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Indeks Hari Ini 

Empat Proyek Belum 
Dilelang

DPRD Segera Panggil 
Dirut Sekarwangi

“Araneh ah, kuamaha digarawe 
na sih. Duit geus aya naha jadi 
bisa can dilelang kitu?”

“Eta terangkan lah, eta terangkan 
lah....sok lah panggilan hiji-hiji 
meh terang benderang”

”Reinkarnasi” Jenderal Soedirman 
di Tengah Perayaan HUT TNI 

Hidung Ganang Jadi Acuan 
buat Patung dan Potret

Maling yang 
Terbirit-Birit

NAMANYA kerja, mau di dunia putih 
maupun hitam, ya harus nyari tempat yang 
nyaman. Agar hasilnya maksimal.  Kalau 
tidak, ya siap-siap saja bernasib seperti si 
maling di Rio de Janeiro, Brasil, ini. Seperti 
dikutip ABC News kemarin (5/10), si maling 

MIRIP:Ganang Priyambodo 
Soedirman saat 
memerankan Jenderal 
Sudirman di teatrikal perang 
gerliya dalam rangka HUT 
Ke-72 TNI.

Selain jenderal besar, Ganang Priyambodo Soedirman 
juga berharap masyarakat mengenal Soedirman seb-

agai guru ngaji, aktivis kepanduan, dan pencinta sepak 
bola. Seandainya sang kakek difi lmkan lagi kelak, dia 

 menyarankan dibuat dalam bentuk animasi. 

TAUFIQURRAHMAN, Cilegon 

TEATRIKAL perang gerilya itu terasa sangat 
nyata. Untuk menggambarkan pengebo-
man ke Jogjakarta saja, tim sosiodrama TNI 
sampai menerbangkan Super Tucano hanya 
beberapa meter di atas kepala penonton. 

11 Pelajar
Tersangka

 jadi 
SUKABUMI - Angka kriminalitas 

yang melibatkan pelajar di Sukabumi, 
ternyata tergolong tinggi. Sejak sembi-
lan bulan terakhir saja, jumlah pelajar 
yang tersandung kasus baik di Kota 
maupun Kabupaten Sukabumi menca-
pai 11 orang.

 Dari data yang dirilis Polres Sukabumi 
saja, pelaku krimininal tingkat pelajar 
mencapai sembilan orang. Empat di-
antaranya sedang berproses hukum, 
sementara lima lainnya sedang dalam 
penyelidikan pihak kepolisian.

 

Syahrini Terbukti 
Pakai Dana Jemaah Rp1 M

JAKARTA— Kendati penyanyi Syahrini 
dan Vicky Shu menolak disebut mendapat-
kan endorse dari First Travel (FT), namun 
kenyataan berkata lain. Bareskrim Polri 
menemukan fakta bahwa umroh Syahrini 
dan keluarnya dibiayai sekitar Rp 1 miliar 
oleh perusahaan miik Anniesa Habisun. Bi-
aya umroh Vicky Shu lebih sedikit dengan 
nilai Rp 108 juta.

 Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana 
Umum (Dittipidum) Bareskrim Kombe-
spol Dwi Irianto menjelaskan, sesuai 

Pembuangan dan
 Pembunuhan Bayi

 Mendominasi
SUKABUMI - Mengkhawatirkannya 

prilaku kriminal juga ternyata tak hanya 
dikalangan pelajar. Angka tindakan 
melawan hukum yang dilakukan anak di 
bawah umur juga cukup miris. Sedikit-
nya 14 anak dibawah umur tercatat se-
bagai pelaku tindakan kriminal selama 
kurun waktu dua tahun ini.

 Data yang dihimpun Radar Sukabumi, 
pembuangan dan pembunuhan bayi 
mendominasi jumlah perkara yang 

 FOTO: INSTAGRAM

INI BUKTINYA: Kebersamaan penyanyi Syahrini dan 
bos First Travel, biro perjalanan yang terlibat kasus 

penipuan, Anniesa Hasibuan.

Regulasi Senjata Api Disatukan
Peluru SAGL Polri 

Dititipkan ke Mabes TNI
JAKARTA – Regulasi baru menjadi 

solusi polemik pengadaan senjata 
yang gaduh beberapa waktu belakan-
gan. Solusi itu diambil setelah Menko-
polhukam Wiranto memanggil sejum-
lah jajarannya kemarin (6/10), seperti 
Menhan, Kapolri, Panglima TNI, Bea 
dan Cukai, dan sejumlah lembaga lain 
ke kantornya. Regulasi baru itu akan 
menyatukan semua regulasi terkait 
senjata yang selama ini ada.

 Wiranto mengisyaratkan bahwa 
peraturan mengenai senjata api yang 
dibuat sejak 1948 hingga saat ini 
berpotensi tumpang tindih. Cukup 
banyak aturan yang dbuat mengenai 
senjata api. 

