan pada Juli 2017. Sedangkan, sektor 
konstruksi tumbuh 30,7 persen secara tahunan 
pada Juli 2017 dari bulan sebelumnya hanya 
28,1 persen.

Sementara, KI tumbuh tipis dari 6,1 persen 
menjadi 6,2 persen secara tahunan. Namun, nilai 
penyaluran menurun dari bulan sebelumnya, 
yakni dari Rp 1.113,9 triliun menjadi Rp 1.110 
triliun pada Juli 2017. Pertumbuhan KI terjadi 
pada sektor industri pengolahan serta sektor 
keuangan, real estate dan jasa perusahaan.

Sedangkan KK tumbuh 10,1 persen dari 
sebelumnya 9,9 persen secara tahunan pada 
Juni 2017. Namun nilai penyalurannya stagnan 
di angka Rp 1.306,7 triliun. "Pertumbuhan KK 
terkait dengan pola konsumsi masyarakat yang 
masih relatif tinggi, seiring dengan libur seko-
lah,"urainya.

Menyoal ini, Presiden Direktur PT Bank 
Commonwealth Indonesia, Lauren Sulistiawati 
menjelaskan, saat ini sekitar 90 persen bisnis 
Bank Commonwealth Indonesia difokuskan 
untuk segmen UKM dan ritel.

"Sebelumnya kami sempat menjalankan bis-
nis komersial, namun saat ini sudah dikurangi 
untuk mengantisipasi risiko kredit bermasalah," 
ucapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meningkatkan 
layanan kepada nasabah agar semakin mudah 
melakukan transaksi di bank. Kemudahan ini 
mulai dari pembukaan rekening hingga peng-
ajuan kredit yang semuanya bisa dilakukan 
melalui bantuan teknologi. 

Direktur Konsumer PT Bank Jabar dan Ban-
ten Tbk (BJB) Fermiyati mengaku, tahun ini 
pihaknya menargetkan pertumbuhan kredit di 
kisaran 13-14 persen. "Memang saat ini segmen 
yang menyumbang terbesar adalah segmen 
konsumer. Segmen selanjutnya adalah kredit 
infrastruktur, kredit komersial, kredit UKM dan 
mikro. Hingga akhir tahun, kami optimis kredit 
perbankan bisa tercapai," singkatnya.(rmol)
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ILUSTRASI: Dua model memperlihatkan lembaran 
uang baru.

JAKARTA – Sering 
belanja dengan kartu 
kredit ataupun kartu 

debit? Waspada jika 
kartu Anda digesek 
dua kali oleh kasir 
di merchant.

Bank Indonesia 
(BI) menegaskan 

bahwa kartu hanya bo-
leh diproses di electro-
nic data capture (EDC) 
milik bank atau agen 
pembayaran. Gerai di-
larang menggesek di 
komputer kasir.

Pelarangan pengge-
sekan ganda tersebut 
bertujuan untuk me-
lindungi masyarakat 
dari pencurian data 
dan informasi kartu. 
Salah satu pihak dalam 
pemrosesan transaksi 

pembayaran adalah acquirer, 
yaitu bank atau lembaga pe-
nerbit kartu kredit lain yang 
bekerja sama dengan peda-
gang. Untuk mendukung per-
lindungan data masyarakat, 
acquirer wajib memastikan 
kepatuhan pada gang (mer-
chant) terhadap larangan 
penggesekan ganda.

”Kami meminta bank yang 
menindak (merchant) atau 
kami yang menindak nanti,” 
ujar Gubernur BI Agus D.W. 
Martowardojo saat ditemui di 
kompleks gedung

DPR, Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Agus, praktik do-

uble swipe semestinya dapat 
langsung dilaporkan kepada 
perbankan  maupun BI se-
bagai regulator. ”Kalau swipe 
dua kali, profil data pemegang 
kartu bisa bocor. Itu mesti di-

yakini tidak terus dilakukan,” 
jelasnya.

Namun, dia enggan memerin-
ci terkait laporan dari nasabah 
tentang kebocoran data terse-
but. Mesin cash register milik 
merchant tidak mempunyai 
pengaman seperti pada mesin 
EDC milik bank. Jika terjadi 
perekaman data serta peng-
gunaan data di luar keperluan 
bank, bank tidak bertanggung 
jawab. Tujuan merchant me-
rekam data melalui mesin cash 
registernya biasanya untuk 
keperluan pendataan internal 
merchant. Bukan untuk lapor-
an kepada bank.

Corporate Secretary PT Bank 
Mandiri Tbk Rohan Hafas me-
nyebutkan, bank selama ini 
hanya bisa memperingatkan 
merchant agar tidak melaku-
kan dua kali perekaman data. 

Di luar itu, Bank Mandiri telah 
menyediakan mesin electro-
nic cash register (ECR) yang 
bisa dipergunakan merchant 
untuk rekonsiliasi data. ”Da-
lam satu kali pemrosesan kar-
tu kredit, mesin ECR tersebut 
bisa merekam data kartu kre-
dit nasabah untuk keperluan 
bank sekaligus untuk keperlu-
an pendataan konsumen bagi 
merchant,” katanya.

Corporate Affairs Director 
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 
(Alfamart) Solihin menyata-
kan, pihaknya tidak melaku-
kan double swipe di toko-toko 
milik Alfamart. ”Kami tidak 
memproses kartu kredit de-
ngan cara seperti itu. Lagi 
pula, kami tidak punya mesin 
cash register yang bisa mere-
kam data dari kartu kredit,” 
ujarnya. (dee/rin/agf/c6/sof)
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ILUSTRASI: Petugas mengecek gardu listrik.
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Emil ke Ketua Umum Hanura 
OSSO. “Saya pernah bawa 
kang Emil ke Pak Osso, dan 
responnya baik dari DPP. 
Sehingga kami menilai perte-
muan dengan tokoh ya wajar 
saja, saya juga sering bertemu 
tokoh di Jabar,” terangnya.

  Jika membaca peta politik di 
Jabar saat ini, Aceng menjelas-
kan bahwa Pilgub Jabar akan 
menjadi pijakan partai par-
tai untuk menyiapkan 2019. 
“Makanya semua keputusan 
ada di pusat, karena persiapan 

2019 baik Pileg ataupun Pilpres 
nanti,” tandasnya. 

  Sementara untuk koali-
si poros baru partai dalam 
menghadapi Pilgub Jabar 
2018 siap dideklarasikan. Se-
jumlah parpol yang melaku-
kan terobosan membentuk 
poros baru masih malu-ma-
lu kucing mengungkapkan 
pendapatnya. Aceng Fikri 
mengatakan bahwa partai 
yang dipimpinnya sempat 
mengikuti pertemuan be-
berapa kali dengan parpol 
yang menginginkan adanya 
poros baru tersebut. “Sejauh 

ini saya lihat biasa saja, ini 
kan hanya silaturahmi biasa,” 
jelas Aceng Fikri saat dimintai 
komentar perihal poros baru 
koalisi partai jelang Pilgub 
Jabar 2018, Rabu (6/9).

  Mantan Bupati Garut ini 
menjelaskan, bahwa situasi 
politik di Jabar masih ter-
gantung perkembangan di 
tingat pusat, “ Saya kira awal 
September ini masih belum 
ada perkembangan apapun, 
yang pasti kami dari Hanura 
masih menunggu intruksi 
pusat (DPP) untuk menen-
tukan sikap di Pilgub Jabar 

nanti,” terangnya.
  Dirinya mengibaratkan, 

jika empat partai bergabung 
membentuk poros baru, 
maka bisa solid dan kuat. 
“Misalnya Hanura, PKB Nas-
dem dan PPP mau bersatu, 
bisa kuat. Namun harus ada 
rasa legowo dan mengalah, 
harus ada merelakan dan sa-
ling memenangkan. Bukan 
terus terusan menghitung 
kalkulasi bagaimana caran-
ya menang. Yang terpenting 
bagaimana komitmen itu 
dibentuk dan disosialisasi-
kan,” tandasnya. (nif)
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Aceng: Keputusan Cagub Ditentukan DPP

Dedi Yakin Dapat SK Permanen

PKB Cari Gerbong

Klaim Punya 5 Juta Suara Real
sepenuhnya kepada partai 
Hanura dan Gerindra untuk 
mencarikan pendamping 
yang cocok memenangkan 
di pertarungan even politik 
lima tahunan ini. “Saya se-
rahkan kepada partai koalisi. 
Tentunya untuk sama-sama 
menjaring dan berkomuni-
kasi siapa yang cocok untuk 
wakilnya,” ujar Dedi R Wijaya 
saat dihubungi melalui tele-
pon seluler, kemarin (6/9).

   Dedi pun mengaku sangat 
terbuka untuk kandidat calon 
lainnya bergabung dalam 

membangun sebuah koalisi 
partai.  Dirinya mengklaim 
sudah melakukan komuni-
kasi politik dengan beberapa 
partai agar bisa bersatu untuk 
membangun Kota Sukabumi 
lebih baik. “Saya juga sudah 
komunikasi dengan Nas-
dem, Koalisi Masagi dan juga 
partai-partai lainnya. Saya 
yakin pasti ada yang merapat 
dengan kita,”terangnya.

 Koalisi yang terbangun un-
tuk mengusung dirinya maju 
di Pilwalkot, Dedi pun merasa 
bersyukur atas perjuangan 
tahap awal ini bisa terwujud. 
Dirinya juga berterima kasih 

kepada kedua partai ini yang 
telah menjalin koalisi mendu-
kung dirinya. “Saya bersyukur 
kepada Allah dengan ke-
jadian koalisi itu, dimana ada 
kesepakan kedua partai ini 
untuk mengusung saya ikut 
serta dalam pencalonan di 
Pilwalkot Sukabumi,”katanya.

 Bahkan kedepan dirinya 
berharap kedua partai ko-
alisi ini bisa menjaga kon-
dusifi tas dan kebersamaan 
koalisi ini, hingga pada ta-
hap akhir yakni mendapat-
kan SK permanen dari ketua 
umum masing-masing par-
tai. “ Semoga saja tahapan-

tahapan selanjutnya dapat 
dilalui dengan baik, terma-
suk masyarakat Kota Suka-
bumi senantiasa menjaga 
kondusifi tas ajang pesta de-
mokrasi ini,” jelasnya.

  Saat ini, Dedi akan lebih 
fokus untuk melakukan 
sosialisasi kepada masyara-
kat. Tentunya pengabdian 
dirinya untuk maju di Kota 
Sukabumi untuk menjadi 
pelayanan masyarakat. “ 
Ini bentuk pengadian saya 
kepada Kota Sukabumi, 
saya ingin menjadikan 
Kota Sukabumi lebih baik 
lagi,”pungkasnya. (bal)
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ditambah Oni SOS 2,5 juta 
lalu Ayi Hambali 1 juta suara 
itu realnya yang bisa saya 
sumbangkan dalam Pilgub 

Jabar mendatang,” katanya.
  Sebagai Ketua Hanura Jabar 

saat ini, perihal suara terse-
but sudah disosialisasikan 
ke massa pendukungnya. 
“Mereka melihat tokohnya 

saat ini jadi pimpinan par-
tai, dan mereka siap solid 
tergantung Hanura mendu-
kung dan mengusung siapa 
akan siap memenangkan,” 
tandasnya. (nif)
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“Kami cuman punya kri-
teria pemimpin untuk Kota 
Sukabumi dan saat ini se-
dang mencari,” ungkapnya.

  Bahkan pria yang akrab 
disapa Utek itu secara tegas 
menginginkan pemimpin 
Walikota dan wakil Waliko-
ta Sukabumi mendatang 
berasal dari kalangan poli-
tisi dan birokrat. Alasanya, 
seorang politisi itu lebih 
luwes untuk bergaul dan 
berkomunikasi dengan ma-
syarakat. Juga lebih pan-

jang dalam rangka mense-
jahterakan masyarakat, 
karena secara otomatis 
Walikota itu kepanjangan 
tangan daripada masyara-
kat. Sementara kalangan 
birokrat sebagai pendu-
kung untuk membantu 
melaksanakan adminitrasi 
pemerintahan yang telah 
ditentukan oleh aturan. 
“Jadi kami menginginkan 
kombinasi Politisi dan Bi-
rokrat untuk memimpin 
Kota Sukabumi. Saat ini 
kami sedang mencari figur 
itu,” jelasnya.

 Utek juga berharap untuk 
posisi Walikota itu ber-
asal dari kalangan Poli-
tisi sedangkan untuk Wakil 
walikot dari birokrat saja. 
Dirinya menegaskan untuk 
kewenangan dan kebijakan 
yang dikeluarkan oleh poli-
tisi itu bisa menghasilkan 
kebijakan yang cepat juga 
tepat sasaran. “Ya itu hara-
pan kami untuk pemimpin 
kedepan, kalau pun ada 
masukan dan keinginan 
dari masyarakat PKB siap 
untuk menampung aspirasi 
dan berdiskusi,” ujarnya.

  Lebih lanjut dir inya 
mengatakan PKB sendiri 
sampai saat ini belum bisa 
menentukan arah politik 
untuk Pilkada 2018. Utek 
akan menentukan sikap 
setelah adanya legalitas 
formal dari masing-masing 
kepengurusan partai ter-
tinggi. “Ya kan persyaratan 
utama itu mencalonkan 
itu SK dari DPP masing-
masing. Sebelum adanya 
itu kita melihat saja perger-
akan. Jika memang jelas 
legalitasnya baru kita akan 
bersikap,” jelasnya. (bal)
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PAN: Bukan Masalah Jokowi Bertemu Relawan
JAKARTA-- Ketua Umum 

Partai Amanat Nasional 
Zulkifli Hasan tidak mem-
permasalahkan kehadi-
ran Presiden Joko Wido-
do (Jokowi) dalam rapat 
kerja relawan Pro Jokowi 
atau Projo. Menurutnya, 
kehadiran Jokowi dalam 
rapat tersebut hanya seba-

tas menghormati undangan 
para relawan. “Saya kira 
kan begini,  projo men-
gundang, presiden datang. 
Salahnya kenapa,”  ujar 
Zulkifli di Komplek Parle-
men, Jakarta, Rabu (6/9).

  Soal Jokowi yang memin-
ta Projo bersiap menyam-
but Pilpres 2019, Zulkifli 

menganggap hal itu sebagai 
permintaan wajar kepada 
relawan. Menurutnya, ti-
dak perlu berlebihan me-
nyikapi hal tersebut, karena 
tugas relawan memang 
untuk memenangkan siapa 
yang didukung. “Relawan 
bergerak membantu rakyat 
kan boleh. Kalau pegawai 

negeri yang diminta berger-
ak itu yang tidak boleh,” 
jelasnya.   Dia pun men-
gaku tidak etis saat diminta 
komentarnya lebih jauh 
soal Pilpres 2019. “Saya ti-
dak mau komentari pilpres 
dulu lah, jangan itu terus 
tanyanya,” tegas Zulkifl i yang 
juga ketua MPR RI. (wah)

Jika Dua Pasangan, 
PBNU Akan Tegas 

Tentukan Sikap Politik 
BANDUNG-- Rais Aam 

Pengurus Besar Nahdatul 
Ulama (PBNU), KH Ma’ruf 
Amin menegaskan, NU 
menanggapi positif setiap 
gerak langkah kadernya 
yang punya niat besar di du-
nia politik, termasuk Pilgub 
Jabar 2018. Belum lama 
ini, DPP Partai Kebang-
kitan Bangsa (PKB) me-
nyatakan sikap siap un-
tuk mengusung Walikota 
Bandung Ridwan Kamil 
sebagai calon gubernur 
Jawa Barat 2018-2023. 
Sementara Ketua DPW 
PKB Jabar Syaiful Huda 
dinilai cocok menjadi 
calon Wakil Gubernur 
pendamping Ridwan Ka-
mil. Terkait itu, Ma’ruf 
Amin menegaskan, dirin-
ya sebagai perwakilan 
PBNU menyerahkan sikap 
politik kepada setiap kader 
NU yang aktif di partai poli-
tik manapun, termasuk PKB 
yang berhasrat mengusung 

Ridwan Kamil. “Kita (PBNU) 
terserah masing-masing 
saja, kan NU ada di mana-
mana, ada di PKB ada di 
Golkar, PDIP. Kita serahkan 
mereka pilih yang mana,” 
ujar Ma’ruf di sela acara 
Silaturahim dan Halaqah 
Alim Ulama dan Pengasuh 
Pondok Pesantren Di Jawa 
Barat, di Pondok Pesantren 
Sukamiskin Kota Bandung, 
Selasa (5/9).

  Ia menjelaskan, kader 
NU tersebar hampir di se-
tiap parpol. Selain di PKB 
Jabar ada Syaiful Huda, 
ada Idrus Marham yang 
memegang posisi Sekjen 
DPP Partai Golkar. Begitu 
pula di parpol lainnya. “NU 
kan ada di mana-mana. 
NU PKB ke sini, NU Gol-
kar ke sini. Idrus Marham 
itu kan NU, yang di PDIP 
juga beberapa (kader) NU. 
Katanya kakeknya Dedi 
Mulyadi pengurus NU di 
Purwakarta, yang penting 

NU,” terang Kyai Ma’ruf 
yang juga Ketua Umum 
Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) ini.  Hingga saat ini, 
lanjutnya,  PBNU belum 
menentukan sikap politik 
untuk salah satu calon atau 
koalisi partai manapun 
pada Pilgub Jabar 2018. 
Namun sikap hitam pu-
tih atau bercokol di salah 
satu kubu bisa terjadi jika 
formasi kontestan Pilgub 
Jabar hanya dua pasangan. 
“Kita silakan saja, NU be-
lum membuat garis. Warga 
NU bisa beba?s memilih, 
tidak ada imbauan. Kecuali 
kalau ‘head to head’ (dua 
pasangan calon), harus 
ada garis, kalau tidak head 
to head kita persilahkan,” 
tegasnya.   Kyai Ma’ruf me-
nambahkan, pihaknya me-
nilai baik untuk semua bakal 
calon Gubernur Jawa Barat. 
“Ridwan Kamil baik, semua 
calonnya baik,” katanya. 
(atp/pojokbandung)

Fadli Zon: Presiden 
Kok Seperti Capres 
JAKARTA-- Presiden Joko 

Widodo unik karena mem-
bahas pemilihan presiden 
2019 dalam rapat kerja re-
lawan Pro Jokowi (Projo). 
Hal itu diutarkan Wakil 
Ketua DPR, Fadli Zon di 
Gedung DPR RI Jakarta, Se-
lasa (5/9). “Memang agak 
unik ya. Biasanya presiden 
yang sedang menjabat ti-
dak membicarakan tentang 

jabatan untuk periode beri-
kutnya,” jelasnya.

  Fadli menjelaskan, per-
nyataan yang dikeluarkan 
Presiden tersebut sangat 
tidak pas mengingat pros-
es pemilihan masih san-
gat jauh. Persiapan 2019, 
menurut dia, harusnya ti-
dak dibicarakan sekarang. 
Menurutnya, seorang pe-
mimpin itu harus amanah 

sampai masa jabatannya 
berakhir. “Bahkan tidak 
hanya di 2017, 2016 pun 
sudah mulai (dibahas pen-
calonan Jokowi). Harusnya 
seorang presiden ketika 
diberi amanah selama lima 
tahun ya dia harus fokus 
mencapai visi misinya,” 
jelasnya.

  Fadli menilai, Jokowi 
terkesan kuatir kehilangan 

posisinya saat ini. Namun 
begitu, ia menganggap apa-
pun gejolak politik dan se-
gala intriknya yang akan 
muncul, yang pasti Gerindra 
akan mengusung Prabowo 
Subianto. “Bisa saja (Jokowi 
kuatir). Bagi Gerinda jelas 
mengusung pak Prabowo 
dan saya kira kita lihatlah 
nanti,” demikian politisi 
Gerindra itu. (bon/rmol)

Fadli Zon

DPR Ubah Jabatan Menteri Susi 
JAKARTA-- Anggota Komisi 

IV DPR Ichsan Firdaus melon-
tarkan kritikan keras terhadap 
kinerja Menteri Kelautan dan 
Perikanan Susi Pudjiastuti 
yang dianggap terlalu mempri-
oritaskan perikanan tangkap 
dan melupakan pemberday-
aan nelayan. Atas prioritas 
itu, dia pun menjuluki Susi 
sebagai Menteri Perikanan 
Tangkap. Tindakan Menteri 
Susi Kontraproduktif Ter-
hadap Pembangunan Peri-
kanan Kata Ichsan, prioritas 
Susi pada perikanan tangkap 
terlihat dari alokasi anggaran 
yang digunakan. Sebanyak 
40-50 persen anggaran di 
Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (KKP) dialokasi-
kan untuk Ditjen Perikanan 
Tangkap. Sedangkan alokasi 
untuk pemberdayaan ne-
layan sangat kecil. “KKP ini 
selalu teriak-teriak masalah 
perikanan tangkap. Alokasi 
anggaran di KKP itu 40-50 
persen mengalir ke Ditjen 
Perikanan Tangkap. Harus di-
ingat, ini KKP bukan Kemen-
terian Perikanan Tangkap,” 
cetus politisi Golkar dalam 
Rapat Kerja Komisi IV dengan 
KKP, Selasa (5/9).

  Rapat tersebut sebena-
rnya membahas mengenai 
importase garam. Dari KKP, 
yang hadir adalah Kepala 
Badan Riset dan Pengemban-
gan SDM Zulfikar Muchtar 
dan Dirjen Pengelolaan Ru-
ang Laut Brahmantya Saty-
amurti Poerwadadi. Susi 
sendiri tidak hadir dalam 
rapat tersebut. Ichsan men-
gaku tidak habis pikir dengan 
besarnya alokasi anggaran 
untuk Ditjen Perikanan Tang-
kap. Betapa tidak, besarnya 
hampir setengah dari total 
anggaran KKP. Makanya, dia 
meminta Kepada Badan Riset 
dan Pengembangan serta 
Dirjen Pengelolaan Ruang 

Laut berani memberikan 
masukan kepada Susi untuk 
mengoreksi hal tersebut. Se-
bab, tidak boleh anggaran di 
suatu kementerian jomplang 
dan tersedot oleh satu Ditjen 
saja. “Jadi Pak Zul (Zulfi kar 
Muchtar) dan Pak Tyo (Brah-
mantya Satyamurti Poer-
wadadi) mesti berani bicara 
ke Bu Susi bahwa ini KKP, 
bukan Kementerian Peri-
kanan Tangkap. Tiga tahun 
ini rasanya KKP kok berubah 
jadi Kementerian Perikanan 
Tangkap,” cetusnya.

  Bagi Ichsan, program di 
KKP mestinya juga diarahkan 
pada program-program yang 
menyentuh langsung kepada 
nelayan, pembudidaya ikan, 
dan petambak garam. Ter-
lebih, masalah kelautan tidak 
hanya menyangkut peri-
kanan tangkap. KKP sendiri 
saat ini tengah menargetkan 
swasembada garam pada 
2019. “Pak Tyo dan Pak Zul 
sebagai pemegang kendali 
garam, tidak akan mungkin 
swasembada garam kalau 
alokasi anggarannya tidak 
tersedia,” katanya.

  Dari hasil pengamatan-
nya selama tiga tahun tera-
khir, anggaran untuk program 
pemberdayaan nelayan selalu 
turun. Padahal, program di 
Ditjen Perikanan Tangkap 
tidak terlalu efektif mening-
katkan taraf hidup nelayan. 
Makanya, dia meminta ada 
alokasi anggaran yang cukup 
untuk program lain, termasuk 
swasembada garam. “Audit 
BPK soal kapal (pengadaan 
kapal buat nelayan) kan dis-
claimer. Makanya, ini dipotong 
saja untuk alokasi (swasemba-
da) garam. Kasihan petambak 
garam kita, impor lagi, impor 
lagi. Sementara alokasi untuk 
program budidaya dan pem-
berdayaan nelayan juga turun,” 
bebernya.   Dia kemudian me-

nyoroti importase garam yang 
hanya membuat petambak 
menderita. Dia menyesalkan 
alasan Pemerintah yang se-
lalu berdalih bahwa kebijakan 
importase itu merupakan 
langkah paling akhir yang di-
tempuh jika produksi garam 
tidak mencukupi. Padahal, 
kenyataannya tidak demikian. 
“Pemerintah selalu katakan di 
mana-mana, impor garam ini 
langkah terakhir. Nyatanya, 
langkah terakhir ini jadi priori-
tas utama,” tudingnya.

  Untuk memacu petambak 
garam agar lebih semangat 
berproduksi, dia menyarank-
an Pemerintah mewajibkan 
para pelaku usaha impor 
bermitra dengan petambak. 
“Persyaratan impor harus ada 
pemberdayan petani garam 
dan jelas lokasinya. Kemudian, 
setiap tiga bulan dievaluasi. 
Karena bisa saja pengusaha 
importir ini begitu satu tahun 
ganti nama lagi perusahaan 
itu,” sarannya.

  Menjawab hal ini, Dirjen 
Pengelolaan Ruang Laut Brah-
mantya Setya Poerwadadi 
mengatakan, pihaknya telah 
menyusun regulasi untuk 
memastikan importase tidak 
menyebabkan garam nasi-
onal jatuh. Dia pun memas-
tikan akan ada peta garam 
nasional yang menjadi road 
map Pemerintah untuk men-
capai swasembada di 2019. 
“(Road map berisi) rencana aksi 
swasembada garam, jaminan la-
han, pabrik, sampai pengaturan 
impor. Neraca garam diatur 
Kemenko Kemaritiman yang 
nantinya juga akan diterbitkan 
Perpres aksi swasembada ga-
ram nasional. Teknologi kita 
kembangkan terus dan juga 
mulai buka gudang. Kenapa? 
Karena petambak garam itu 
memiliki kekuatan produksi 
tapi tidak bisa simpan,” kat-
anya. (bon/rmol)
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honda. Dapatkan penawaran 
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PKB Cari Gerbong
CIKOLE-- Meski belum menentukan 

sikap politik untuk pilwalkot 2018, na-
mun sikap politik Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) sudah mulai bisa dili-
hat. Sikap politik yang menginginkan 
pemimpin baru di Kota Sukabumi, 
menjadi pertanda bahwa PKB tak 
akan kembali ke pormasi koalisi lama 

seperti pilwalkot tahun 2013 lalu. Ber-
dasarkan komunikasi politik 
yang dilakukan baru-baru 
ini, PKB sangat dimung-
kinkan untuk merapatkan 
barisan ke Golkar atau PDI 
Perjuangan dan atau men-
cari gerbong lain yang dianggap akan 

menciptakan pemimpin 
baru untuk Kota Sukabumi.  
“Memang orang baru yang 
akan kita usung dan dukung. 
Tapi untuk siapanya kami 
belum menentukan,” ujar 
Sekertaris Dewan Syuro PKB 

Kota Sukabumi, Usep Ubaedilah saat 

ditemui di kantor DPRD Kota Suka-
bumi, kemarin (6/9).

  Dirinya mengatakan belum ada 
dukungan dari PKB untuk salah satu 
pasangan atau pun koalisi partai. 
Dirinya tidak akan tergesa-gesa untuk 
menentukan sikap politik. 

BERPELUANG MERAPAT KE KOALISI GOLKAR-PDIP 

lalu. Ber-

 PKB...Baca Hal 7

 ACENG...Baca Hal 7 DEDI...Baca Hal 7

 KLAIM...Baca Hal 7

Dedi Yakin Dapat 
SK Permanen

CIKOLE-- Setelah secara terbuka 
menyatakan sikap bahwa DPC Hanura 
dan DPC Gerindra resmi mengusung 
Dedi R Wijaya sebagai Calon Walikota 
Sukabumi 2018 mendatang, tentunya 
selain harus menunggu Surat Keputusan 
(SK) Permanen dari DPP dirinya juga 
harus memilih dan mencari sosok calon 
pendampingnya. Saat dihubungi Dedi 
koran ini, Dedi mengatakan bahwa un-
tuk urusan pendamping menyerahkan 

 DEDI...Baca Hal 7

Setelah secara terbuka 
sikap bahwa DPC Hanura 
rindra resmi mengusung 
a sebagai Calon Walikota 
18 mendatang, tentunya 

menunggu Surat Keputusan
en dari DPP dirinya juga 
h dan mencari sosok calon
nya. Saat dihubungi Dedi 
di mengatakan bahwa un-
endamping menyerahkan

Bakal Calon 
(balon) Dari 
Partai Hanura 
dan Gerindra 
untuk Pilwalkot 
2018

DEDI R 
WIJAYA

Aceng: Keputusan 
Cagub Ditentukan DPP
BANDUNG-- Bupati Tasikma-

laya UU Ruzhanul Ulum yang 
merupakan kader PPP men-
datangi Ridwan Kamil di Pen-
dopo Balai Kota Bandung. Me-
nyikapi pertemuan tersebut, 
Ketua DPD Hanura Jabar Aceng 
Fikri menjelaskan bahwa per-
temuan tersebut sah-sah saja 
sebagai sesama tokoh. “Ya sah 
saja, apalagi keduanya kan kepala 
daerah,” ujar Aceng Fikri kepada 
RMOLJabar (Group koran ini), 

Rabu (6/9).   Aceng menegaskan, 
bahwa pertemuan antar tokoh 
menjelang Pilgub Jabar 2018 nan-
ti banyak terjadi. “Jadi menurut 
saya siapa yang akan diusung jadi 
cagub atau cawagub itu tetap ada 
di tangan DPP, dan ini harus jadi 
komitmen bagi para bakal calon. 
Sehingga mau siapa bertemu 
siapa, itu sah-sah saja,” kata dia.

  Aceng bahkan menceritakan, 
bahwa dirinya pernah membawa 

PENCALONAN

YANG DISOROT

Klaim Punya 5 Juta 
Suara Real

BANDUNG-- Setelah lama tak muncul 
dalam kancah politik di Jabar, pasca mundur 
dari jabatan sebagai Bupati Garut. Aceng Fikri 

menyatakan siap 
maju atau dicalonk-
an menjadi  Cagub 
a t a u  C a w a g u b 
berpasangan den-
gan siapapun di 
Pemilihan Guber-
nur (pilgub) Jabar 
2018 mendatang.  
Aceng yang kini 
menjadi anggota 
DPD, menyatakan 
bahwa langkahnya 
siap maju di Pilgub 
Jabar karen punya 

suara real yang di-
milikinya. “Jadi begini saya sekarang dim-
inta memimpin Hanura di Jabar, karena saya 
punya basis masa yang real, nah ini menjadi 
modal bagi saya jika direstui diusung maju 
menjadi Cagub ataupun Cawagub nantinya,” 
jelas Aceng Fikri, Rabu (6/9).

  Aceng menjelaskan, bahwa massa real di 
2017 ini, mencapai 1,3 juta jiwa. “Bayangkan 
dari suara saya saja 1,3 juta suara, belum 

Hanura Buka Pintu 
Untuk Nurul Arifi n
BANDUNG-- Meski telah resmi diusung 

Partai Golkar, DPC Partai Hanura Kota Band-
ung tetap mempersilakan Nurul Arifi n untuk 
mengikuti seleksi kandidat wali kota Band-
ung. “Seleksi balon walikota di Hanura masih 
proses dan belum ada keputusan karena 
masih digodog termasuk Nurul Arifi n,” kata 
Ketua DPC Partai Hanura Bandung, Endun 
Hamdun saat dihubungi, Rabu(6/9).

  Menurutnya, Hanura menerima pendaftar 
Nurul Arifi n karena dia seorang artis juga 
politikus. Selain itu sebagai partai terbuka 
pihaknya  tidak akan menghalangi siapapun 
yang ikut dalam proses  seleksi tersebut se-
lama berkualitas dan jadi pilihan warga kota 
Bandung. Endun menambahkan pertenga-
han bulan September pihaknya akan meng-
gelar survei  uang melibatkan dua lembaga 
survei. “Kemungkinan kita pakai LSI (Lem-
baga Survei Indonesia) dan satu lagi lembaga 
survei sebagai pembanding,” tandasnya. (nif)

ACENG FIKRI
Bakal Calon (balon) 

Gubernur
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CUACA SUKABUMICUACA SUKABUMI 
HARI INIHARI INI

28 29 23

  RATUSANRATUSAN....Baca Hal 10Baca Hal 10

  DINKESDINKES....Baca Hal 10Baca Hal 10

  WAGUBWAGUB....Baca Hal 10Baca Hal 10

  RUMAHRUMAH....Baca Hal 10Baca Hal 10

BIROKRAT

Wagub-Kodam Perhatikan 
Keluarga Mak Cacih

Rumah Reot Kembali Ditemukan
SUKABUMI - Seperti tumor atau lebih 

ganasnya bisa diumpakan virus saja, keber-
adaan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di 

wilayah Kota Sukbuami masih berjamuran. 
Pasalnya, yang satu berhasil dientaskan, 
bahkan ada yang sudah direlokasi. Namun, 

tetap saja Rutilahu dalam keadaan miring 
dan hampir roboh itu kembali ditemukan 
di wilayah Kota Sukabumi. 

 Kali ini, rumah milik Mami (61) Warga 
Kampung Bantargadung, RT 02/09 Ke-
lurahan Sukakarya, Kecamatan Waru-

doyong, Kota Sukabumi kondisinya juga 
sangat memperihatinkan.

SUKABUMI-Wakil Gubernur 
(Wagub) Jawa Barat, Deddy 
Mizwar mendatangi Rumah 
Susun Sewa (Rusunawa) yang  
baru ditempati Mak Cacih war-
ga Kampung Situawi RT 02/02, 
Kelurahan Karang Tengah, 
Kecamatan Gunungpuyuh, 

Kota Sukabumi. Tak hanya me-
nyambanginya saja, dalam ke-
sempatan tersebut juga Deddy 
terlihat memberikan santunan.

 Deddy menyebutkan bah-
wa kedatangannya tidak ada 
kaitannya sama sekali dengan 
ranah politik atau pemilihan 

Gubenur mendatang.
 "Kedatangan ini tidak ada kait-

annya dengan pemilu Gubernur. 
Saya dari Cianjur tadi dan berhu-
bung dekat dari sana makanya 
saya kemari," akunya kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (6/9).

DIBONGKAR: Kondisi rumah milik Mak Cacih dan Tosa sedang dibongkar warga dan TNI atas instruksi Kodam III/
Siliwangi, kemarin (6/9).

SANTUNAN: Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar didampingi  Sekretaris 
(Sekda) Kota Sukabumi Hanafie Zain saat memberikan santunan kepada 
Mak Cacih warga Kampung Situawi RT 02/02, Kelurahan Karang Tengah, 
Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, kemarin (6/9).

Dinkes Gelar Dokcil Award

Ratusan PNS 
Ikuti Bimtek PPHP

SUKABUMI -  Ratusan PNS dari Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota 
Sukabumi, ikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) 
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), 
di Hotel Horizone Kota Sukabumi, Rabu 
(6/9). 