REGULASI TENTANG SENJATA APIAPI

UNDANG-UNDANG

1.  UU Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran 
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

2.  UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 1951 Tentang Perubahan ’’Ordon-
nantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen’’ 
(STBL. 1948 nomor 17) dan UU Nomor 8 
tahun 1948

3.  UU Nomor 16 Tahun 2012 Tentang industri 
Pertahanan

PERATURAN PEMERINTAH

1.  PP Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Senjata 
Api Dinas Ditjen Bea dan Cukai

2.  PP Nomor 76 Tahun 2014 tentang peralatan 
Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri

INSTRUKSI PRESIDEN

 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 
Tentang Peningkatan pengawasan dan 
Pengendalian Senjata Api

PERATURAN SETINGKAT MENTERI

1.  Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 
7 Tahun 2010 tentang perizinan senjata 
standar militer

2.  Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyeleng-

garaan Pemeliharaan Senjata Api 
di Lingkungan Kemenhan dan TNI

3.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.04/2017 tentang Penggunaan 
senjata Api Dinas di lingkungan Ditjen Bea 
dan Cukai

4.  Peraturan Kapolri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Senjata Api non organik TNI atau Polri untuk 
kepentingan olahraga

5.  Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 
tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengen-
dalian Kepolisian Negara Republik Indonesia/
Senjata Api Nonorganik Tentara Nasional 
Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri

6.  Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Penggunaan Kekuatan dalam 
Tindakan kepolisian

SURAT KEPUTUSAN

1. SK Menhankam nomor KEP-27/XII/1977 
Tentang Tutunan Kebijaksanan Untuk Me-
ningkatkan pengawasan dan Pengendalian 
Senjata Api (dihapus)

2. SK Kapolri Nomor Pol: Skep/82/II/2004 
tentang Buku Petunjuk Pengawasan dan 
Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/
Polri

“Misalnya kasus pembuangan dan 
pembunuhan bayi, itu di latarbelakangi 
kurangnya pengawasan orang tua dan 

pengaruh lingkungan,” 

M ALI NURHAKIM
Sekretaris KPAI Kabupaten Sukabumi



NASIONAL
AFGAN SYAHREZA

FIGUR

CUTI BERSAMA

SURAT itu baru saja selesai 
ditulis saat diserahkan kepa-
da Frans Lebu Raya. Sembari 
membacanya, senyum gu-
bernur Nusa Tenggara Ti-
mur (NTT) itu tersungging. 
”Wah, ini disposisi yang di-
tulis ’gubernur sehari’. Pasti 
Pak Sekda (sekretaris dae-
rah, Red) terkejut melihat 
disposisi ini karena tulisan 
gubernur hari ini kok lain,” 
canda Frans.

Harap maklum kalau dis-
posisinya berbeda. Sarah 
Wilhelmina Lenggu yang 
jadi sasaran candaan Frans 
memang benar-benar hanya 
sehari jadi gubernur. Belajar 
menulis disposisi pun baru 
di hari itu (3/10).

Yang mengajari juga Frans. 
Frans sembari berdiri, se-
dangkan siswi kelas XII SMA 

Negeri 1 Soe Timor Tengah 
Selatan tersebut duduk di 
kursi gubernur. ”Nanti surat 
(disposisi) ini diserahkan 
ke Pak Sekda (Benediktus 
Polo Maing) ya,” kata Frans 
kepada Sarah seperti dikutip 
Timor Ekspres (Jawa Pos 
Group).

”Mutasi mendadak” di 
lingkup Pemerintah Pro-
vinsi (Pemprov) NTT itu 
merupakan kerja sama Plan 
International Indonesia Ca-
bang Kupang dengan Dinas 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
(P3A) NTT.

Program sehari menjadi 
gubernur tersebut digelar 
untuk merayakan Hari Anak 
Perempuan Internasional 
2017. Edisi tahun ini meru-
pakan penyelenggaraan kali 

kedua di NTT.
Communication Manager 

Plan International Cabang 
Kupang Isny Achmad men-
jelaskan, ada 12 anak usia 
15–19 tahun se-NTT yang 
terpilih mengikuti kegiatan 
tersebut. Sebelas di antara-
nya perempuan dan seorang 
lainnya laki-laki.

Mereka diseleksi secara 
ketat dari sejumlah SMA di 
NTT. Yang dilihat adalah 
mental dan kepribadian, 
kecakapan dalam berbicara, 
cara mendapatkan informa-

si, serta kecakapan dalam 
menjalin koordinasi.

Dari 12 remaja tersebut, 
Sarah yang akhirnya diang-
gap memenuhi berbagai 
kriteria untuk menjadi gu-
bernur. Remaja 17 tahun 
itu tentu saja bangga. ”Saya 
ingin menyuarakan keingin-
an anak-anak Indonesia,” 
katanya.

Hari kerja Sarah pun di-
awali dengan ”mengambil 
alih” kursi Gubernur Frans. 
Dia bekerja di sana mulai 
pukul 08.00 sampai 09.00 

Wita. Selama kurun waktu 
itulah dia diajari ”penda-
hulunya” menulis disposisi. 
Setelah menuliskan disposi-
si tugas kepada Sekda, Sarah 
berpindah ke ruang rapat 
gubernur yang bersebelahan 
dengan ruang kerjanya.

Sarah memimpin rapat ko-
ordinasi. Rakor itu berlang-
sung hingga pukul 11.30. 
Isu yang dibahas pun dekat 
dengan keseharian mereka: 
pernikahan di usia dini. 
Awalnya Sarah masih tam-
pak malu-malu dan kikuk. 
Tapi akhirnya terbiasa. Tak 
gugup lagi saat memimpin 
rapat para pemimpin OPD 
yang juga diikuti rekan-
-rekan sebayanya tersebut.

Bahkan, seusai rapat, Sa-
rah meladeni para warta-
wan yang telah menunggu. 
”Kami ingin pemerintah bisa 
menanggulangi supaya anak 
perempuan Indonesia juga 
mempunyai hak untuk me-
raih kemerdekaan sehingga 
tidak terjadi pernikahan di 
usia dini,” katanya.

Menurut Isny, lewat pro-
gram tersebut, memang 

diharapkan anak-anak pe-
rempuan NTT termotivasi 
untuk meniti jalan menjadi 
pemimpin. ”Terutama ber-
kaitan dengan isu pernikah-
an di usia dini,” tuturnya.

Kepala Dinas P3A NTT 
Erni Usboko menjelaskan, 
kegiatan itu dilatarbela-
kangi fakta sangat minim-
nya perempuan menjadi 
pemimpin. ”Mereka diajari 
bagaimana memimpin sua-
tu organisasi atau lembaga. 
Berkaitan dengan cara me-
mimpin rapat, pengambilan 
keputusan, dan mengha-
silkan rekomendasi untuk 
ditindaklanjuti,” ujar dia.

Rakor pun berlangsung 
serius. Di bawah pimpinan 
Sarah, semua usul dibahas. 
Kesimpulan rapat pun di-
catat. Hasilnya diserahkan 
kepada Gubernur Frans. 
Karena itu pula, Frans men-
dukung sekali penyeleng-
garaan program tersebut. 
Dia pun menyambut gem-
bira kedatangan Sarah dan 
rekan-rekan sebayanya di 
kantornya. ”Mereka punya 
cita-cita tinggi untuk men-

jadi pemimpin masa depan,” 
katanya.

Momen perayaan Hari 
Anak Perempuan Interna-
sional sejatinya baru jatuh 
pada 11 Oktober. Tapi, di 
NTT peringatan diadakan 
lebih cepat karena nanti per-
wakilan provinsi mengikuti 
acara puncak di Kementeri-
an Pemberdayaan Perempu-
an dan Perlindungan Anak 
di Jakarta.

Acara yang direncanakan 
berlangsung pada 11 Ok-
tober itu bakal diikuti 21 
remaja perempuan terpilih 
se-Indonesia. Mereka akan 
bertindak sebagai ”menteri 
sehari” beserta jajarannya.

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

Sebagai "gubernur", Sarah Wilhelmina 
Lenggu pun menugasi sekretaris daerah dan 

memimpin rapat para pemimpin organisasi 
perangkat daerah (OPD). Yang mengajari 

dia"pendahulunya".

SEMY BALUKH, Kupang.

Sarah Wilhelmina Lenggu, si ”Gubernur Sehari” NTT

Bikin Disposisi hingga Pimpin Rakor

SABTU, 7 OKTOBER 20172

FT:HUMAS PEMPROV NTT FOR TIMOR EXPRESS/JPG

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

Diversifi kasi Investasi
INVESTASI di pasar modal 

menjadi pilihan Afgan Syah-
reza. Sejak tiga tahun lalu, 
penyanyi My Confession itu 
mencoba membeli reksadana 
campuran. Bagi dia, reksadana 
menjadi pelengkap portofolio 
investasinya yang lain.

”Saya dulu soalnya bo-
ros, jadi konsumtif. 
Sejak beberapa ta-
hun terakhir, saya le-
bih perhatian sama 
investasi,” katanya 
di Bursa Efek Indo-
nesia (BEI) pekan 
lalu.

Menurut dia, in-
vestasi sebaiknya 
ditempatkan pada 
berbagai instru-
men. Tujuannya 
menghindari risiko 
yang terlalu besar. De-
ngan begitu, investor 
bisa mendapatkan keuntungan optimal. Afgan 
sebelumnya banyak berinvestasi di properti 
dan sektor riil. Untuk properti, dia memiliki dua 
unit rumah serta lebih dari lima unit apartemen 
segmen medium dan premium.

Pria 28 tahun itu menggunakan jasa broker 
untuk me nyewakan aset-aset properti miliknya. 
Selain itu, dia tetap menjalankan bisnisnya, 
mulai karaoke, restoran, event organizer, hingga 
clothing line. ”Clothing line saya sudah masuk ke 
Matahari (Department Store),” ungkapnya. Tak 
berhenti di situ, Afgan juga ingin menambah 
portofolio investasinya ke saham dan properti 
di Amerika Serikat (AS) dan Inggris. Dia opti-
mistis diversifi kasi investasi itu bakal menambah 
pundi-pundi uangnya. (rin/c6/oki)
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Tunggu Keppres
JAKARTA - Terbitnya Surat Keputusan Bersama 

(SKB) Tiga Menteri tentang Libur Nasional dan Cuti 
Bersama 2018, disebut membuat bingung para PNS.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi 
memutuskan, untuk cuti bersama pegawai negeri 
sipil (PNS) tunggu penerbitan Keputusan Presiden 
(Keppres).