 Hal ini dilakukan sebagai salah satu ben-
tuk upaya pemerintah agar SKPD dapat ter-
tib melakukan pemeriksaan dan penerima-
an hasil pekerjaan pengadaan barang dan 
jasa pemerintah untuk hasil pembangunan 
yang berkualitas di Kota Sukabumi.

 Wali Kota Sukabumi, M Muraz menje-
laskan, PPHP merupakan salah satu pihak 
dalam pengadaan barang dan jasa (barjas) 
pemerintah yang sangat menentukan. Apa-
kah, hasil dari pengadaan barjas itu sesuai 
dengan yang tertuang dalam kontrak antara 
penyedia dengan Pejabat Pembuat Komit-
men (PPK) atau tidak. 

 "Karena tugas utama PPHP itu, menjadi 
kepanjangan tangan dari pengguna un-
tuk dapat memeastikan, bahwa hasil dari 
pengadaan barjas sudah sesuai dengan 
kebuthan dari pengguna," jelas Muraz usai 
usai membuka kegiatan Bimtek PPHP di 
Hotel Horizone, Kota Sukabumi, Rabu (6/9).

 Bimtek yang berlangsung satu hari ini, 
sambung M Muraz, sangat penting dilaku-
kan bagi para SKPD. Karena menurutnya, 
mereka harus memahami setiap barjas 
yang akan diadakan serta memahami setiap 
jenis-jenis kontrak yang akan digunakan. 
Selain itu, menjadi PPHP tersebut, dalam 
Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 
2010, bahwa perubahanya harus memiliki 
persyaratan yang sudah ada.

FOTO:DIANA/RADARSUKABUMI

EDUKASI: Walikota Sukabumi  M. Muraz saat membuka acara pembukaan Lomba Dokcil Award atau Jambore 
Unit Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Kanak kanak (TK) Kota Sukabumi, di taman Cikondang Kota Sukabumi, 
kemarin (6/9).

SUKABUMI-Dinas Kese-
hataan (Dinkes) Kota Suka-
bumi mengadakan kegiatan  
Lomba Dokter Cilik (Dokcil) 
Award atau Jambore Unit 
Kesehatan Sekolah (UKS) 
Tingkat Kanak kanak (TK). 
Kegiatan tersebut diikuti 
ratusan pelajar se-Kota Su-
kabumi.

 Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kota Sukabumi, 
Ritanenny menyebutkan, 
kegiatan UKS berdasarkan 
kepada Surat Keputusan 
(SK) yang melibatkan em-
pat pihak baik Kementrian 
Dalam Negeri (Kemenda-
gri), Kementrian Kesehatan 
(Kemenkes), Kementrian 
Agama (Kemenag) dan Ke-
mentrian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendik-
bud). 

Selain itu, sektor-sektor 
yang bertugas mendampingi 
anak-anak. Menurutnya, 
kegiatan ini juga merupa-
kan agenda tahunan dalam 
rangka memberikan peng-
ajaran dan pemahaman 
tentang kesehatan bagi anak 
didik.

 "Sehingga ilmu kesehatan 
bisa teradopsi oleh anak-a-
nak dan bisa meningkatkan 
status kesehatan anak," aku-
nya kepada Radar Sukabu-
mi, kemarin (6/9).
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ANTUSIAS: Ratusan SKPD di Kota Sukabumi, tampak antusias ikuti 
Bimtek PPHP, di Hotel Horizone Kota Sukabumi, Rabu (6/9).

 Rita berharap, dengan ada-
nya kegiatan ini anak-anak 
bisa menjadi duta kesehatan 
baik di lingkungan masyara-
kat umum, sekolah, terlebih 
lingkungan keluarga secara 
khusus.

 "Ini sengaja dilakukan seti-
ap tahun. Sehingga program 
kesehatan bisa terus terso-
sialisasi dan terlaksanakan. 

Sehingga semua tahu bahwa 
program kesehatan ini juga 
terlaksana oleh berbagai pi-
hak," jelasnya.

 Meskipun selama delapan 
tahun terakhir binaan dokter 
cilik Kota Sukabumi selalu 
absen di kancah Nasional. 
Namun Rita mengakui bah-
wa implementasilah yang 
terpenting.

 "Lomba ini proses men-
dorong anak-anak untuk 

memiliki pengetahuan, tapi 
kita juga terus mendorong 
anak-anak untuk bisa ber-
lenggang di kancah Nasional. 
Dan juara sekolah sehat pun 
kita telah buktikan,dan saya 
yakin anak-anak juga mem-
punyai potensi untuk itu," 
tuturnya

 Sementara itu Walikota Su-
kabumi, M Muraz menyebut-
kan, Prilaku Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) sangat penting 

dan harus diajarkan oleh te-
naga pendidik kepada siswa.

Muraz juga berharap agar 
Kota Sukabumi bisa meraih 
lomba Dokcil di tingkat nasi-
onal pada periode berikutnya.

"Itu tantangan, kita sudah 
terkenal sebagai Kota Unit Ke-
sehatan Sekolah (UKS), masa 
tidak bisa masuk lagi. Yang 
saya ketahui selama saya jadi 
Walikota perlombaan ini baru 
ada lagi," tutupnya. (cr11/t)

Dinkes Gelar Dokcil Award

 "Persyaratan itu seperti 
memiliki integritas, disip-
lin  dan bertanggungjawab 
dalam melaksanakan tugas. 
Bukan hanaya itu, seorang 
PPHP juga harus memahami 
isi kontrak, memiliki kuali-
fikasi teknis serta memiliki 
pakta integritas dan tidak 
menjabat sebagai Pejabat 
Penanda Tangan Surat Pe-
rintah Membayar (PPTS-
PM)," ucapnya.  

 Untuk itu, mengimbau 
kepada selauruh peserta 
agar memahami tugasnya 
seperti harus mampu me-
ngendalikan intervensi yang 
menyimpang serta meng-
hindari terjadinya fiktif dan 
rekayasa negatif. 

 "Makanya dengan bintek 
ini juga lebih meningkat-
kan pengetahuan mereka. 
Sejauh ini meraka dalam 
menjalankan tugasnya su-
dah bagus. Saya berharap 
sebagai PHPP harus benar
-benar memeriksa barang, 
jangan sampai hanya me-
mikirkan honor, dan mereka 
harus memahami tugas dan 
fungsinya," tandasnya. 

 Masih di tempat yang 
sama, Kepala Bagian Peng-
adaan Barang dan Jasa 
Kota Sukabumi, Fahrurrazi 

menjelaskan, bimtek yang 
diikuti sekitar 138 PPHP 
ini, bertujuan untuk me-
ningkatkan pengetahuan 
pelaksana pengadaan bar-
jas pemerintah dalam hal 
strategi pemeriksaan serta 
memberikan wawasan te-
oritis dan filosofis tentang 
strategi pemeriksan dan 
penerimaan hasil pekerjaan 
pengadaan barjas. "Target 
kita kalau mereka semua 
tahu bagaimana cara me-
meriksa dan menerima hasil 
pekerjaan, tentunya akan 
berdampak pada kualitas 
pembangunan jauh lebih 
bagus. Setidaknya mereka 
tahu tehknik memeriksa 
yang bisa diterima dalam 
bentuk hasil sesuai dengan 
pembangunan, "jelasnya. 

 Sebab itu, pihaknya me-
ngumpulkan pejabat PPHP 
dari seluruh SKPD yang ada 
di Kota Sukabumi untuk me-

lakukan diskusi secara ber-
sama. Hal ini, dilakukan agar 
para SKPD dapat menegeta-
hui seperti apa tips dan trick 
proses peraturan yang baik 
dalam pembangunan. "Jadi 
semisal nanti mereka jadi 
PPHP untuk pembangunan 
gedung atau pembangunan 
jalan. Maka, mereka akan 
mengetahui bagaimana tehk-
nik memeriksa yang diterima 
dalam bentuk hasil yang di-
bangunnya seperti apa. Jadi, 
mudah-mudahan temuan di 
kemudian hari, seperti keku-
rangam volume atau kualitas 
banguan, bisa kita eliminer 
sebanyak-banyaknya. Ya, 
memang target dari Bimtek 
ini, mereka di bekali tentang 
bagaimana cara memeriksa 
hasil pekerjaan. Tentunya, 
hasilnya itu harus sesuai be-
tul dengan kualitas pemba-
ngunan di Kota Sukabumi," 
pungkasnya. (cr13/t)

Ratusan PNS Ikuti Bimtek PPHP

Dengan berpindahnya 
Mak Cacih ke Rusunawa, 
menurut Deddy setidaknya 
bisa membuat lega keluarga 
Mak Cacih dalam menjalani 
kehidupan. Karena pemba-
ngunan rumah pun tidak 
akan bisa dilakukan ketika 
masih ditempati. 

"Sekarang permasalah-
annya sudah selesai.  Ya 
memang harus pindah dulu. 
Engga mungkin kaya Sang-
kuriang yang bisa memba-
ngun rumah dalam jangka 
semalam. Buat kedepannya 
juga akan kita pikirkan," 
imbuhnya.

Menurutnya, pembong-
karan rumah lebih tepat 
untuk dipercepat. Hal terse-
but untuk mencegah rumah 
ditempati. Sedangkan untuk 
uang pembanguanan bisa 
dimulai secara perlahanan. 
Mengingat tanah yang dija-
dikan bangunan bukan milik 
pribadi. 

Program Rumah Tidak 

Layak Huni (Rutilahu) lan-
jut Deddy, memang harus 
dipenuhi namun tak serta 
merta bisa dituntaskan se-
cara menyeluruh dengan 
waktu yang singkat. Meng-
ingat angka Rutilahu yang 
ada begitu banyak. 

"Program Rutilahu ini terus 
kita lakukan baik itu di kota 
maupun kabupaten, mau-
pun dari Pemprov Jabar dan 
dari kementrian. Namun 
belum memadai dan belum 
terkaper semua," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris 
(Sekda) Kota Sukabumi, 
Hanafie Zain menyebutkan 
bahwa selama ini pihak 
pemerintah bukan tidak 
memikirkan dan mengu-
sahakan tentang keadaan 
Mak Cacih. Namun hanya 
saja, ketika itu belum me-
nemukan solusi yang bagus  
dan pas untuk keluarga Mak 
Cacih.

"Sebenarnyan dua tahun 
lalu juga ini sudah pernah 
ditangani,  Kami sudah 
memberikan segala bentuk 

perhatian seperti jaminan 
baik kesehatan dan lainnya," 
akunya.

Sedangkan Penghuni Ru-
sunawa, Mak Cacih (52) 
mengaku senang dan berte-
rima kasih atas kedatangan 
Deddy Mizwar dan Hanafie 
Zain tersebut. 

"Terima kasih sama Pak 
Wakil Gubernur dan Pak 
Sekda. Saya sudah diberikan 
perhatian dan santunan. 
Tapi tetap keinginan saya 
ingin secepatnya kembali 
ke rumah asal. Rumah di-
bangunkan sehingga bisa 
kumpul dengan keluarga 
dan tetangga kembali," tu-
tupnya. 

Sementara itu saat dikon-
firmasi melalui sambungan 
telepon, Kepala Penerangan 
Kodam III Siliwangi Kolonel 
(ARM) Letkol Arh M. Desi 
Aryanto membenarkan bah-
wa Pangdam III Siliwangi 
menaruh perhatian terha-
dap kisah Gubuk Miring 
Mak Cacih di Sukabumi dan 
memerintahkan anggota 

untuk melalkukan pem-
bongkaran.

"Ini atas perintah langsung 
dari Pangdam III/Siliwangi 
sore ini juga rumah tersebut 
harus sudah di robohkan 
demi keselamatan keluarga 
Mak Cacih, ini dilakukan ka-
rena sebagai prajurit harus 
siap membantu memecah-
kan kesulitan rakyat diseke-
lilingnya dan juga salah satu 
kewajiban dari Prajurit TNI 
dimanapun bertugas dan 
berada,"terangnya.

Desi juga menyebutkan 
bahwa untuk biaya pemba-
ngunan sendiri akan ditang-
gung Kodam III termasuk 
untuk kelanjutan pemba-
yaran sewa tanah kepada 
pemiliknya.

"Dengan biaya bantuan 
dari Pangdam III/Siliwangi 
memperkirakan rehab ru-
mah membutuhkan waktu 
yang tidak terlalu lama. Kita 
akan bantu bayar biaya sewa 
tempat selama 5 tahun, di atas 
tanah itu nanti akan dibangun 
kembali," tutupnya.(cr11/t)

Wagub-Kodam Perhatikan 
Keluarga Mak Cacih

Pantawan Radar Suka-
bumi di lapangan, rumah 
yang berukuran 6 meter x 
9 meter tersebut, erdinding 
dan beratap bilik bambu 
yang memiliki kemiringan 
hampir sekitar 20 derajat. 
Kondisi bagian atap rumah 
itu banyak yang bolong. 
Dinding dalam rumahnya 
tidak terurus serta belum 
diperbaiki. 

"Kami belum ada uang, 
jadi tidak bisa dibenerin," 
ungkap Pemilik rumah, 
Mami kepada Radar Suka-
bumi, Rabu (6/9).

Menurut Mami, dirinya 
bukan tidak mau memba-
ngun kembali rumah yang 
menjadi tempat tinggalnya 
bersama dengan keluargnya 
itu. Namun, keterbatasan 
anggaran menjadi kendala 
yang utama untuk dirinya 
yang hidup berdua dengan 

anaknnya itu. Ia sehari-hari 
bekerja sebagai buruh tani 
lepasan. 

"Uangnya ga ada. Soal-
nya, penghasilan gak tentu, 
kadang seminggu tiga kali 
kadang dua kali. Jika tidak 
ada pekerjaan, saya diam 
saja di rumah," terangnya.

Mami mengaku, dirinya ti-
dak menampik sudah men-
dapatkan bantuan material 
bangunan dari pengurus 
RW setempat beberapa wak-
tu lalu. Bahkan material 
bangunan itu, sampai saat 
ini belum digunakan oleh 
dirinya untuk memperbaiki 
rumahnya yang hampir ro-
boh tersebut. 

"Saya bersyukur dapat 
bantuan itu (material, red), 
tapi kalau berupa matrial 
bingung biaya untuk ngeba-
ngunnya dari mana? Untuk 
kebutuhan sehari-hari saja 
sulit," katanya.

Lanjut Mami, saking lama-

nya material bangunan itu 
tidak digunakan oleh dirinya, 
sebagian material itu terpaksa 
oleh dirinya dijual untuk ke-
perluan berobat istrinya ke-
tika belum meninggal dunia. 

"Pas istri saya lagi sakit, 
semen saya jual. Waktu itu 
kepepet sangat butuh uang. 
Kalau batu bata masih utuh, 
genting masih ada, kayu dan 
yang lainya cuma semen 
tinggal dua sak lagi dari 
tujuh sak, kan saya jual," 
akunya.

Akibat rumahnya terus 
miring, kata Mami, diri-
nya bersama dengan anak 
bungsunya terpaksa untuk 
sementara waktu mengung-
si di rumah anak pertamnya 
yang tidak jauh berada di 
lingkungan tempat tinggal-
nya. Ia juga kembali meng-
harapkan adanya uluran 
tangan untuk ada pemba-
ngunan rumah reotnya itu. 

"Karna takut roboh, saya 

tinggal di rumah anak yang 
pertama. Sekali-kali saya 
kesini, liat sekalian bersih
-bersih rumahnya," akunya.

Sementara itu, Sekretaris 
Daerah Kota Sukabumi, Ha-
nafie Zain mengungkapkan, 
dirinya mengakui pena-
nganan masalah Rutilahu 
di wilayah Kota Sukabumi 
harus melibatkan semua 
pihak. Artinya, selain dinas, 
masyarakat juga harus ter-
libat secara langung. Pasal-
nya, masalah Rutilahu tidak 
akan pernah berhenti. 

"Kalau mengandalkan 
dari pemerintah saja, atau 
lembaga milik pemerintah, 
masyarakat yang menda-
patklan bantuan rutilahu itu 
harus ngantre. Lebih baik, 
kita sekarang bersama-sama 
dan bergotongroyong untuk 
membantu dan merentaskan 
Rutilahu-rutilahu yang masih 
mengantri bantuan dari pe-
merintah," terangnya. (Cr5/t)

Rumah Reot Kembali Ditemukan

Gaji Anggota DPRD PKB Dipotong

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

DIBIARKAN: Rumah reot yang hampir roboh milik Mami (61) yang memprihatinkan berada di Kampung Bantargadung, RT 02/09 Kelurahan Sukakarya, 
Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, Rabu (6/9).

S U K A B U M I  - D e w a n 
Pengurus Cabang (DPC) 
Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Kota Sukabumi akan 
melaksanakan kebijakan 
yang sudah diintruksikan 
oleh Ketua Umum DPP PKB, 
Muhaimin Iskandar atau 
Cak Imin. Yakni memotong 
gaji anggota DPRD dari PKB 
selama satu bulan untuk 
membatu etnis Rohingya 
di Rakhine Myanmar yang 
sedang mengalami musibah 
serta krisis kemanusiaan. 

"Itukan sudah intruksi, Insya 
Allah akan kita laksanan. 
Karena, penanganan etnis 
Rohingya dari sisi kemanu-
siaan itu yang lebih utama," 
ungkap Ketua DPC PKB Kota 
Sukabumi, Havidz Sutan-
syah kepada Radar Sukabu-
mi, Rabu (6/7).

 Hanya saja, lanjut Ha-
vidz, anggota DPRD PKB 
hanya satu perwakilan saja. 
Dengan begitu, tidak ba-
nyak bantuan yang dapat 
disalurkan oleh PKB Kota 

Sukabumi untuk membantu 
etnis Rohingya yang sedang 
didzolimi kafir harbi itu.