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan 
mengatakan, setelah terbit SKB Tiga Menteri itu, 
terjadi kesimpangsiuran di kalangan pegawai negeri 
sipil (PNS).

Sebab di dalam PP 11/2017 tentang Manajemen 
Aparatur Sipil Negara (ASN) dinyatakan bahwa ke-
tentuan cuti bersama PNS, ditetapkan oleh keppres. 
Bukan didasarkan pada SKB Tiga Menteri.

’’Supaya tidak terus simpang siur, BKN hari ini 
(kemarin, red) mengeluarkan pernyataan resmi. 
Untuk PNS, ketentuan cuti bersama 2018 menunggu 
terbitnya keppres,’’ kata Ridwan di Jakarta.

Meskipun nantinya tidak ada perbedaan antara 
cuti bersama di SKB Tiga Menteri dan keppres, tetap 
harus sesuai dengan tata administrasi perundang-
-undangan.

Jika ketentuan cuti bersama 2018 tidak dicantum-
kan di dalam keppres, dikhawatirkan nanti bisa 
dihitung sebagai bolos bekerja. 

Sebab secara sistem cuti bersama PNS diakui jika 
dasarnya adalah keppres, bukan SKB Tiga Menteri.
Ridwan mengatakan BKN selaku lembaga yang 
membina urusan manajemen ASN, perlu mener-
tibkan urusan cuti tahunan maupun cuti bersama 
seluruh PNS di Indonesia.

Ridwan mengatakan di Pasal 333 PP 11/2017 
tentang Manajemen ASN dijelaskan dengan tegas 
bahwa presiden dapat menetapkan cuti bersama. 
Kemudian cuti bersama ditetapkan dengan keppres. 
Ketentuan lainnya adalah cuti bersama tidak mengu-
rangi jatah cuti tahunan PNS yang berjumlah 12 hari.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi 
Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman 
membenarkan bahwa untuk PNS, urusan cuti ber-
sama nanti diputuskan lebih lanjut dalam keppres.

Meskipun begitu dia mengatakan SKB Tiga Men-
teri tetap diperlukan karena terkait dengan pegawai 
swasta. ’’Itu kenapa ada keputusan dari Menteri 
Ketenagakerjaan juga,’’ jelas dia.(wan)

Kubu Setnov Siap Polisikan 
Pimpinan KPK

FT:DERY RIDWANSYAH/ JAWA POS

PANAS: Demo desak penahanan Setya Novanto (Setnov) di KPK beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Kubu Setya No-
vanto sudah siap melaporkan 
pimpinan Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) ke 
Kepolisian.

Kuasa hukum Novanto, Fre-
derich Yunadi menjelaskan, 
laporan akan dilayangkan 
bila lembaga antirasuah te-
rus berupaya melakukan pe-
nyidikan dalam rangka men-

cari alat bukti baru untuk 
menetapkan Setnov sebagai 
tersangka kasus korupsi Kar-
tu Tanda Penduduk (KTP) 
elektronik. "Jadi putusan 
pengadilan itu, terakhir dan 
mengikat semua pihak. Itu 
mengapa saya mengatakan 
dalam hal ini KPK berani 
mengeluarkan sprindik baru, 
kami akan mengambil lang-

kah hukum supaya polisi 
melakukan tindakan hukum 
sebagaimana mestinya," kata 
dia di kantornya, kawasan 
Kebayoran Lama, Jakarta Se-
latan, kemarin (6/10).Yunadi 
menjelaskan, pihaknya seti-
daknya bisa menggunakan 
tiga dasar hukum untuk me-
layangkan laporan tersebut. 

Pertama, pasal 216 KUHP 

soal tindakan yang tidak 
menuruti perintah putus-
an UU. Kedua, pasal 220 
KUHP mengenai seseorang 
yang memberitahukan atau 
mengadukan perbuatan tin-
dak pidana, padahal menge-
tahui hal itu tidak terjadi. Ke-
tiga, pasal 421 KUHP tentang 
penyalahgunaan kekuasaan.

Karena itu, Yunadi memin-

ta KPK tidak mengeluarkan 
sprindik untuk menemukan 
dua alat bukti baru, agar 
Setnov bisa kembali menjadi 
tersangka."Suatu putusan 
yang telah diputuskan dan 
sudah mempunyai kekuat-
an hukum mengikat semua 
pihak, marilah kita sama-
-sama menghormati," ujar-
nya. (sam)

14 Juta Orang di Indonesia 
Gangguan Jiwa?

JAKARTA - Data Kemen-
terian Kesehatan (Kemen-
kes) menunjukkan, sekitar 
14 juta orang di Indonesia 
yang berusia di atas 15 tahun 
mengalami gejala depresi 
dan gangguan kejiwaan.