 Kendati hanya satu anggo-
ta dewan, namun ia meya-
kini tetap akan bermanfaat. 
Terlebih pemotongan gaji-
nya mencapai 40 sampai 50 
persen dari total gaji Rp15 
juta per bulan. 

 "Ya kalau anggota DPRD 
dari PKB banyak, saat di-
satukan bantuannya pasti 
besar, kan ini mah cuma 
satu," terangnya.

 Menurut Havidz, kebijak-
an tersebut sesuai dengan 
kebijakan DPP itu sepenuh-
nya sudah mendapatkan 
dukungan pengurus dan 
anggota DPRD yang akan 
dipotong gajinya. 

 Bahkan, dirinya sudah 
mengintruksikan kepada 
semua pengurus PKB un-
tuk ikut serta memberikan 
bantuan.

 "Bantuan dari pengurus 
PKB dan anggota dewan 
kita itu, akan kita satukan 

dan kita kirimkan kepada 
Lembaga Zakat Infaq dan 
Sodakoh Nadlatul Ulama 
(LAZISNU)," ujarnya.

 Soalnya, lanjut Havidz, 
PB Nahdlatul Ulama (NU) 
beserta dengan 10 organisasi 
kemasyarakatan (Ormas) 
dan lembaga lainnya telah 
membentuk Aliansi Kema-
nusiaan Indonesia untuk 
Myanmar (AKIM) di Jakarta 
beberapa waktu lalu. Dirinya 
lebih memilih menyalurkan 
bantuan kepada salah satu 
ormas yang berada di AKIM 
tersebut. Lantaran ia menilai 
legalitasnya jelas, bersatu 
dan bersama-sama untuk 
penanganan kemanusiaan. 

 "Lewat lembaga pengum-
pul zakat, infaq serta soda-
koh dari masing-masing 
lembaga. Soalnya, di dalam 
AKIM itu ada PP Muha-
madiyah, PKP Human Ini-
tiative, Dompet Dhuafa, 

Rumah Zakat, Dompet Pe-
duli Umat-daarut Thauhid, 
Lazis Wahdah, LMMI, Aksi 
Cepat Tanggap (ACT), Lazis 
Dewan Dakwah Islamiyah 
Indonesia, Social Trust Fun-
ding Sy Arif Hidyatullah 
Jakarta," sebutnya.

 Havidz mengaku, dirinya 
sangat sependapat dengan 
Ketum Cak Imin untuk lebih 
mengutamakan penuntasan 
kemanusiaannya terlebih 
dahulu. Pasalnya, pena-
nganan kebutuhan dari mu-
lai sandang dan pangan di 
tengah-tengah konflik itu 
yang paling utama. Untuk 
urusan penanganan konflik-
nya ia menyerahkan kepada 
pemerintah. 

 "Penangan konflik di negara 
lain itu pastikan ada ketentu-
an dan aturan mainnya. Kalau 
untuk menyalurkan bantuan 
kemanusiaan, aturannya ti-
dak terlalu ribet dan tidak ada 

yang melarang kepada siapa-
pun untuk membantu korban 
yang terkena musibah di 
negara manapun. Begitu juga 
saat kita akan memberikan 
bantuan untuk Rohingya," 
tegasnya.

 Sementara itu, Anggota 
DPRD dari Perwakilan PKB 
Kota Sukabumi, Usep Ubae-
dillah mengungkapkan, diri-
nya tidak keberatan jika partai 
yang telah membesarkannya 
itu memotong gajinya untuk 
membantu etnis Rohingya 
yang tengah dilanda musi-
bah. Menurut Anggota DPRD 
yang berada di Komisi III itu, 
hal itu sudah sangat tepat dan 
bijaksana. 

 "Saya mendukungnya. So-
alnya, kita telah bersepakat 
semua anggota dewan di In-
donesia dan pengurus PKB 
harus memberikan bantuan 
untuk etnis Rohingya," sing-
katnya. (Cr5/d)

Haornas, 17 September 
PKS Jalan Sehat

SUKABUMI-- Untuk me-
masyarakatkan olah raga 
dan mengolahragakan ma-
syarakat, Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) Kota Suka-
bumi pada 17 September 
2017 siap menyelengga-
rakan jalan sehat. Ketua 
Panitia Jalan Sehat PKS 
Kota Sukabumi, Irfan Arifin 
mengatakan, jalan sehat 
bersama Achmad Fahmi 
dan Akhmad Syaikhu tidak 
hanya untuk simpatisan dan 
kader PKS Kota Sukabumi. 
"Tapi diperuntukkan bagi 

seluruh masyarakat Kota 
Sukabumi," terang Irfan Ari-
fin kepada Radar Sukabumi, 
kemarin.

 Ia menambahkan peserta 
jalanj sehat PKS Kota Su-
kabumi ditargetkan men-
capai ribuan massa. "Kami 
optimis peserta yang ikut 
mencapai (sekitar) seribu-
an,"singkatnya optimis.

 Start yang diambil pada 
jalan sehat ini langsung di 
Markaz Dakwah DPD PKS 
Kota Sukabumi Jalan Baros 
Kelurahan Limusnunggal 

Kecamatan Cibeureum Kota 
Sukabumi.

 "In syaa Allah mulai star-
tnya pukul 07:00 WIB di 
Markaz DPD PKS Kota Su-
kabumi,"terangnya kembali. 

 Jalan sehat ini tentunya 
akan semakin menarik de-
ngan dimanjakannya berba-
gai doorprize. "Dari doorpri-
ze utama seperti kulkas juga 
disediakan televisi, kompor 
gas, setrika," sebutnya. Irfan 
mengingatkan bahwa jalan 
sehat ini tidak dipungut 
biaya alias gratis. (dit) 

Tahun Ini, 19 Perda 
Ditarget Rampung

SUKABUMI- Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kota Sukabumi 
menargetkan 19 Rancangan 
Peraturan Daerah (raperda) 
selesai pada akhir tahun ini. 
Dari 19 raperda yang masuk 
ke DPRD, lima di antaranya 
merupakan inisiatif dewan 
dan sisanya dari pemda Kota 
Sukabumi."Dari 19 raperda 
itu lima merupakan inisiatif 
dewan." ujar ketua DPRD 
Kota Sukabumi Yunus Suhan-
di kepada Radar Sukabumi, 
kemarin ,(5/9).

 Yunus menjelaskan, 19 ra-
perda yang masuk, sembilan 
yang sudah beres dibahas.
Yaitu, raperda tentang pe-
nyelenggaraan ketenagaker-
jaan, pencabutan perda kota 
sukabumi nomor 2 tahun 
2008 tentang urusan peme-
rintahan kota sukabumi, pe-
nyelenggaraan penanggu-
langan bencana, pengaturan 
rumah kos, penyelenggaraan 
pembangunan ketahanan 
keluarga.

 Kemudian lanjut Yunus, 
perda tentang perubahan 

perda kota sukabumi nomor 
5 tahun 2013 tentang ren-
cana pembangunan jangka 
menengah kota sukabumi 
tahun 2013-2018. Perubahan 
atas perda nomor 10 tahun 
2011 tentang pajak reklame, 
perubahan  atas perda nomor 
11 tahun 2011 tentang pajak 
hiburan, dan terkahir perda 
pertanggungjawaban pelak-
sanaan Anggaran Pendapat-
an balanja daerah (APBD) 

tahun anggaran 2016.
 "Itu perda yang baru kita 

(DPRD) yang selesai diba-
has," imbuhnya.

 ia mengklaim, jika sisa ra-
perda yang belum dibahas 
secepatnya dalam waktu de-
kat akan segera di tuntaskan. 
Pasalnya, bulan ini dan satu 
bulan kedepan sudah ada 
jadwal empat raperda yang 
sudah siap dibahas. Ke empat 
raperda itu yakni, tentang 
pengelolaan barang milik da-
erah, retribusi pengendalian 
menara telekomunikasi, pen-
cabutan perda kota sukabumi 
nomor 12 tahun 2011 tentang 
Restribusi Izin Gangguan, 
dan ke empat Perubahan 
APBD tahun anggaran 2017.

 "Nah itu yang segera akan 
kita bahas dan satu lagi pra-
perda tentang pencegahan 
kebakaran," ungkapnya.

 Politisi Golkar ini menarget-
kan sisa raperda yang belum 
dibahas, di penghujung tahun 
ini tuntas sesaui dengan jad-
wal. "Insya Allah semuanya 
bisa tuntas sesuai target," 
tutupnya. (cr11/d)

Yunus Suhendi
Ketua DPRD Kota Sukabumi
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KEPEDULIAN: Sejumlah pelajar SMA Negeri 5 Kota Sukabumi melakukan penggalangan dana untuk Muslim Rohingya.KEPEDULIAN: Sejumlah pelajar SMA Negeri 5 Kota Sukabumi melakukan penggalangan dana untuk Muslim Rohingya.

SUKABUMI -- Ratusan pelajar Sekolah 
Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Kota 
Sukabumi melakukan penggalangan 
dana untuk membantu umat Muslim 
Rohingya, Myanmar yang mengalami 
tragedi kemanusiaan. Hal tersebut di-
lakukan sebagai bentuk keprihatinan 
terhadap etnis Muslim Rohingya yang 
terus ditindas dan dibunuh hingga oleh 
pasukan rezim penguasa pemerintahan 
Myanmar. 

 Wakil Kesiswaan (Wakasek) Kes-
iswaan SMAN 5 Kota Sukabumi Budi 

Setia Baskara mengatakan, pengum-
pulan dana untuk membantu Mus-
lim Rohingya ini rencananya akan 
dilakukan selama tiga hari dimulai 
Rabu hingga Sabtu. “Alhamdulillah 
seluruh pelajar di SMAN 5 Kota Suka-
bumi sangat antusias dalam men-
dukung kegiatan ini,” kata Budi ke-
pada Radar Sukabumi kemarin (6/9). 
Kegiatan tersebut lanjut Budi, sebagai 
salah satu implementasi pendidikan 
berkarakter yang tertera dalam program 
Kurikulum 2013. Sehingga, pendidikan 

karakter ini bukan hanya pelajaran teori 
saja. Namun, para pelajar harus dapat 
diterapkan langsung dalam kehidu-
pan sehari-hari. “Kegiatan ini salah 
pendidikan karakter dimana para pe-
lajar harus dapat berempati dan saling 
membantu terhadap sesama,” ujarnya.

 Budi menerangkan, saat ini dana yang 
sudah berhasil terkumpul mencapai 
Rp 1,5 juta. Dana tersebut, rencananya 
akan diberikan pada Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) Kota Suka-
bumi untuk disalurkan pada warga 

Rohingya yang saat ini membutuhkan 
bantuaan. “Kegiatan ini dilakukan 
hanya di sekolah, dan anggaran yang 
terkumpul itu sumbangan dari peserta 
didik dan guru.” terangnya.

 Budi menambahkan, melihat antu-
sias dari para pelajar dan guru, dirinya 
memprediksi hasil dana yang akan 
diperoleh selama tiga hari tersebut 
dikisaran Rp 3 juta. “Ya, jika melihat 
partisipasi pelajar dan guru yang 
sangat baik dalam kurun waktu tiga 
hari sudah bisa mengumpulkan dana 

sebesar itu. Karena ini kegiatan sosial 
jadi para pelajar dan guru memberi-
kan seikhlasnya,” sahutnya.Pihanya 
berharap, dengan terselenggaranya 
kegiatan positif tersebut dapat menja-
dikan pembelajaran yang berguna bagi 
para pelajar. Pasalnya, kepaduliaan 
terhadap sesama itu harus dijungjung 
tinggi jangan sampai terkikis oleh 
jaman. “Mudah-mudahan dana ini 
dapat bermanfaat untuk sodara Muslim 
Rohingya yang saat ini tengah terkena 
musibah,” pungkasnya. (cr16/t)

Kelas Inspiratif, Ciptakan Kenyamanan KBM
SUKABUMI -- Guna mewujudkan 

suasana belajar yang nyaman dan me-
nyenangkan bagi anak, SDN Dewi 
Sartika Cipta Bina Mandiri (CBM) Kota 
Sukabumi melakukan inovasi dalam pe-
nataan ruang kelas. Selain menata kursi 
dan meja untuk menunjang kegiatan 
pembelajaran, tidak kalah pentingnnya 
memberikan goresan gambar didinding 
kelas dan beberapa hiasan, sehingga 
memberi kesan ramai serta menginspi-
rasi anak dalam belajar. 

 Salah seorang Guru SDN Dewi Sartika 
CBM, R Histato D Kobasah mengatakan, 
dibentuknya kelas inspiratif ini untuk 
menciptakan kenyamanan para pelajar 
dalam mengikuti Kegitan Belajar Men-
gajar (KBM), serta memunculkan 18 
karakter bangsa sehingga akan dapat 
mendukung pendidikan informal. “Kelas 
empat D ini, mulai dimodifi kasi sejak awa 
2017 lalu dengan dibantu para pelajar 
untuk menggambar tembok dan ding-
ging kelas,” kata Histato kepada Radar 
Sukabumi kemarin (6/9).

 Histato menerangkan, beberapa gam-
bar inspiratif diantaranya, sudut baca, 

sudut budaya, pohon geulis, lukisan 
dinding, Penguatan Pendidikan Karakter 
(PPK) dan Pengembangan Kurikulum 
2013 (K-13). Menurutnya, kelas inspiratif 
tersebut menjadi ikon sekolah di Kota 
Sukabumi. “Ya, kami mengikuti perkem-
bangan jaman untuk memodifi kasi kelas 
ini agar menjadi inspiratif sehingga para 
pelajar bisa merasakan manfaatnya,” pa-
parnya. Pada 2016 lalau lanjut Histanto, 
dirinya berhasil menoreh Juara II Guru 
Inspiratif tingkat Jawa Barat. Hal itu, 
menjadi kebanggaan sekaligus amanah 
yang harus diimplementasikan dalam 
lingkungan sekolah. “Jadi saya harus 
lebih berinovatif untuk menciptakan 
suasana KBM yang berbeda,” paparnya.

 Ia menambahkan, ruangan kelas inspiratif 
dapat menjadikan belajar aktif. Ada beberapa 
pilihan yang bisa diambil sebagai variasi dan 
menyesuaikan dengan kebutuhan pelajar. 
Dekorasi interior kelas perlu dirancang yang 
memungkinkan peserta didik belajar secara 
aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenang-
kan. “Kami harap, ke depan para pelajar se-
makin baik, peduli sosial dan lebih terampil,” 
pungkasnya. (cr16/t)

Khotmil Quran, SMP IT Al-fath 
Doakan Rohingya

SUKABUMI -- Ratusan santri SMP 
IT Al-fath memadati Gedung DPRD 
Kota Sukabumi, belum lama ini.
 Kedatangan para pelajar ke gedung  
 rakyat itu untuk menggelar aksi solidari-
tas muslim Rohingya. Dalam aksinya, 
para santri tersebut melakukan pemba-
caan khotmil quran.

Pimpinan Ponpes Dzikir Al-fath Suka-
bumi M Fajar Laksana mengatakan, aksi 
kali ini merupakan bentuk solidaritas 
menimpa nasib warga muslim Rohingya. 
Pihaknya mengecam kejahatan kema-
nusian di Rohingya yang saat ini masih 
terjadi dan menimbulkan korban jiwa 
terhadap warga yang tidak berdosa. 
“Mereka sudah melakukan tindakan 
kekerasan hingga tidak sedikit anak-anak 
dan wanita yang turut menjadi korban,” 
kata Fajar, belum lama ini. Lanjut Fajar, 
aksi kekerasan yang menimpa warga 

Rohingnya harus segera dihentikan. 
Pihaknya juga mendesak agar pemer-
intah pusat segera turun tangan untuk 
diplomasi agar kekerasan di Myanmar 
dapat segera dihentikan. “Kami meminta 
pada seluruh kaum muslimin untuk 
berdoa agar penderita sodara muslim di 
Rohingya dapat segera berhenti. Kami  
mendesak agar pemerintah memutus 
hubungan diplomatik dengan mengusir 
Duta Besar Myanmar,” tandasnya.

 Menurutnya, kekerasan di Rohingya 
bukan hanya urusan umat Islam saja. 
Namun, ini sudah urusan manusia 
dan termasuk kejahatan Internasional 
seperti kasus di Bosnia. “Nazi Hitler keke-
jamannya sama seperti fi raun, maka ini 
masalah kebiadaban dan pembunuhan 
masal yang patut dihukum oleh dunia 
Internasiona,” tegasnya.

 Fajar menambahkan, pemerintah In-

donesia dapat segera memberikan ban-
tuan untuk kesehatan, makanan serta 
dana untuk mengungsi serta pemerintah 
harus bisa menerima pengungsi dari Ro-
hingya. Selain itu, Indonesia bisa mengir-
imkan tentara garuda dengan mengajak 
PBB untuk segera menurunkan tentara 
penjaga perdamaian. “Pemerintah juga 
harus bisa tegas untuk memutuskan 
hubungan diplomatik mengusir Duta 
Besar Myanmar serta memperjuangkan 
rakyat Rohingya melalui PBB,” tergas dia.

 Fjar pun berharap, Indonesi dapat 
menggalang kekuatan di Negara Asean 
untuk secara nyata mengirim pasukan 
militer dalam melindungi rakyat muslim 
Rohingya karena sudah melanggar Hak 
Asasi Manusia (HAM) hukum Inter-
nasional. “Mudah-mudahan kasus di 
Rohingya jangan sampai terjadi di bumi 
Indonesia,” tukasnya. (cr16/t)

SMAN 5 GALANG DANA ROHINGYA

TK Al-Qur’an Baitussalam 
Bekali Pelajar Drum Band

SUKABUMI  -- Guna mendukung 
bakat peserta didiknya, Taman Kanak-
kanak (TK) Al-Qur’an Baitussalam 
Cibolang Girang Rt 27/6 Desa Cibatu, 
Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabu-
mi menggiatkan pelatihan Drum Band 
yang diikuti sejumlah pelajar kelas A 
dan kelas B, kemarin (6/9).

 Kegitan tersebut, ditinjau langsung 
Seksi PD Pontren Kemenag Kabupaten 
Sukabumi, Neli Hasanah dan Ketua Ke-
lompok Kerja Pengawas (Pokjawas) Ke-
menag Kabupaten Sukabumi, Badrudin. 

 Kepala TK Al-Qur’an Baitussalam men-
gatakan, latihan Drum Band tersebut 
salah satu pengembangan ektrakulikuler 
disekolah yang dipimpinnya untuk me-

nyalurkan minat dan bakat para pelajar. 
“Kami menjadwalkan setiap Jumat di-
luar jam pelajaran sehingga tidak akan 
menghambat proses Kegiatan Belajar 
Mengajar (KBM),” kata Eneng kepada 
Radar Sukabumi, kemarin (6/9).

 Lanjut Neneng, apabila para pelajar 
sudah piawai dalam menggunakan 
peralatan Drum Band maka ke depan 
bisa ditampilkan dalam setiap kegiatan 
sekolah. “Mudah-mudahan dengan 
adanya ektrakulikuler ini bisa men-
dorong semangat peserta didik dalam 
menimba ilmu. Pelatihan Drum Band 
ini diharapkan dapat menjadi bekal 
keahlian untuk para palajar,” harapnya. 
(cr16/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

KREATIF: Guru SDN Dewi Sartika CBM R Histato foto bersama dengan muridnya di ruangan kelas yang 
penuh gambar inspiratif 
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GT Cimanggis dan Cibubur Dihapus

 AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

PERUBAHAN SISTEM TRANSAKSI:Sejumlah kendaraan roda empat sedang melintas di jalan tol Cinere-Jagorawi (Cijago). Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan melakukan perubahan sistem transaksi di jalan tol 
yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Ciawi. Sistem yang dipakai akan diubah dari sistem transaksi tertutup menjadi terbuka dan akan berlaku pada 8 September 2017.

DEPOK – PT Jasa Marga 
akan memberlakukan per-
ubahan sistem transaksi 
pembayaran tol dari sis-
tem transaksi terbuka dan 
tertutup, menjadi sistem 
transaksi terbuka pada Ja-
lan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi 
(Jagorawi).

 AVP Corporate Commu-
nication Jasa Marga, Dwi-
mawan Heru menyebutkan, 
perubahan tersebut akan 
mulai diterapkan pada 8 
September 2017, pukul 00.00 
WIB. Dengan begitu tarif 
tol yang berlaku untuk ja-

lan tol Jagorawi juga akan 
berubah. Asal dan tujuan 
perjalanan, yakni Jakarta 
(Cawang) – Bogor/Ciawi. 
Dengan besar tarif tolnya, 
Golongan I Rp6.500, Go-
longan II Rp9.500, Golongan 
III Rp13.000, Golongan IV 
Rp16.000, dan Golongan 
V Rp19.500. “Selanjutnya, 
transaksi tol di Gerbang Tol 
(GT) Cimanggis Utama dan 
GT Cibubur Utama ditiada-
kan,” ujar Heru.

 Kepala Badan Pengatur 
Jalan Tol (BPJT), Herry Trisa-
putra Zuna menegaskan, Ke-

menterian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) telah mengeluarkan 
keputusan terkait integrasi 
Jalan Tol Jagorawi. Integrasi 
tersebut, membuat transaksi 
di GT Cimanggis Utama dan 
Cibubur Utama ditiadakan. 
“Tiga hari lagi akan dilaku-
kan di Cibubur Utama dan 
Cimanggis Utama. Jadi, ha-
nya sekali transaksi,” kata 
Herry, selasa (5/9/17).

 Perubahan ini menyebab-
kan sistem pembayaran di 
Tol Jagorawi yang sebelum-
nya terbuka dan tertutup 

menjadi hanya sistem terbu-
ka. Seperti diketahui, sistem 
transaksi terbuka yang ma-
sih berlaku saat ini terjadi di 
ruas Cawang-Taman Mini/
Dukuh dan ruas Cawang-
-Cibubur dengan pentarifan 
tol merata. Adapun sistem 
tertutup berlaku untuk ruas 
Simpang Susun Cimanggis 
sampai dengan Bogor/Cia-
wi, berlaku sistem penarifan 
tol proporsional tergantung 
asal dan tujuan. Herry men-
jelaskan, pengguna arah Ja-
karta dari Ciawi membayar 
ketika mau masuk (on ramp) 

dan pengguna arah Bogor 
membayar saat akan keluar 
(off  ramp). Herry memastikan 
bahwa langkah integrasi seru-
pa tol Jakarta-Tangerang dan 
Jagorawi ini akan diterapkan 
juga di beberapa ruas seperti 
tol JORR dan tol Semarang 
yang selama ini lima kali 
transaksi. “Sekarang berbagai 
persiapan fi sik sedang dila-
kukan di ruas ruas itu,” ujar 
dia. Terpisah, Direktur Utama 
PT Jasa Marga (Persero) Tbk, 
Desi Arryani menuturkan, 
perubahan sistem ini dilaku-
kan menyusul terbitnya Surat 

Keputusan Menteri PUPR 
Nomor 692/KPTS/M/2017 
tanggal 31 Agustus 2017. “Jadi 
tanggal 8 September mulai 
pukul 00.00 WIB akan dimulai 
sistem integrasinya,” tutur 
Desi.

 Dengan ketentuan ini, lan-
jut Desi, untuk jarah jauh 
akan sedikit mengalami pe-
nurunan tarif sekitar Rp2.500 
dan jarak dekat mengalami 
kenaikan. Untuk memperce-
pat proses transaksi pemba-
yaran di jalan tol, kata Desi, 
pihaknya mengimbau kepada 
pengguna jalan tol untuk 

dapat menggunakan uang 
elektronik. Apalagi, jalan Tol 
Jagorawi, sudah dapat mene-
rima “e-Toll” dan “e-Money” 
(Bank Mandiri), “Brizzi” 
(BRI), “TapCash” (BNI), dan 
“Blink” (BTN) pada seluruh 
gerbang tol. “Perubahan ini 
diharapkan dapat mengurai 
kepadatan Jalan Tol Jagorawi 
karena simpul kepadatan di 
GT Cimanggis Utama dan GT 
Cibubur Utama dihilangkan 
sehingga lalu lintas terdistri-
busi di beberapa titik,” jelas 
Desi. (radar depok/chi/
jpnn/kcm/gun)

Buku PAUD Jadi Modus Pungli
CIANJUR – Sejumlah guru 

Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) se-Kabupaten Cian-
jur dibuat bingung. Bagaima-
na tidak, dalih standarisasi 
buku ternyata menjadi sara-
na pemotongan dana PAUD 
oleh pihak Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan (Disdik-
bud) Kabupaten Cianjur.

 Kabar yang beredar, bebe-
rapa PAUD yang sudah siap 
memperoleh bantuan Biaya 
Operasional Penyelenggara-
an (BOP) PAUD dikenakan 
potongan mulai dari kisaran 
Rp1 juta hingga Rp3 juta. 
Dana itu untuk membeli 
buku dan alat peraga pen-
didikan lain yang kabarnya 
mendapat rekomendasi Dis-
dikbud. “Sudah anggaran ke-
cil, dipotong, semakin pusing 
saja kita. Padahal kita masih 
ada prioritas lain. Kalau se-
perti ini, PAUD semakin ke 
sini semakin dianaktirikan 
saja,” kesal salah seorang 
guru PAUD yang enggan 
dipublikasikan identitasnya.

 Ia juga mengkalkulasikan 
jumlah potongan, mencakup 
32 Kecamatan se-Kabupaten 
Cianjur yang mencapai 5.568 
lembaga PAUD. “Bisa diba-
yangkan berapa keuntungan 
yang diperoleh dari 5.568 

dikalikan Rp3 juta. Memang 
tidak bisa dipukul rata bera-
pa jumlahnya, tapi tidak akan 
beda jauh kisaran angkanya 
segitu,” bebernya lagi. Kabid 
Paudini dan Kebudayaan 
Disdikbud Kabupaten Ci-
anjur, Mochamad Rochman 
secara tegas membantah 
tudingan tersebut. Menu-
rutnya, Disdik tidak pernah 
mengarahkan guru-guru 
maupun pimpinan PAUD un-
tuk membeli buku tertentu, 
apalagi sampai merekomen-
dasikan buku.

 Rochman menyadari stan-
dar dan isi buku yang perlu 
diterapkan, juga berbagai 
alat peraga pendidikan la-
innya. Terlebih, Rochman 
ketika melakukan pembi-
naan terhadap guru-guru 
PAUD, sering mengimbau 
agar transaksi apapun yang 
memakai uang negara ha-
rus disertai kwitansi. “Ini 
uang negara, karena itu tidak 
boleh sembarangan. Perlu 
diketahui, PAUD itu bukan 
lembaga formal. Tidak bisa 
diintervensi seperti SD, SMP 
dan SMA yang punya PNS. 
Siapapun yang meminta, 
siapapun yang memotong 
harus diatas kertas berupa 
kwitansi. Kita tidak bisa juga 

samakan kebutuhan di Ci-
anjur Selatan sana dengan 
kebutuhan di Cianjur Kota 
misalnya,” ungkap Rochman 
kepada Radar Cianjur (Grup 
Pojokjabar.com). Pihaknya 
juga mengaku, sudah me-
lakukan koordinasi dengan 
pihak-pihak terkait agar pe-
nyaluran anggaran negara 
yang dialokasikan untuk 
PAUD bisa tepat sasaran. 
Salah satunya dengan meng-
gaet aparat penegak hukum. 
“Saya juga sudah berkomuni-
kasi dengan pihak kepolisian, 
sambil berkonsultasi supaya 
tidak ada pungli-pungli,” 
akunya.

 Informasi yang dihimpun, 
tahun 2016 lalu, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) mengaloka-
sikan bantuan mulai dari Rp5 
juta hingga Rp7 juta untuk 
PAUD yang sudah tercatat di 
Kemendikbud. Berdasarkan 
data Direktorat Pembinaan 
PAUD Kemendikbud, pada 
akhir 2014 jumlah lembaga 
PAUD di Indonesia telah 
mencapai lebih dari 188 ribu. 
Di tahun 2016, Direktorat 
Jenderal PAUD dan Pendi-
dikan Masyarakat telah me-
nyediakan BOP PAUD untuk 
158.700 lembaga, meningkat 

dari tahun sebelumnya 2015 
yang hanya 74.848 lembaga.

 Untuk penyaluran dana 
BOP PAUD, dikelompokkan 
berdasarkan jumlah anak 
yang dikelola oleh Satuan 
PAUD, dengan ketentuan Rp5 
juta untuk PAUD yang memi-
liki 15 anak atau kurang, Rp6 
juta untuk PAUD yang memi-
liki 16-25 anak, Rp7.200.000 
untuk yang memiliki anak 
26 anak atau lebih. Dinas 
Pendidikan masing-masing 
kabupaten/kota berhak me-
ngelola alokasi bantuan ke 
kabupaten/kotanya sesuai 
dengan kebijakan dengan 
catatan jumlah satuan yang 
mendapatkan bantuan tidak 
boleh kurang dari jumlah 
yang ditetapkan.

 Kemendikbud juga meng-
atur, dana bantuan BOP da-
pat dipergunakan 30 persen 
untuk bantuan biaya masuk 
dan biaya administrasi, 30 
persen untuk bantuan bia-
ya penyelenggaraan proses 
pembelajaran, 15 persen 
untuk pembelian bahan ha-
bis pakai, buku-buku acuan 
untuk pendidik, buku bacaan 
anak, atau ATK, lima persen 
untuk pembelian alat-alat 
DDTK, pembelian obat-obat-
an ringan, kotak P3K dan 

transport petugas kesehatan, 
serta 20 persen untuk biaya 
transport dan berbagai du-
kungan kegiatan konkrit Gu-
gus PAUD. Menanggapi hal 
tersebut, anggota Komisi IV 
DPRD Cianjur Fraksi Partai 
Hanura, Ence Deni Nuryadi 
mengaku, sudah bertemu 
dengan pihak Disdikbud 
Cianjur, tak terkecuali Kabid 
Paudini dan Kebudayaan 
untuk mengkonfi rmasi peri-
hal adanya dugaan potongan 
anggaran BOP PAUD. Berda-
sarkan hasil pertemuan ter-
sebut, Ence Deni mendapat 
bantahan bahwa Disdikbud 
Cianjur tidak melakukan hal 
seperti yang dituduhkan. 
“Kami akan coba telusuri, 
apa yang sebenarnya terjadi 
di lapangan. 

Beberapa waktu lalu, me-
mang sempat ada keluhan 
dari guru-guru PAUD kepada 
saya, maupun kader-kader di 
lapangan. 

Keluhannya hampir sama, 
karena ada potongan ini 
dan itu. 

Nanti kalau ada informasi 
lebih lanjut, informasi yang 
valid, akan saya kabarkan ke-
pada rekan-rekan,” kata Ence 
Deni kepada Radar Cianjur. 
(radar cianjur/lan)

PKL Bogor Geruduk 
Kantor Bupati

BOGOR – Pembongkaran pedagang kaki lima 
(PKL) di kawasan Puncak berujung panjang. 
Pasalnya, sejumlah PKL melakukan aksi de-
monstrasi di kantor Bupati, Jalan Tegar Beriman.

 Dalam demo tersebut para PKL menuntut 
untuk dihentikannya pembongkaran tersebut. 
Selain itu, PKL juga menuntut pemerintah 
menyiapkan tempat relokasi untuk PKL yang 
ada.“Kalau memang ada tempatnya kami minta 
master plannya,” tegas koordinator lapangan, 
Fahreza.

 Pada demo tersebut sejumlah PKL yang da-
tang yakni PKL yang berada di kawasan Cisarua 
sampai Mesjid At-Tawun. Kawasan tersebut akan 
dibongkar pada tahap dua tanggal 18 September 
mendatang. “Kami ingin menemui pemerintah 
kabupaten. Kami menolak pembongkaran PKL 
yang ada di kawasan Puncak,” pungkasnya. (adi/
pojokjabar)

Ribuan Jiwa Terimbas 
Dampak Musim Kemarau
SOREANG – Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung sebutkan 
jika sebanyak 14.381 orang terkena imbas dam-
pak musim kemarau saat ini. Berdasarkan data 
yang berhasil dihimpun BPBD dampak tersebut 
terjadi sejak Juli hingga Agustus 2017 lalu.

 Dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung, 
jumlah warga yang terdampak sebagian besar 
berada di enam kecamatan dan sepuluh desa. 
Yang mana Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan 
Soreang, Kutawaringin, Arjasari, Ciparay, Cang-
kuang dan Pasirjambu?. Kepala BPBD Kabupa-
ten Bandung, Tata Iriawan Soban?di mengatakan 
desa di enam Kecamatan terdampak kemarau 
yaitu Desa? Cibodas, Cilame, Pingirsari, Ranca-
kole, Lebakwangi, Pakutandang, Mekarlaksana, 
Komplek Parahyangan Kencana, Komplek Ga-
ding Tutuka I dan Desa Parung Serab. “Untuk 
Kecamatan Pasirjambu air bersih sudah dikirim 
sebanyak 3 yaitu pada pada tanggal 21 – 23 Agus-
tus lalu. Bantuan pun dibantu oleh PDAM yang 
menyediakan dua penampung air,” kata Tata, 
kemarin (5/9/2017).

 Tata mengatakan jika sepanjang Agustus 
lalu sebanyak 2495 hektar lahan sawah dari 
total 6981 hektare lahan di 16 Kecamatan di 
Kabupaten Bandung terancam mengalami 
kekeringan. Yang mana wilayah yang menga-
lami kekeringan yaitu Kecamatan Bojongsoang 
sekitar 1560 hektare. “Dikarenakan Kecamatan 
Bojongsoang terdapat banyak areal persawa-
han, disusul dengan Cicalengka 191 hektar dan 
Pameungpeuk 114 hektare,” ujarnya.

 ?Tata pun menambahkan jika sawah-sawah 
tersebut akan mengalami panen. Ia pun men-
jelaskan jika kekeringan yang terjadi di Kabu-
paten Bandung pun berpotensi menciptakan 
kebakaran lahan. Katanya, sudah ada beberapa 
daerah yang terjadi kebakaran pada periode 
Juli – Agustus yaitu Desa Nagreg Gunung Le-
untik dan Pabeasan dan kebakaran mencapai 
1.500 hektare.

 Sementara Katreskrim Polres Bandung, AKP 
Firman Taufik? mengatakan kepedulian kami 
pihak kepolisian terhadap adanya kerusakan 
alam yang disampaikan jika permasalahan 
lingkungan bukan hanya meliputi alih fungsi 
lahan di hutan lindung, tetapi? galian-galian 
yang rawan longsor dan kebakaran lahan. 
(kim)

FOTO: AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

MAKIN PADAT: Tampak terlihat dari atas pemukiman 
penduduk yang semakin padat di kawasan Kota Depok, 
senin (4/9/17). 

Penduduk Kota Depok Bertambah Sebanyak 73.710 Jiwa
DEPOK – Jangan heran jika 

disejumlah kecamatan di Kota 
Depok kekiniannya makin 
sesak. Berdasarkan data Pro-
yeksi penduduk Indonesia 
2010-2035, tren pertumbuhan 
penduduk di Kota Depok terus 
meningkat dari tahun ke tahun.