Sedangkan prevalensi gang-
guan jiwa berat seperti skizof-
renia mencapai 400.000. Yang 
menjadi masalah adalah 
gangguan jiwa menyebabkan 
masalah produktifi tas menu-
run, hingga menyebabkan 
kerugian secara ekonomi.

”Estimasi dampak komulatif 
global masalah kesehatan 
jiwa, dalam hal kehilangan 
output ekonomi akan menca-
pai $ 16,3 triliun antara tahun 
2011 dan 2030,” ujar Direktur 
Pencegahan dan Pengenda-
lian Masalah Kesehatan Jiwa 
dan Napza Kementerian Ke-
sehatan, dr Fidiansjah SpKJ.

Mengingat dampak gang-
guan jiwa yang berdampak 
pada produktifi tas kerja, pada 
hari kesehatan jiwa sedunia 
tahun ini, tema yang diambil 
adalah Kesehatan Jiwa di 
Tempat Kerja.

Me nu r u t  Fe d i  d e n ga n 
mengambil tema ini diha-
rapkan usia produktif dapat 
memaksimalkan potensinya. 
Pemerintah mengajak semua 
sektor, untuk meminimalisir 

gangguan jiwa yang muncul 
di tempat kerja.

”Gangguan jiwa tidak melu-
lu gangguan jiwa berat seperti 
skizofrenia. Stress, depresi, 
dan kecemasan juga meru-
pakan gangguan kejiwaan,” 
ucapnya.Lebih lanjut Fedi 
mengatakan, jika gangguan 
jiwa juga bisa mempengaruhi 
kesehatan fisik seseorang.
Misalnya saja depresi yang 
bisa menyebabkan gangguan 
jantung, stroke, dan diabetes. 
Hal ini tentu menyebabkan 
biaya pelayanan kesehatan 
dan asuransi akan mening-
kat.Sementara itu Ketua Per-
himpunan Dokter Spesialis 
Kesehatan Jiwa Indonesia 
(PDSKJI) dr Eka Viora SpKJ 
mengatakan, jika ada ba-
nyak faktor pemicu seseorang 

mengalami gangguan jiwa 
di kantor. Misalnya saja pe-
lecehan atau pembully-an, 
intimidasi, serta interaksi 
dengan atasan dan sejawat.

”Banyak yang tidak menya-
dari kalau depresi. Akhirnya 
ada sering absen, pekerjaan 
tidak tuntas, hingga pindah 
kerja,” tuturnya.

Sementara itu banyak juga 
yang enggan untuk menda-
tangi psikiater dikarenakan 
takut mendapatkan cap gila. 
Eka pun menyarankan setiap 
perusahaan untuk memiliki 
klinik yang menangani masa-
lah psikologis karyawannya. 
”Pemeriksaan rutin psikolo-
gis seseorang juga sebaiknya 
dilakukan. Tidak hanya pe-
meriksaan psikis saja,” ujar 
Eka. (lyn/jpg/pojoksatu)

Jokowi Minta Tambak 
Rakyat Diberi Sertifi kat

KALIMANTAN UTARA - 
Presiden Joko Widodo mem-
berikan perhatian penuh 
terhadap persoalan ketim-
pangan penguasaan tanah 
dan akses terhadap tanah 
yang dimiliki masyarakat.

Mulai dari tanah yang digu-
nakan untuk tempat tinggal, 
tempat ibadah, lahan perta-
nian, hingga pertambakan.

Karena itu, dalam kunjung-
an kerja ke Provinsi Kali-
mantan Utara (Kaltara) pada 
hari kemarin (6/10), Jokowi 
-sapaan presiden kembali 
membagikan 1.422 sertifi kat 
tanah untuk rakyat di hala-
man Kantor Bupati Bulungan, 
Kabupaten Bulungan.

"Agar tambak-tambak rakyat 
yang ada di Kalimantan Utara 
itu segera disertifikatkan. 
Tambak-tambak milik rakyat 
ini yang harus segera diserti-
fi katkan," ujar Jokowi.

Presiden juga berharap de-
ngan diterbitkannya sertifi-
kat tersebut, maka sengketa 
tanah yang sering terjadi di 
masyarakat dapat diselesai-
kan dengan baik.

Dia pun memberi kebebas-
an kepada masyarakat untuk 
memanfaatkan sertifi kat se-
bagai penambah modal usa-
ha maupun hal-hal produktif 
lainnya.

"Mau ‘disekolahkan’, saya 
tahu, tidak apa-apa silakan. 
Tapi dihitung, dikalkukasi 
bisa menyicil setiap bulan 
atau tidak. Kalau tidak bisa, 
jangan. Hati hati kalau mau 
pinjam ke bank," ujarnya 
mengingatkan.

Mengingat pentingnya 
fungsi dan manfaat sertifi-
kat tersebut, mantan guber-
nur DKI Jakarta itu berpesan 
kepada masyarakat untuk 
menjaga dan menyimpan 
dokumen tersebut di tempat 
yang aman.