 Di 2016 misalnya, jumlah 
penduduk di Kota Depok su-
dah mencapai 2.179.810, se-
dangkan di 2015 sebanyak 
2.106.100. dengan begitu 
selama setahun sedikitnya 
73.710 penduduk bertam-
bah di Depok. Kepala Neraca 
Wilayah dan Analisis Badan 
Pusat Statistik (BPS) Kota De-
pok, Bambang Pamungkas 
menyebutkan, dari jumlah 
seluruh penduduk di Kota 
Depok, Kecamatan Cimanggis 

menempati urutan pertama se-
bagai penduduk terbanyak yakni 
303.390 jiwa. “Dengan berbagai 
metode yang kami gunakan 
didapati dalam kurun satu tahun 
ada penambahan penduduk 
sebanyak 70 ribuan jiwa,” kata 
Bambang kepada Harian Radar 
Depok  (Pojoksatu.id Group) 
saat ditemui diruangannya, 
Senin (4/9/17).

 Bambang menambahkan, 
pertumbuhan penduduk di 
Kota Depok telah membuat 
kepadatan penduduk Kota De-
pok pun meningkat. Dari total 
luas wilayah 200,29 km persegi 
terdapat 10.883 jiwa per km per-
segi. “Untuk kepadatan tertinggi 
ada diwilayah Kecamatan Beji 
dari total luas wilayah 14,30 km 
persegi terdapat 14.546 jiwa per 

km persegi,” bebernya.
 Dengan kepadatan tersebut, 

gini rasio (kesenjangan sosial) 
masyarakat Kota Depok me-
ningkat dari tahun 2013 seba-
nyak 0,39% dan pada tahun 2015 
menjadi 0,4%. “Artinya ketim-
pangan sosial terus meningkat, 
butuh solusi dari pemerintah 
kota agar tidak terjadi konflik 
yang timbul akibat kesenjangan 
sosial antara si kaya dan si mis-
kin,” katanya.

 Meski demikian, lanjut Bam-
bang, laju pertumbuhan di Kota 
Depok juga mengandung pelu-
ang yang dapat dimanfaatkan. 
Tantangannya adalah bagaima-
na bisa memenuhi kebutuhan 
dasar dengan jumlah penduduk 
yang banyak. Tapi ini juga pe-
luang mengingat kebanyakan 

penduduk berada pada usia 
produktif. Secara data, dari total 
penduduk, usia produktif Kota 
Depok cukup tinggi yakni kisar-
an usia 25-39 tahun mencapai 
617.935 jiwa. Artinya, jelas Bam-
bang, pemerintah kota dapat 

memberdayakan penduduk 
usia produktif dengan berbagai 
cara salah satunya dengan mem-
berikan keterampilan dalam 
memberdayakan masyarakat 
agar tidak terjadi ketimpangan. 
(radar depok/ade)

Serapan Anggaran Rendah, Kinerja Dinas PUPR Dipantau
PASALNYA, hal itu diteng-

garai minimnya penyerapan 
Anggaran Pendapatan Belan-
ja Daerah (APBD) tahun 2017 
di sejumlah SKPD yang ber-
kaitan dengan pembangun-
an infrastruktur, seperti di 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) dan 
Dinas Perumahan Rakyat 
Kawasan Permukiman dan 
Pertanahan (DPRKPP).“Se-
bagaian besar Surat Perintah 

Kerja (SPK) di PUPR, sudah 
diberikan kepada pihak ke-
tiga pada Senin (28/8/2017) 
lalu,” katanya.

 Ditambahkan Uju, minim-
nya penyerapan anggaran 
sampai menjelang akhir ta-
hun 2017 ini, dikarenakan 
para pejabatnya terbentur 
beberapa teknis kerja dan 
kesiapan lainnya. sehing-
ga, berpengaruh terhadap 
molornya waktu lelang dan 

pengerjaan. “Permasalahan 
di PUPR itu teknis. Mulai dari 
penyusunan anggaran hing-
ga proses lelang dan yang 
lainnya,” beber Uju.

 Dalam hal ini, tambah Uju, 
kinerja Dinas PUPR menjadi 
catatan dan evaluasi bagi 
para pemimpin yang ada di 
Kabupaten Bekasi. Akibat 
lambatnya penyerapan ang-
garan, sehingga mengham-
bat semua pembangunan 

yang merugikan masyarakat. 
“Catatan ini buat semua 
SKPD, bukan hanya kepada 
kepala dinasnya saja,” tegas 
Uju.

 Diakuinya, Dinas PUPR ini 
harus diawasi dengan ketat, 
sebab menyangkut penger-
jaan fasilitas untuk publik. 

Salah satunya dengan 
mengajak semua pihak un-
tuk mengawasi bersama-
-sama terkait kinerja para 

SKPD. Dengan demikian, 
p r o g r a m  p e m b a n g u n -
an di kebupaten Bekasi 
bisa berjalan baik. “Kami 
mengimbau kepada semua 
SKPD agar melaksanakan 
kegiatan sesuai mekanis-
me dan peraturan per un-
dang-undangan, sehingga 
ada penggunaan anggaran, 
tidak ada masalah hukum 
dikemudian hari,” tandas 
Uju. (dho)
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Pendidikan Cewek
Cowok 

PROFIL 
RESPONDEN

SEBAGAI penunjang 
penampilan, make-up 

selalu mewakili taste dan 
style orang yang 

memakainya. Nah, kayak 
apa sih make-up style 

favoritmu? Alat make-up 
apa aja yang biasa kamu 

pakai? Share foto dan 
ceritamu! Sepuluh Zetizen 

beruntung bakal 
mendapatkan lip cream 

keren dari 
@val.valeriethomas. 

FIND MORE ON:

zetizen.com

UKURAN PESAWAT

Sebagai pesawat perintis, 

ukuran N219 emang nggak 

terlalu besar. Panjangnya 

hanya 16,49 meter; lebar 

19,50 meter; dan tinggi 6,18 

meter. Ukuran itu cocok 

dipakai di daerah terpencil 

karena punya kemampuan 

untuk mendarat di landasan 

pacu pendek. Bukan hanya 

itu, N219 juga bisa mendarat 

di permukaan rumput, pasir, 

dan berbatu. Lebih praktis 

dan mudah dioperasikan!

MESIN

Dipersenjatai dengan dua 

mesin turboprop PT6A-42/52, 

pesawat N219 mampu 

menghasilkan kemampuan 850 

SHP (shaft horsepower) dan 

daya jelajah 1.580 NM (nautical 

mile). Mesin buatan perusahaan 

Pratt & Whitney tersebut adalah 

satu-satunya komponen yang 

diimpor dari luar negeri. ’’Saat 

ini tidak ada pabrikan dalam 

negeri yang mampu membuat 

mesin pesawat,’’ terang Irland 

Budiman, manajer hukum & 

humas PT Dirgantara Indonesia.

TEKNOLOGI AVIONIK

Selain unggul dari segi ukuran, 

N219 menggunakan teknologi 

avionik (peralatan elektronik 

penerbangan) yang lebih modern, 

yaitu Garmin G1000. Teknologi itu 

termasuk common technology 

yang banyak ditemui di pasaran 

sehingga harga pesawat bisa lebih 

murah. Selain itu, teknologi 

tersebut menghemat biaya 

operasional dan pemeliharaan.

KAPASITAS BEBAN

Pesawat N219 memiliki operating 

empty weight (OEW) 4.309 kg. OEW 

adalah berat seluruh pesawat, 

termasuk awak pesawat, tapi nggak 

termasuk muatan dan bahan bakar. 

Sementara itu, beban maksimal 

yang mampu diangkut pesawat 

N219 adalah 7,030 kg saat take off 

dan 6,940 kg ketika landing.

KECEPATAN

Sebagai pesawat perintis, N219 punya 

kecepatan minimal 59 knot atau sekitar 

109,2 km/jam dengan kecepatan 

maksimal 213 knot (394,5 km/jam). 

Kecepatan N219 itu diklaim cocok 

digunakan saat memasuki wilayah 

bertebing-tebing dan pegunungan. 

Pesawat perintis emang membutuhkan 

kemampuan manuver yang bagus dan 

kecepatan rendah untuk melalui 

wilayah-wilayah yang terpencil.

KAPASITAS PENUMPANG

Berbeda dengan pesawat komersial 

yang mampu mengangkut ratusan 

penumpang, pesawat N219 hanya 

berkapasitas 19 penumpang (tanpa 

pilot). Dengan jumlah tersebut, N219 

memiliki kabin terluas di kelasnya. 

Selain penumpang, N219 bisa 

digunakan untuk mengangkut barang, 

pasukan militer, hingga evakuasi korban 

bencana alam. All in one package!

MENGENAL LEBIH DEKAT PESAWAT N219

BUATAN PT DIRGANTARA INDONESIA

NEGERI ini nggak henti-hentinya menelurkan inovasi. Kali ini inovasi datang dari 

perusahaan pembuatan pesawat dalam negeri, PT Dirgantara Indonesia (DI). 

Bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), 

PTDI berhasil mengembangkan pesawat N219. Pesawat jenis perintis itu baru diuji 

coba dalam flight test di landasan pacu Bandara Husein Sastranegara, Bandung, 

pada 16 Agustus lalu. Intip langsung yuk wujudnya! (nen/c14/als)

*Ilustrasi 
berdasar data 

dan informasi 

dari PT 
Dirgantara 
Indonesia.

16,49 METER

6,18 

METER

19,50 METER

SEBELUM berhasil 
mengembangkan N219, 
Indonesia juga pernah 
membuat pesawat N-250 
yang diterbangkan perdana 
pada 1995. Pesawat tersebut 
merupakan penyempurnaan 
dari pesawat terbang 
sebelumnya, yaitu N230, 
yang dipersiapkan B.J. 
Habibie.

Penerbangan 
pesawat N219 sempat 
ditunda beberapa kali 
karena berbagai 
alasan. Akhirnya, 
pada 16 Agustus 2017, 
N219 diterbangkan 
secara perdana. Flight 
test itu sekaligus 
menjadi kado untuk 
HUT Ke-72 RI.

Di balik kesuksesan 
penerbangan perdana 
N219, ada sosok pilot 
perempuan bernama 
kapten Esther Gayatri 
Saleh. Esther berhasil 
menerbangkan N219 
selama 20 menit dengan 
rute penerbangan kawasan 
Batujajar dan Waduk 
Saguling, Jawa Barat.

N219 disebut sebagai 
pesawat karya anak 
bangsa karena seluruh 
teknisinya merupakan 
warga Indonesia. PTDI 
mengonfirmasikan 
bahwa nggak ada 
seorang pun technical 
assistance dari bangsa 
asing yang terlibat dalam 
pembuatan N219.

Setelah melalui berbagai 
tahapan selanjutnya, 
pesawat N219 
dijadwalkan akan 
memasuki pasar pada 
2019. Prioritas 
pembelian adalah 
memenuhi kebutuhan 
dalam negeri dengan 
harga yang kompetitif. 
(irm/far/c14/als)

N2192

PTDI

LAYOUT DAN ILUSTRASI: RAMA/ZETIZEN TEAM

Zetizen di Jawa Barat dan 

Jambi berharap makin 

banyak riset tentang 

pesawat yang diwadahi di 

Indonesia.

persen Zetizen merasa 

bangga dengan 

diciptakannya pesawat 

N219. Itulah bukti bahwa 

Indonesia nggak kalah dari 

negara lain.

GAGAH: Penampakan pesawat N219 

saat penerbangan perdana.

UBS ZETIZEN AVENUE 2K17

Registrasi

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi mabes Zetizen 

(031-8202004) atau Linda Zetizen (081-330608338).

THEME:

MASIH bingung dengan UBS 
Zetizen Avenue 2k17? Chill, 
kamu bisa ikutan workshop dan 
belajar cara bikin avenue dari 
awal. Workshop itu terbuka kok 
buat yang udah daftar maupun 
yang belum. So, let’s join us 
and get to know more about 
this competition!

(part 6)

PENGUMPULAN aksi 
positif untuk Zetizen 
National Challenge ditutup 
sejak 31 Agustus kemarin. 
Udah terkumpul 26 ribu aksi 
positif yang dilakukan 
Zetizen seluruh Indonesia. 
Di antaranya, beberapa aksi 
yang benar-benar kece dan 
punya impact besar. 
Misalnya, yang dilakukan 
teman-teman berikut di 
bidang lingkungan. Gimana 
ceritanya? (far/c14/nrm)

TEMA:
LINGKUNGAN

Aksi keren kali ini datang dari Nabilah Zannuba. Siswi 
SMA Kesatuan Bangsa Jogjakarta itu membuat inovasi 
berupa cairan antibakteri untuk toilet duduk. Ide tersebut 
bermula dari perasaan risi yang dirasakannya saat melihat 
toilet mall yang kotor.

Bersama seorang temannya, Nabilah meneliti jenis bakteri 
di toilet duduk dan mencari tahu zat yang bisa jadi pembasminya. 
’’Ternyata ketemu, bakteri di toilet duduk bisa dibasmi dengan 
zat bernama flavonoid,’’ jelas Nabilah.

Penelitian Nabilah juga didaftarkan di Olimpiade penelitian. 
Misalnya, pada International Young Inventors Award 
(IYIA) 2016. Penelitian ini sukses menuai banyak apresiasi. 
’’Karena itu, kami dikasih gelar young inventors,’’ ungkap 
siswi yang memperoleh dukungan dan bantuan dari 
banyak pihak tersebut.

Ke depannya, Nabilah berkeinginan terus mengembangkan 
penemuannya tersebut. Dia udah menyusun rencana 
jangka panjang. ’’Kami ingin mendirikan perusahaan 
untuk memproduksi hasil penelitian kami,’’ tuturnya.

Sampai saat ini, hasil penelitian Nabilah emang belum 
sempat dipatenkan. ’’Kami punya keterbatasan 

waktu dan biaya. Semoga ke depannya 
bisa direalisasikan,’’ 

tandasnya.

Nabilah Zanubba,

Daerah Istimewa Jogjakarta
Nabilah Zanubba,

D
N

Ciptakan Inovasi

Pembasmi Bakteri
Aksi positif Ni Kadek Ayu Puspitayanti patut diapresiasi. 

Mahasiswa Universitas Udayana itu beraksi menyelamatkan 
terumbu karang melalui gerakan transplantasi karang. ’’Jadi, 
sebenarnya transkar (transplantasi karang, Red) ini merupakan 
program kerja BEM aku, tepatnya pada kementerian sosial 
dan lingkungan hidup (soslindup),’’ terangnya.

Kali pertama dibuat pada 2016, gerakan tersebut 
didasari keprihatinan Ayu dan kawan-kawan melihat 
banyaknya terumbu karang yang rusak. ’’Selain banyak 
kegunaannya, terumbu karang bisa jadi daya tarik wisata,’’ 
ungkap Ayu menyatakan alasannya terjun langsung 
dalam aksi transplantasi karang.

Bukan cuma sekali, Ayu bahkan bertekad terus rutin mengikuti 
kegiatan yang dilakukan setiap tahun sekali tersebut. Semangat 
Ayu makin bertambah karena kegiatan transplantasi karang 
nggak cuma asal dilakukan. Di setiap penyelenggaraannya, 
selalu ada para ahli yang secara khusus didatangkan.

Yap, di setiap aksi, selalu ada para ahli terumbu karang 
yang siap mendampingi. Mulai panitia ahli, kementerian 
soslindup, sampai beberapa organisasi lingkungan seperti 
Sobat Bumi Indonesia (Sobi). Alhasil, Ayu mendapatkan 
banyak banget manfaat dan pelajaran baru. ’’Awalnya 
emang susah. Tapi, karena ada yang membimbing, aku 
dapat banyak pelajaran baru yang beda sama jurusanku 
kuliah,’’ ujarnya semangat.

Ni Kadek Ayu Puspitayanti,

Bali
Kadek Ayu Puspitayanti,

i
,

Terjun Langsung

Selamatkan Terumbu Karang

113395
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Rumah Second 
Investasi Menggiurkan

Peluncuran 
Satelit Telkom 4 

Bakal Dipercepat

IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN (0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA 

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

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

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

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

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

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

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

FLORIS

KAWANUA FLORIST  ter ima 

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

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

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

HOTEL

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

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

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

AUGUSTA  HOTEL Jl. Raya 
Cikukulu No 72 Sukabumi Tlp. ( 

0266 ) 227456 Jl. Raya cisolok Pal-
abuhanratu (RS-s/d 30 September)

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

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

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 
September)

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

KULINER

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

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

KURSUS

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

KEHILANGAN STNK 

HLG STNK F -2987 -TJ  An.DESI 
HADI

HLG STNK F -4886 -TU  An.N 
FARID ARYANTI 

OPTIKAL 

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

OTOMOTIF

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

SUZUKI PUSAKA MOTOR all pick 

up HUB: 0266-222258 / 222280 / 
085659291000 (RS-s/d 30 Septemberi)

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

PERCETAKAN 

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

TOKO KOMPUTER

APOLLO COMPUTER  Menjual 
 Hardware, Note-book, CCTV, 
 Accessories, Printer, tablet, dll Jl. Jend. 
A. Yani No.124 Tlp (0266)222685, 
(0266) 7001977, HP 08572320 8455 
Sukabumi. (RS-s/d 30 September)

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

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

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

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

Paket iklan baris mingguan 

DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  

PROMO PROMO 
MERDEKAMEERDEKA  !!!!!!