"Saya titip, ini (sertifi kat) di-
simpan baik-baik, ditaruh di 
plastik biar kalau rumahnya 
bocor tidak kehujanan serti-
fi katnya. Dan difotokopi (ser-
tifi katnya) agar kalau hilang 
masih punya fotokopinya 
untuk diurus lagi ke BPN biar 
cepat," tambah suami Iriana.

Turut hadir mendampingi 
Presiden dan Ibu Negara 
Iriana Joko Widodo dalam 
acara tersebut adalah Men-
teri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala BPN Sofyan Djalil, 
Menteri Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat Basu-
ki Hadimuljono, Kepala Staf 
Kepresidenan Teten Masduki 
dan Gubernur Kalimantan 
Utara Irianto Lambrie.(fat/
jpnn)



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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Nomor Telepon

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

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

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

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

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

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

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

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Polsek Surade 0266) 490295

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

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

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

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

RUMAH SAKIT

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

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

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

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

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

OPINI

Oleh :
Kang Warsa

Guru MTs Riyadlul Jannah 
Anggota PGRI Kota Sukabumi

WUJUDKAN MIMPI ANDA MENJADI

Come Join us!

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

DESAIN GRAFIS 

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

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

inovatif
6.  Melampirkan contoh karya dalam bentuk hasil cetak/

soft copy

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

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

HRD HARIAN PAGI RADAR SUKABUMI 

Segera Hub :

Anda mau untung?Anda mau untung?

0852 8444 3446 / 0812 8113 5006

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

- Sertifi kat hak milik

Rumah Villa Mewah Rumah Villa Mewah 

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

Kec. Bojonggenteng Kab. SukabumiKec. Bojonggenteng Kab. Sukabumi

Buka Harga Buka Harga 1,5 Milyar1,5 Milyar

KONTUR alam bebukitan 
bebatuan, gurun pasir, dan 
tandus mengharuskan bangsa-
bangsa yang berada di wilayah 
Timur Tengah (Mesopotamia, 
Babilonia, dan wilayah-wilayah 
sekitarnya) berpikir keras un-
tuk memertahankan hidup 
mereka. Sejak era Ibrahim, 
mayoritas bangsa ini hidup se-
bagai kaum nomaden, berpin-
dah-pindah tempat, mencari 
padang-padang oase di mana 
bisa didapat air kehidupan.

 Ibrahim pun melakukan 
perjalanan dari satu daerah ke 
daerah lain, seperti diberitakan 
dalam bahasa profetik kitab-
kitab suci tiga agama besar. 
Dari alur sejarah seperti ini, 
maka ada sebuah kesimpu-
lan besar. Bangsa dan suku di 
daerah tersebut dengan sangat 
mudah akan meninggalkan ke-
diaman mereka untuk mencari 
daerah yang lebih subur dari 
daerah asal.

 Yakub (Jacob), anak dari 
Ishak melakukan hal yang 
sama seperti kakeknya, Ibra-
him. Berpindah-pindah tem-
pat dari satu desa ke desa lain. 
Iklim gurun yang panas, sep-
erti penuturan Ibnu Khaldun 
dalam Muqaddimah-nya telah 
menjalin satu kekerabatan 
ashobiyyah, klanisme, dan 
tribalisme. Sikap kesukuan sep-
erti ini mengharuskan suku-
suku bangsa di wilayah Timur 
Tengah memiliki kekuatan 
fi sik, sebab jika lemah, maka 
mereka akan dikuasai, tanah-
tanah mereka akan dijarah 
dan diduduki oleh suku yang 
lebih kuat.

Ishaq dan Ya’kub
 Sikap yang muncul dari ke-

nyataan ekologi seperti ini 
adalah intrik dan kepicikan, 

suatu cara bagaimana mengua-
sai satu wilayah. Ishak sendiri 
memberi nama Yakub kepada 
anaknya dengan maksud agar 
Yakub memiliki sifat cerdik.

 Dalam perjanjian lama, 
Yakub dijuluki Yisra Eel, ma-
nusia yang telah diurapi oleh 
Eel, hal menarik di  dalam 
kisah ini adalah, bagaimana 
hebatnya seorang Yakub bisa 
mengalahkan Tuhan (YHWH). 
Sebuah pandangan antropho-
morfi sme bagi Tuhan, menia-
dakan kemahakuasaan Tuhan, 
menyejajarkan Tuhan dengan 
mahluk yang bisa diperdaya 
dan dikalahkan oleh ciptaan-
Nya sendiri.

 Mitos ini dihembuskan, 
karena Yisra Eel benar-benar 
telah dianggap mengalahkan 
Yahweh dalam sebuah pergu-
latan, maka keturunan Ibrahim 
dari garis Ishaq dan Yakub 
merupakan bangsa pilihan 
Yahweh. Kenapa mitos ini di-
hembuskan? Ada dua sasaran, 
pertama untuk memberikan 
rasa takut kepada bangsa yang 
ada di wilayah tersebut bahwa 
Suku bangsa Yisra Eel adalah 
manusia-manusia pilihan Tu-
han, apa pun yang diperbuat 
oleh mereka adalah perintah 
langsung dari Tuhan, tidak 
terbantahkan.

 Kedua, bentuk legitimasi 
pengambilan kekuasaan se-
cara sepihak. Menjadikan ok-
num kekalahan Tuhan oleh 
Yakub sebagai komoditas poli-
tik. Cerita palsu dan kamufl ase 
dibuat dengan mengatasna-
makan Tuhan, tanah perjan-
jian sebagai Tanah Suci dan 
Kota Tuhan dimanifestasikan.

 Awalnya dibuat samar, di-
mana letak Holly Land yang 
pernah dikatakan oleh Ibrahim 

kepada Ismael dan Ishaq itu, 
karena tuntutan politis, tanah 
perjanjian pun dimanifestasi-
kan dengan nama Jerussalem. 
Jerussalem, disebut sebagai 
kota para nabi adalah bentuk 
rekayasa politis yang menga-
tasnamakan Tuhan.

 Bisa dibayangkan, dalam 
satu desa di wilayah tersebut, 
ada hampir 350 orang yang 
mengaku sebagai nabi dalam 
waktu bersamaan. Hanya kare-
na mereka hidup menderita di 
padang-padang tandus kemu-
dian mereka mengaku sebagai 
utusan Tuhan? Ini adalah salah 
satu bentuk ketidaksanggu-
pan mereka dalam menjalani 
hidup, namun memberi pesan 
kepada bangsa-bangsa lain, 
bahwa para nabi memang di-
lahirkan di tanah Yisra Eel, dari 
rahim-rahim wanita Yahudi.

 Kepayahan dalam mengha-
dapi hidup karena iklim gurun, 
mengharuskan bangsa Yisra 
Eel melakuka eksodus besar-
besaran ke wilayah Mesir. Me-
mang telah sejak dulu, diawali 
oleh Yusuf putra Yakub. Mesir 
waktu itu seperti wilayah ur-
ban, karena terletak di wilayah 
Nil, bagian selatan memiliki 
kondisi tanah lebih subur dari 
daerah-daerah gurun.

 Eksodus Yisra Eel ke Me-
sir mengharuskan raja Mesir 
mengeluarkan regulasi yang 
bisa mengeliminir kerakusan 
dan ketamakan para pen-
datang. Konsep perbudakan 
diberlakukan. Asimilasi bangsa 
Yisra Eel dengan orang-orang 

Mesir Kuno yang telah maju 
dalam cara berpikir, memiliki 
struktur pemerintahan, dan 
logistik kenegaraan kembali 
mengharuskan Yisra Eel men-
jadikan Tuhan sebagai komo-
ditas politik.

 Bangsa Mesir dianggap seb-
agai musuh Tuhan yang harus 
menyerahkan kekuasaannya 
kepada bangsa Yisra Eel, pa-
dahal  Tuhan sama sekali tidak 
akan memusuhi mahluk yang 
telah diciptakan oleh diriNya. 
Tuhan bangsa Mesir direndah-
kan, padahal waktu itu, bangsa 
Mesir pun telah memiliki pan-
dangan Monotheisme sep-
erti yang telah diwariskan oleh 
Akhnatuun. Tapi oleh Yisra Eel 
dianggap itu keyakinan  palsu, 
Tuhan yang berbeda, buhan 
Tuhan Yahweh yang pernah 
dikalahkan oleh Yakub.

 Regulasi pemerintahan Me-
sir adalah mengusir seluruh 
keturunan Yakub dari tanah 
Mesir. Cerita ini diabadikan 
dalam semua kitab suci. Pada-
hal berawal dari folklore kisah-
kisah Yudea, tidak bisa menjadi 
fakta historis yang sebenarnya 
(Cerita Israiliyyat).

 Eksodus besar-besaran ke-
dua terjadi, dari Mesir menuju 
ke tanah yang dijanjikan. Tanah 
yang telah diduduki oleh Bang-
sa Filistin sejak ditinggalkan 
oleh bangsa Yisra Eel. Karena 
keletihan dalam perjalanan, 
bangsa Yisra Eel tidak akan 
mungkin bisa masuk ke daerah 
tersebut tanpa logistik dan per-
lengkapan militer yang cukup. 
Karena untuk bisa menguasai 
kembali tanah perjanjian ha-

rus diselesaikan dengan cara 
perang atau merebut kembali 
dari orang-orang Filistin.

 Kondisi ini, ketidak sang-
gupan mereka memasuki 
Jerussalem, kembali disang-
kut-pautkan dengan cerita 
profetik, mereka mengalami 
penderitaan selama 40 tahun 
di padang tandus (Padang 
Th ih), padahal mereka sedang 
menyusun siasat: bagaimana 
cara mengambil kembali tanah 
perjanjian palsu.