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

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

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

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

JAKARTA - Senior Asso-
ciate Director and Resear-
ch Colliers International 
Ferry Salanto menyatakan, 
ada dua kategori market 
properti. Kategori mene-
ngah ke bawah yang sen-
sitif terhadap suku bunga 
kredit. Selain itu, kelompok 
menengah atas yang dipe-
ngaruhi sentimen politik.

Dua segmen tersebut me-
miliki metode yang berbeda 
dalam pembelian properti. 

Segmen menengah ke atas 
memilih membeli secara 
tunai untuk memudahkan 
pemantauan perkembang-
an proyek.

Adapun kelompok me-
nengah ke bawah membeli 
secara kredit sesuai dengan 
kemampuan keuangan. Ka-
rena itu, ketika muncul isu 
mengenai kondisi ekonomi 
maupun politik, dua segmen 
tersebut sama-sama sensitif.

’ ’Bergairahnya sektor 

properti tahun depan ber-
gantung pada infrastruk-
tur. Bila getolnya pemba-
ngunan infrastruktur diikuti 
perbaikan sektor ekonomi, 
tahun depan bisa menjadi 
momen pemulihan,’’ ujar 
Ferry.

Secara terpisah, Sekretaris 
Asosiasi Real Estate Broker 
Indonesia (AREBI) Jatim 
Tritan Saputra meyakini 
properti tetap menjadi pi-
lihan berinvestasi. Alasan-

nya, bagi investor, properti 
menjanjikan kepastian in-
vestasi dan kepemilikan.

’ ’Namun tetap harus 
memperhatikan lokasi yang 
tepat dan legalitas yang 
jelas,’’ katanya.

Sejauh ini properti baru 
(primary) masih menarik 
untuk investasi. Terutama 
properti high-rise di pusat 
kota dan kawasan pertum-
buhan. Tingginya animo 
berinvestasi di properti 

high-rise tidak terlepas dari 
promosi yang kian kreatif.

’’Tapi, beberapa investor 
masih meminati hunian 
landed,’’ katanya.

Di perkotaan, investasi 
properti rumah tapak di-
dominasi secondary. Alas-
annya, ketika lahan terba-
tas, harga properti primary 
akan sangat tinggi. Karena 
itu, rumah secondary men-
jadi pilihan yang menarik. 
(res/c15/noe)

FT:JAWAPOS.COM

PROPERTI: Kosumen masih banyak yang wait and see. Mereka hanya akan tertarik membeli produk yang dianggap safe baik untuk investasi maupun hunian.

JAKARTA - PT Telekomu-
nikasi Indonesia (Telkom) 
menjadwalkan peluncuran 
Satelit Telkom 4, sebagai 
pengganti Satelit Telkom 
1 di slot orbit 108 BT pada 
Agustus 2018.

Namun, berhubung Sa-
telit Telkom 1 harus pen-
siun dini, Telkom bergerak 
cepat meluncurkan peng-
gantinya.

Menurut Direktur Utama 
Telkom Alex J. Sinaga, 
tidak menutup kemung-
kinan Satelit Telkom 4 di-
luncurkan lebih cepat dari 
yang sudah dijadwalkan.

"Bulan depan saya akan 
ke pabrik satelit tersebut. 
Kalau sesuai kontrak, pe-
luncuran Satelit Telkom 4 
dijadwalkan pada Agustus 
2018. Nanti saya bicara 
dengan pabrikannya dan 
juga peluncuran untuk bisa 
mempercepat," jelas Alex di 
Gedung Graha Merah Pu-
tih, Kantor Pusat Telkom, 

Jakarta, kemarin (6/9).
Dia mengatakan, Satelit 

Telkom 4 memiliki jang-
kauan lebih luas diban-
ding pendahulunya. Sate-
lit Telkom 4 juga memiliki 
kapasitas sangat besar 
sampai 60 transponder, 
sementara Satelit Telkom 
1 hanya 36 transponder. 

"Ini jangkauannya bisa 
sampai ke India," beber 
Alex.

Ditambahkan Alex, sam-
bil menunggu peluncuran 
Satelit Telkom 4, pihaknya 
saat ini fokus pada upaya 
pemulihan layanan Satelit 
Telkom 1 yang ditarget-
kan rampung pada 10 
September. Upaya yang 
dilakukan diantaranya 
melakukan migrasi data 
pelanggan Satelit Telkom 
1 ke Satelit Telkom 2, Tel-
kom 3S, dan dua satelit 
asing yakni Apstar milik 
Hongkong serta Chinasat 
dari Tiongkok. (wah)

FT:PT TELKOM INDONESIA, TBK

LAYANAN: Menteri Komunikasi & Informatika RI Rudiantara saat 
mendengarkan penjelasan Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga 
terkait progres pemulihan layanan Satelit Telkom 1 di Crisis Center 
Service Recovery Satelit Telkom 1, Jakarta, baru-baru ini.



sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16

sambungan dari Hal 16
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Karena Badan Selalu Fit
Gampang Capeknya Teratasi

Warga Jalan Pelda RE Suryanta, Perumahan Surya Indah Blok 62 No. 12, RT 002 
RW 013, Kelurahan Nanggeleng, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa 
Barat, ini sering diserang gampang capek. “Mungkin lantaran sibuk mengurus 
restoran,” ungkapnya di awal pertemuan 18 Februari 2017 lalu. Lelaki 37 tahun 
yang membuka restoran dua lantai ini jadi merasa terganggu karenanya. Lantas, 
ayah tiga anak ini mengatasinya dengan minum madu manis. Ada perubahan? 
“Tidak ada perubahan. Masih gampang capek,” kata lelaki bernama Hendi 
Hendriyana ini. Hal ini diketahui seorang teman, lalu ia dianjurkan agar minum 
madu pahit MADU BIMA 99 kalau ingin mengatasi masalah gampang capeknya. 
Karena tertarik dengan madu hitam yang pahit rasanya itu, ia pub coba-coba. 
Sejak kapan? Menurutnya, sejak dua tahun lalu. Ketika baru habis sebotol, 
badannya jadi mudah berkeringat dan terasa enakan. Lalu,  ia tancap gas rutin 

minum kadang sekali kadang dua kali sehari. Dan apa manfaat yang diperolehnya? “Mudah capek teratasi. 
Saya jadi jarang sakit. Badan selalu fit. Hubungan suami-istri pun oke,” jelasnya menutup pertemuan.

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

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

HENDI HENDRIYANAHENDI HENDRIYANA

TERUSAN

FOTO: BAZNAS FOR RADAR SUKABUMI

SALING TUKAR: Kedua Baznas saat memberikan cindera mata dan berpoto bersama usai studi banding di depan Gedung 
1.000, Kecamatan Cisaat, kemarin.

Baznas Kabupaten Temanggung Timba Ilmu 

di Baznas Kabupaten Sukabumi
SUKABUMI - Badan Amil 

Zakat Nasional (Baznas) 
Kabupaten Temanggung, 
Provinsi Jawa Tengah mela-
kukan studi banding ke Baz-
nas Kabupaten Sukabumi, 
kemarin. Mereka menghaku 
kagum dengan kesuksesan 
Baznas Kabupaten Sukabu-
mi dalam mengelola dana 
umat. Mulai dari zakat, infak 
dan sedekah. “Rasa lelah 
kami sirna ketika melihat 
kemegahan bangunan Ge-
dung 1000, yang merupakan 
kantor Baznas Kabupaten 
Sukabumi. Sunggung luar 
biasa,” ujar pimpinan rom-
bongan, Jundarto kepada 
Radar Sukabumi. 

 Menurut Jundarto, se-
belum kedatangannya ke 
Sukabumi, pihaknya meng-
aku telah menyampaikan 
beberapa maskud dan tu-
juan kunjungannya. Salah 
satunya, menimba ilmu 
di Kabupaten Sukabumi 
dalam upaya memajukan 
lembaga dalam hal penge-
lolaan keuangan umat. Hal 
ini supaya, kemajuan dan 
kesejahteraab masyarakat 

bisa terwujud melalui lem-
baga Baznas. “Gedung 1000 
ini merupakan monumen 
yang dibangun dari gerakan 
infak masyarakat. Tentunya, 
ini sangat luar biasa,” pung-
kasnya. 

 Sementara itu, Ketua Baz-
nas Kabupaten Sukabumi, 
U Ruyani menambahkan, 
pembangunan gedung 1000 
ini merupakan bentuk per-
satuan 2,4 juta penduduk 
muslim Kabupaten Sukabu-
mi. Sehingga, untuk menge-
nang partisipasi masyarakat, 
gedung tersebut disebut 
dengan Gedung 1000. “Ha-
rapan kami selanjutnya 
semoga akan lahir 1.000 
gedung pelayanan ummat 
melalui semangat infak di 
Kabupaten Sukabumi yang 
kita cintai ini. Semoga Allah 
Swt memberi balasan ter-
baik bagi seluruh munfi k,” 
imbuhnya. 

 Dalam menyambut keda-
tangan tim Baznas dari Ka-
bupaten Temanggung ini, pi-
haknya telah mempersiapkan 
memaparan regulasi Pemda 
Kabupaten Sukabumi untuk 

gerakan Zakat, Infak dan 
Sedekah (ZIS) ini. Seperti In-
truksi Bupati (Inbup) nomor 
1 tahun 2016 tentang Zakat 
dari para pengusaha penye-
dia barang dan jasa rekanan 
pemda, Peraturan Bupati 
(Perbup) nomor 35 tentang 
gerkan Zakan, Infaq, Sedekah 
dan dana sosial keagamaan 
lainnya berbasis masyarakat, 
zakat dari PNS, UPZ dari 
SKPD, UPZ perusahaan, UPZ 
masjid dan UPZ Sekolah yang 
terangkum dalam program 
penghimpunan ZIS “Terma-
suk dalam pendayagunaan 
dan pendistribusiannya,” 
jelasnya.

 Selain itu, program-pro-
gram unggulan khususnya 
berkenaan dengan pember-
dayaan ekonomi bagi ma-
syarakat duafa, strategi dan 
proses edukasi dan sosilisasi 
ZIS juga disampaikan da-
lam pertemuan itu. Untuk 
diketahui, pada acara studi 
banding itu dihadiri 21 orang, 
dari mulai dewan penasehat 
dan pengawas, komisioner 
BAZNAS, kepala divisi dan 
staff, Kesra dan Kemenag Kabupaten Temanggung, yang dipimpin langsung oleh ketuanya, Jundarto. (*)

Kampung Cigelang, Keca-
matan Ciracap Kabupaten 
Sukabumi sebanyak satu 
ekor sapi berukuran besar. 
“Alhamdulillah tahun ini 
kita bisa memberikan be-
berapa hewan kurban yang 
langsung didistribusikan 
kebeberapa tempat,” ujar 
Dadang kepada Radar Suka-
bumi, belum lama ini.

 Tidak hanya itu sambung 
Dadang, diwaktu bersamaan 
PZU Perawakilan Kota Su-
kabumi pun menyerahkan 
wakaf Al-quran dan mem-
berikan bantuan renovasi 

Masjid  Salman Alfarisy di 
Kampung Cigelang Desa 
Gunungbatu Kecamatan 
Ciracap Kabupaten Suka-
bumi sebesar Rp 40 juta. 
Dana tersebut terkumpul 
dari sumbangan sejumlah 
donatur dan para muzaki. 
“Targetnya sih Rp 48 juta, 
tapi hanya terkumpul Rp 40 
juta,”sambung Dadang.

 Menurut dia, dalam pe-
ngerjaan renovasi itu, akan 
dilaksanakan melalui pe-
ngawalan langsung  PZU 
Perawakilan Kota Suka-
bumi dibantu aparat desa 
setempat dan akan diker-
jakan secara bergotong 

royong dengan masyarakat 
sekitar. “Insya Allah untuk 
pelaksanaannya akan di-
mulai pada minggu ke dua 
dibulan September 2017 
ini,”imbuhnya. 

 Sementara itu, kunjung-
an rombongan PZU Pera-
wakilan Kota Sukabumi ini 
mendapatkan sambutan 
hangat dari aparat dan war-
ga Kampung Cigelang Desa 
Gunungbatu Kecamatan Ci-
racap Kabupaten Sukabumi. 

Bahkan nampak hadir Ke-
pala Desa Gunungbatu Sya-
ripudin, tokoh agama Ustadz 
Iman dan puluhan warga 
sekitar. (why)

PZU Persis Bantu Warga Ciracap

2- Lakukan teknik mencuci 
tangan 6 langkah.

Pengeringan Setelah Ke-
bersihan Tangan;

1- Mengeringkan tangan 
dengan tissu towel / handuk 
kertas.

Handuk kertas harus tetap 
dalam kondisi bersih, tidak 
terkontaminasi.

2- Mengeringkan dengan 
handuk tangan dengan se-
kali pemakaian.

 Kapan sebaiknya seseo-
rang harus mencuci tangan? 

Biasakan untuk mencuci 
tangan sebelum makan, se-
telah menggunakan kamar 
kecil, setelah buang air kecil 
dan atau buang air besar, 
setelah membuang ingus, 
batuk, bersin, setelah meng-
ganti popok, setelah me-
nyentuh sampah, sebelum 
dan setelah mengobati luka, 

setelah memegang hewan 
atau kotoran hewan, sebe-
lum memasukkan atau me-
lepas lensa kontak, setelah 
bermain, sebelum meme-
gang bayi, setelah menyen-
tuh orang sakit atau terluka 
serta sebelum meyiapkan 
makanan, sebelum kontak 
dengan pasien, sebelum 
melakukan tindakan asep-
tik, setelah terkena cairan 
tubuh pasien, setelah kon-
tak dengan pasien, setelah 
kontak dengan lingkungan 
sekitar pasien.

 Jenis-jenis kebersihan 
tangan ada dua : 

1- Kebersihan Tangan De-
ngan Sabun

Yaitu kebersihan tangan 
yang dilakukan secara pro-
sedural baik sebelum atau 
sesudah melakukan tindak-
an dengan menggunakan 
sabun antiseptic dengan 
kandungan chlorhexidin 

2% dibawah air mengalir 
jika tangan terlihat kotor, 
atau terkena cairan tubuh 
pasien,atau menggunakan 
handrub berbasis alkohol 
jika tangan tidak terlihat 
kotor / tidak terkena cairan 
tubuh pasien dengan waktu 
(40 s/d 60 detik).

2- Kebersihan Tangan De-
ngan Handrub.

Yaitu kebersihan tangan 
yang dilakukan secara pro-
sedural baik sebelum atau 
sesudah melakukan tindak-
an medis dengan menggu-
nakan handrub berbasis 
alkohol, jika tangan tidak 
terlihat kotor atau tidak ter-
kena cairan tubuh pasien 
dengan waktu (20 s/d 40 
detik).

Ingat Selalu, Cuci Tangan-
mu

Sehatmu Ditanganmu, 
Cuci Tangan Yuk!!!.(*)

Mengapa Perlu 
Menjaga Kebersihan Tangan?

buhkan kembali rasa cinta 
dan rasa memiliki terhadap 
organisasi PP yang telah 
dibangun susah payah oleh 
para pendahulu kita di 
Sukabumi dan dilanjutkan 
oleh generasi-generasi se-
lanjutnya di Sukabumi,” 
ucapnya. 

 Asisten Daerah (Asda) 
I Kabupaten Sukabumi, 
Asep Abdul Wasit menje-
laskan, eksistensi organiasi 
PP saat ini sudah memiliki 
kematangan dengan segala 
bentuknya. Untuk itu, kegi-
atan silaturahmi ini sangat 
penting dilakukan karana 
dapat meningkatkan so-
lidaritas dengan seluruh 
aktifitas dari berbagai level. 
“Saya berharap organiasi 
PP ini, dapat memberikan 
kontribusi yang positif ke-
pada pemerintah daerah 
dalam mewujudkan Suka-
bumi lebih baik,” ujarnya.

 Kasat Intel Polres Su-
kabumi Kota, AKP Agus 
Nusyad mengatakan, hu-
bungan kepolisian dengan 
seluruh anggota PP baik. 

Mulai dari MPC Kota Su-
kabumi sampai MPC Ka-
bupaten Sukabumi. Semua 
terjalin baik dan sinergis 
dalam melakukan koordi-
nasi untuk menciptakan 
peran Kamtibmas. “Saya 
berharap ke depan, peran 
aktif seluruh anggota PP 
dapat menjaga Kamtib-
mas di wilayahnya masing-

-masing. Jika di wilayahnya 
mendapatkan laporan atau 
menemukan permasalahan 
yang dapat mengganggu 

ketertiban umum, diharap-
kan kerjasama organisasi 
PP dapat memberikan in-
formasi dan diselesaikan 

oleh pihak yang bertang-
gung jawab seperti Pol-
ri dan TNI,” pungkasnya. 
(cr13/d)

PP Gelar Silaturahmi Lintas Generasi

Keluarga Yayah BerdukaPolsek Nagrak, Brigadir Ali 
Mukhoiri menjelaskan, saat 
pelaku berhasil diamankan, 
ia sempat menjadi bulan-

-bulanan warga yang geram 
dengan aksi pelaku. 

Sehingga,  pelaku pun 
mengalami luka lebam dan 
harus dilarikan ke rumah 
sakit.

 “Pelaku dijerat dengan 
pasal 362 KUHPidana dan 
sudah kami amankan. Se-
lanjutnya kami akan lakukan 
pengembangan,” singkat-
nya. (Cr15/t)

Pelaku Ranmor Dibogem

Kapandi (75) warga Kam-
pung Cisonggom, RT 01/07, 
Desa Bojongkembar, Ke-
camatan Cikembar. Beliau 
jamah asal Sukabumi kloter 
37 JKS. Almarhum tergabung 

dalam KBIH Alhikmah. Ber-
dasarkan info dari dokter 
yang merawat, almarhumah  
meninggal pukul 17.40 Wak-
tu Arab Saudi pada Senin  4 
September 2017 di Rumah 
sakit KKHI Mekkah.

 Dokter Sudira Efendi 

mengatakan, almarhumah 
mengeluh batuk dan tidak 
mau makan selama di Mek-
kah. Dokter pun hampir 
setiap jam melakukan visi-
tasi. Info dari pihak rumah 
sakit KKHI, almarhumah 
meninggal akibat respirary 

deseasis atau dedel nafas. 
Saat ini jenazah udah diam-
bil oleh maktab langsung 
dimandikan dan disalatkan 
di Masjidil Haram. Almar-
hum langsung dikebumikan 
di tempat pemakan umum 
Mekkah. (Cr15/t)

sudah kami suplai air bersih. 
Ada beberapa kecamatan 
yang belum kebagian,” ujar 
Kepala Pusat Pengendalian 
Operasi BPBD Kabupaten 
Sukabumi, Yana Rusyana 
kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (6/9). 

 Dalam penanganan ke-
keringan ini, lanjut Yana, 
pihaknya telah bekerja sama 
dengan beberapa pihak. 
Seperti PMI Kabupaten Su-
kabumi. Bahkan, sejumlah 
armada dari BPBD Provinsi 
Jawa Barat dan Kabupaten 
Sukabumi telah disiagakan 
untuk mengantarkan air ke 
daerah yang sulit air. “Ar-
mada ini akan menyuplai air 

bersih ke daerah yang tidak 
ada sumber mata air. Kalau 
yang ada sumber mata air, 
solusinya bisa saja dengan 
program pipanisasi untuk 
menyalurkan air ke pemu-
kiman warga,” pungkasnya.

 Sementara itu, Ketua RT 
03/04, Kampung Cibuluh, 
Desa Sukamaju, Kecamat-
an Cikembar, Eman (52) 
mengaku seluruh warga di-

wilayahnya harus bersusah 
payah mendapat air bersih. 
Hal ini terjadi setelah tiga 
bulan terakhir, pasca musim 
kemarau melanda. “Warga 
harus jalan satu kilome-
ter untuk mendapatkan air 
bersih. Kondisi ini membe-
ratkan tentunya bagi kami. 
Semoga saja, pemerintah 
mencari solusinya,” singkat-
nya. (cr15/d) 

53.821 Warga ’Tersiksa’

FOTO : IST

PARIPURNA: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat 
menghadiri rapat paripurna di Aula Setda Kabupaten 
Sukabumi, belum lama ini.

PAD Sukabumi Meningkat
PELABUANRATU - Tahun 

ini, target Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) Kabupaten 
Sukabumi mengalami ke-
naikan. Tak tanggung-tang-
gung, kenaikan tersebut 
menembus angka 44,87 
persen. Hal ini berdasarkan 
evaluasi semester pertama 
pada komponen PAD. Hal 
itu diungkap Bupati Suka-
bumi, Marwan Hamami 
pada acara Rapat Paripurna 
bersama DPRD Kabupaten 
Sukabumi di Aula Setda 
Kabupaten Sukabumi, be-
lum lama ini. “Taget PAD 
kita tahun ini ada kenaikan 
sampai 44,87 persen,” ujar 
Bupati Sukabumi, Marwan 
Hamami.

 Dikatakan Marwan, tar-
get PAD Pemerintah Ka-
bupaten Sukabumi sebe-
lumnya hanya diangka Rp. 
535.356.500.000, namun 
karena ada peluang pening-
katan, maka bertambah 

menjadi Rp.775.548.165.000 
atau bertambah sebesar Rp. 
240.191.665.000. “Target 
kenaikannya itu diangka 44, 
87 persen,” imbuhnya. 

 Diakui Marwan Hamami, 
penambahan target PAD 
tersebut merupakan sin-
kronisasi program dan ke-
bijakan setelah diadakan 
kesepakatan bersama antara 
DPRD dengan Pemerintah 
Daerah yang dituangkan 
dalam nota Kesepakatan Ke-
bijakan Umum Perubahan 
APBD (KUPA) dan prioritas 
dan plafon anggaran se-
mentara perubahan APBD 
tahun anggaran 2017. Hal 
itu sebagai landasan penyu-
sunan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang perubah-
an APBD tahun anggaran 
2017. “Ini dilakukan untuk 
meningkatkan akuntabili-
tas perencanaan anggaran 
serta menjamin efektifitas 
dan efesiensi penggunaan 

anggaran ke dalam program 
dan kegiatan,” tutupnya. 

 Dihubungi secara terpi-
sah, Ketua DPRD Kabupaten 
Sukabumi, Agus Mulyadi 
belum bisa memberikan ko-
mentar terkait peningkatan 
target PAD tersebut. Menu-

rutnya, ia akan mendengar 
tanggapan dari beberapa 
fraksi DPRD Kabupaten Su-
kabumi. 

“Belum, nunggu dulu ko-
mentar atau pandangan 
fraksi dulu,” pungkasnya. 
(ren)
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MEMPRIHATINKAN: Sejumlah warga, mulai anak kecil sampai dewasa nampak tengah menuju lokasi air yang jaraknya cukup jauh di Kampung Buluh, Desa Sukmaju Kecamatan Cikembar.

53.821 Warga ’Tersiksa’53.821 Warga ’Tersiksa’
Dampak Kekeringan yang Meluas

CIKEMBAR - Memprihatinkan. 
Kekeringan yang melanda Kabu-
paten Sukabumi saat ini semakin 
meluas. Sedikitnya, ada 53.821 
warga yang terdampak akibat 
kekeringan ini. Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Sukabumi pun meng-
aku telah melaporkan kondisi 
kekeringan itu ke Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) 
dan BPBD Provinsi Jawa Barat 

 Informasi yang dihimpun Radar 
Sukabumi, 53.821 jiwa yang ter-

dampak itu terdiri dari 54 desa dan 
23 kecamatan, yakni  Kecamatan 
Bantargadung, Cibadak, Sagaran-
ten, Cikidang, Cikakak, Cikembar, 
Gegerbitung, Ciemas, Ciracap, 
Palabuanratu,  Simpenan,  Su-
rade, Cimanggu, Tegalbuleud,  
Cidolog, Waluran, Jampangkulon,  
Jampangtengah,  Lengkong,  Pura-
baya, Cidadap, Gunungguruh  dan 
Kecamatan Ciambar. “Sebagian 
kecamatan sudah kami suplai air 

53.821 WARGA...Baca Hal 15

Mengapa Perlu Menjaga 
Kebersihan Tangan?

Tangan merupakan media trans-
misi kuman patogen, sumber 
penularan penyakit dari se-
seorang kepada orang lain. 
Untuk itu kita perlu menjaga 
kebersihan tangan dengan 
cara mencuci tangan yang baik 
dan benar.

Apa arti mencuci tangan?
Kebersihan tangan adalah 

suatu prosedur tindakan mem-
bersihkan tangan dengan tepat 
dan benar dengan meng-
gunakan sabun/antisep-
tik di bawah air mengalir 
atau dengan menggunakan 
handrub berbasis alkohol.

Apa tujuannya?
Yakni untuk menghi-

langkan kotoran dari kulit 
secara mekanis dan me-
ngurangi jumlah mikro-
organisme sementara, 
untuk memutus transmisi 
microorganisme melalui tangan, untuk mence-
gah kolonisasi patogen pada pasien, penyebaran 
patogen, infeksi yang disebabkan oleh kuman 
endogen, kolonisasi dan infeksi pada petugas 
kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun me-
rupakan salah satu tindakan sanitasi dengan 
membersihkan tangan dan jari jemari menggu-
nakan air dan sabun sehingga menjadi bersih dan 
dapat memutuskan mata rantai kuman penyakit.

Tehnik Kebersihan Tangan;
1- Sebelum melakukan kebersihan tangan, 

pastikan perhiasan tidak dipakai. Termasuk arloji 
atau jam tangan, cincin dan gelang.

IST

SEREMONIAL: Ketua PZU Perwakilan Kota 
Sukabumi Dadang Samas memberikan wakaf 
Al-quran secara simbolis kepada Kepala Desa 
Gunungbatu Syaripudin Kecamatan Ciracap 
Kabupaten Sukabumi.

PZU Persis Bantu 
Warga Ciracap

CIRACAP-- Dalam merealisasikan salah satu 
programnya, Pusat Zakat Umat (PZU) perwa-
kilan Kota Sukabumi menyambangi sejumlah 
wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, belum 
lama ini. Selain menebarkan sejumlah hewan 
kurban, organisasi dibawah naungan Persatuan 
Islam (Persis) ini pun mewakafkan Al-quran dan 
memberikan bantuan renovasi Masjid  Salman 
Alfarisy di Kampung Cigelang Desa Gunungbatu 
Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi. 

 Ketua PZU Perwakilan Kota Sukabumi Dadang 
Samas menerangkan, untuk penebaran hewan 
kurban super barokah dilaksanakan diempat 
tempat berbeda, diantaranya di Kecamatan Gu-
nungpuyuh Kota Sukabumi sebanyak dua ekor 
kambing, di Kampung Leles Desa Sukaresmi Ke-
camatan Cisaat Kabupaten Sukabumi sebanyak 
satu ekor kambing, di komplek PZU Perawakilan 
Kota Sukabumi Jalan RH Didi Sukardi No 40 Kota 
Sukabumi sebanyak satu ekor sapi dan di Kam-

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN // RADAR SUKABUMI 

BERDUKA: Keluarga Yayah Rukoyah nampak tengah berduka, pasca menerima kabar kematian 
ibundanya di Kampung Cisonggom, RT 01/07, Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar.

Keluarga Yayah Berduka
CIKEMBAR - Keluarga Ya-

yah Rukoyah (75), jama-
ah haji asal Kampung Ci-
songgom, RT 01/07, Desa 
Bojongkembar, Kecamatan 
Cikembar tak bisa menutupi 
kesedihan pasca menerima 
kabar atas kepergian orang 
tercintanya itu. Pihak kelu-
arga berharap, wanita yang 
memiliki lima orang anak itu 
meninggal dalam keadaan 
husnul khatimah.

 Saat Radar Sukabumi me-
nyambangi kediaman almar-
humah, nampak sanak sau-
daranya tengah berkumpul. 
Pasca berangkat haji sampai 
kabar duka yang diterima, 
doa selalu disenandungkan 
untuk Yayah. Dengan harapa, 
pelaksanaan ibadah haji 
berjalan dengan lancar dan 
kembali dengan menyan-
dang predikat hajah yang 
mabrurah.

 Kepada Radar Sukabumi, 
salah satu anak almarhumah, 
Utom Bustomi (57) mengata-
kan, ia dan keluarganya yang 
lain mendapatkan kabar atas 
kematian ibunya itu dari 
salah satu keluarganya, yang 
sama-sama berangkat haji. 
Namun saat itu, saudaranya 

hanya mengatakan bahwa 
almarhumah kondisinya 
kritis dan tengah koma di 
Rumah Sakit KKHI Mekkah, 
Arab Saudi. “Mungkin sudara 
kami yang di sana berharap 
supaya kami tidak panik, 
sehingga menyampaikan ke-
pada kami bahwa ibu masih 
koma. Namun setelah kami 
desak, baru dia ngomong. 

Bahwa Ibu telah meninggal 
dunia akibat sakit,” ujar Utom 
Bustomi kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (6/9).

 Di sisi lain, Utmo berharap 
kabar duka itu ia terima dari 
Panitia Pelaksana Ibadah 
Haji (PPIH) Kabupaten Su-
kabumi. Namun sayangnya, 
pihak PPIH tidak ada satu 
pun yang menyampaikan 

kabar duka itu kepada pihak 
keluarga. “Lebih etis mung-
kin dari pihak PPIH yang 
menyampaikan kabar duka 
ini, bukan kami yang men-
cari dan menggali informasi,” 
imbuhnya.

 Atas kepergian ibundanya 
itu, Utom mengaku pihak 
keluarga telah ikhlas dengan 
kepergian wanita yang paling 

berjasa bagi kehidupannya 
itu. Ia berharap, almrhumah 
meninggal dalam keadaan 
husnul khatimah dan men-
dapatkan predikat hajah 
yang mabrurah. “Insyaallah 
kami sudah ikhlas. Semoga 
beliau masuk dalam haji 
yang mabrur,” singkatnya 
berharap. Dihubungi ter-
pisah, Kepala Bidang Pen-
cegahan dan Pengendalian 
Penyakit Dinas Kesehatan  
Kabupaten Sukabumi Harun 
Al Rasyid, yang juga petugas 
PPIH Kabupaten Sukabumi 
membenarkan, jamaah asal 
Kabupaten Sukabumi Ya-
yah Rukoyah binti Kapandi, 
jamaah haji asal kampung 
Cisonggom, Rt 01/07 Desa 
Bojongkembar, Kecamatan 
Cikembar meninggal dunia. 
“Benar, kami sudah men-
dapatkan kabarnya,” sing-
katnya.

 Sebelumnya telah diberita-
kan, jamaah asal Kabupaten 
Sukabumi yang meninggal di 
Mekkah kini menjadi empat 
jamaah. Informasi terakhir 
yang meninggal atas nama 
Ibu Yayah Rukoya binti Haji 

FOTO: IST

LUKA-LUKA: Pelaku Curanmor, MFH alias Begeng mengalami luka setelah 
dibogem warga karena tertangkap basah mencuri, kemarin.

Pelaku Ranmor Dibogem
NAGRAK -  Aksi nekad pemuda, 

MFH alias Begeng berakhir tragis. 
Ia terpaksa dihujani bogem mentah 
warga Kampung Kebonmanggu Kerep, 
RT 02/05, Desa Darmareja, Kecamat-
an Nagrak setelah tertangkap basah 
membawa lari sepeda motor milik 
warga, kemarin. Akibat perbuatannya, 
pelaku selain harus menahan sakit, 
juga terancam hukuman penjara.

 Informasi yang dihimpun Radar Su-
kabumi, Begeng diketahui membawa 
kabur sepeda motor beat bernopol F 
4634 UAO, milik Rusdi Ali yang dipar-
kir di depan rumah. Aksi pelaku terbi-
lang nekad, karena saat menjalankan 
aksinya pemilik kendaraan tengah 
berada di dalam rumahnya. “Motor 
saya diparkirkan di depan rumah, 

memang kuncinya menggantung. Saat 
itu, posisi saya berada di belakang 
rumah karena tengah ada pekerjaan,” 
ujar Rusdi kepada Radar Sukabumi.

 Saat Begeng hendak membawa 
kendaraannya itu, lanjut Rusdi, ber-
untung ia menyaksikannya. Namun 
saat dihampiri, pelaku malah langsung 
melarikan kendaraannya itu menuju 
arah Sukabumi. Aksi kejar-kejaran pun 
tak bisa dihindari. Akhirnya, setelah 
10 kilometer melarikan diri, Begeng 
akhirnya berhasil ditangkap. “Saya 
pake motor saudara mengejar pela-
ku, Alhamdulillah akhirnya pelaku 
tertangkap,” pungkasnya.

 Sementara itu, Anggota Reskrim 
FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

ANTUSIAS : Ratusan anggota PP tampak antuasis mengikuti 
silaturahmi lintas generasi di Hotel Pangrango, Selabintana, Rabu 
(6/9).

PP Gelar Silaturahmi 
Lintas Generasi 

SUKABUMI - Ratusan orga-
nisasi masyarakat (Ormas) Pe-
muda Pancasila (PP) Kota dan 
Kabupaten Sukabumi menggelar 
silaturahmi lintas generasi, di 
Hotel Pangrango, kemarin (6/9). 
Kegiatan ini dilakukan untuk 
menjaga marwah organisasi se-
bagai lembaga yang menciptakan 
kader profesional serta mengede-
pankan soliditas berlandaskan 
pancasila dan Undang-undang 
Dasar Republik Indonesia 1945.

 Ketua Panitia kegiatan, Ade 
Suherman menjelaskan, kegiatan 
yang diikuti oleh ratusan anggota 
dari kedua Majelis Pimpinan Ca-
bang (MPC) Kota dan Kabupaten 
Sukabumi ini, untuk meningkat-
kan tali silaturahmi antar sesama 
anggota PP yang saat ini dinilai 
kian pudar. “Para senior ormas 
PP, dari tahun 1990 sampai tahun 
sekarang masih kurang dalam 
kontek silaturahminya. Untuk itu, 
dalam kegiatan silaturahmi lintas 
generasi ini, kami lakukan untuk 
mengembalikan roh PP agar da-

pat memperkokoh organisasinya, 
sehingga terjalin hubungan yang 
solidaritas dan soliditas keang-
gotaan,” jelas Ade kepada Radar 
Sukabumi, disela-sela kegiatan 
silaturahmi lintas generasi.

 Kegiatan silaturahmi lintas 
generasi ini, sambung Ade, telah 
digagas oleh Majelis Penyela-
matan Organisasi (MPO) serta 
diikuti oleh para sesepuh senior 
dan kader PP dari semua periode 
kepengurusan dan keanggotaan 
yang berjumlah sekitar 500 orang. 
“ Kegiatan ini, dapat dijadikan 
sebagai sarana ‘teupang sono’ se-
sama kader PP dari semua massa 
kepengurusan dan keanggotaan 
untuk kembali menyatakan sikap 
persatuan dan kesatuan serta 
menyamakan persepsi mengenai 
pengelolaan organisasi PP yang 
benar serta sesuai dengan Ang-
garan Dasar dan Anggaran Ru-
mah Tangga (ADART). “Selain itu, 
hal ini juga dapat menumbuhkan 
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