 Hasilnya adalah  mereka me-
masuki kota secara perlahan, 
datang berkelompok-kelom-
pok sebagai para kafilah da-
gang, menyembunyikan iden-
titas mereka, lalu membentuk 
pemukiman-pemukiman Yisra 
Eel, menyebarkan budaya Yu-
daisme sambil membahasakan 
folklore-folklor usang tentang 
kehebatan kakek moyang mer-
eka yang telah menjadikan 
tanah Jerussalem sebagai Holly 
Land. Sejak saat itu, Jerussalem 
menjadi rebutan.

 Hingga saat ini satu kota 
dengan tiga iman ini akan 
tetap dipenuhi oleh kecamuk. 
Karena, kota ini dibangun di 
atas landasan kepalsuan cerita 
yang telah mengoknumkan 
Tuhan. Sepanjang perjala-
nan sejarah, pengoknuman 
Tuhan pun kembali terjadi,  
Yesus  dijadikan oknum oleh 
para elit Yahudi, Yesus ha-
rus dibunuh. Tujuan mereka 
satu: agar kekaisaran Romawi 
menjadikan bangsa Aramia 
sebagai sasaran tembak, dan 
bangsa Yahudi tetap aman dari 
kebengisan Herodes.(*)

Israel

Jalan Pasar 
Penampungan 

Ancur
PAK  Kadiskoperindag, 

pantau atuh pasar penam-
pungan eks Pasar Pelita. 
Fasilitasna raruksak, jeung 
nu paling parah jalana an-

cur. Padahal karak kamari 
diomean. 

Cik atuh sing serius ari 
ngabanguna. Tong sampe 
pedagang makin rugi. Sa-

bab konsumen ge wegah 
ka pasar. 

Sarif 
085720434807

Bangga Jadi Juara 
Umum Camp Religi IV
TERIMA  kasih kepada 

panitia penyelenggara dan 
berbagai elemen yang telah 
menyukseskan acara Camp 
Religi IV. Kami dari BK-
PRMI Kecamatan Palabu-
hanratu merasa bangga ter-
lebih meraih juara umum. 
Semoga apa yang kita per-

juangkan bisa membantu 
visi Kabupaten Sukabumi 
menjadikan Sukabumi lebih 
baik mandiiri dan religius. 

Sunenda 
Plt Ketua BKPRMI 

Palabuhanratu
085720205766

Tertibkan Dong Truk Besar

Sampah Dekat Rumdin 
Sekda dan Wabup

AS SAL AMUAL AIKUM 
Pak Wabup dan Pak Sekda 
Sukabumi. Mohon agar in-
stansinya diinstruksikan un-
tuk membersihkan sampah 
yang berserakan di pinggir 
jalan tak jauh dari rumdin 
Pak pak Wabup dan Pak Sek-
da. Selain itu, mohon agar 

pihak dinas mengencarkan 
sosialisasi pentingnya ke-
bersihan. bahkan warga 
yang berusaha menyadar-
kan masyarakat dirangkul 
untuk membantu kerja di-
nas bukan malah dibiarkan. 

085850229259

KEPADA Polisi lalulintas 
dan Dishub Kota Sukabumi. 
Mohon agar kendaraan besar 
yang memuat pasir ditin-
dak tegas. Karena banyak 
kendaraan yang masih ngeyel 

beroperasi dan melintas jalan 
protokol yang dilarang di luar 
jam yang sudah ditentukan. 
Karena dampaknya sangat 
merugikan pengendara lain. 
Bahkan sudah dua kali ke-

jadian kecelakaan akibat ta-
brakan dengan truk. Mohon 
ditanggapi serius pak. 

Nyai
085659573447
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 Begitu pesawat lewat, petasan 
meledak di tengah-tengah geri-
lyawan. Asap mengepul, diikuti 
serbuan barisan tentara Belanda. 

 Juga semakin terasa hidup 
karena Jenderal Besar Soed-
irman seolah-olah benar-benar 
hadir kemarin (5/10). Bukan 
cuma karena yang memerankan 
tampil dengan atribut khas sang 
panglima besar: belangkon, jas 
panjang, dan lantunan zikir. 

 Tapi, juga karena kemiripannya 
secara fi sik dengan jenderal yang 
telah wafat 57 tahun lalu itu. Mak-
lum, sosok pemimpin teatrikal 
perang gerilya yang dihelat dalam 
rangka HUT Ke-72 TNI itu adalah 
cucu sang jenderal besar: Ganang 
Priyambodo Soedirman. 

 Sebenarnya ini bukan kali per-
tama Ganang memerankan sosok 
sang kakek. Pada 1991 Panglima 
TNI  (masih bernama ABRI saat 
itu) Faisal Tanjung juga berhasil 
mengajaknya untuk memerankan 
sosok sang kakek dalam teatrikal 
TNI.  Hanya, kembalinya dia 
ke peran serupa kali ini terasa 
spesial. Tahun ini usia Ganang 
sudah 52 tahun. Jadilah wajah 
dan perawakannya sudah hampir 
sempurna menggambarkan sang 
jenderal yang memimpin perang 
gerilya dalam kondisi sakit itu. 

 Panglima TNI Gatot Nurmantyo 
bahkan menyebutkan, Presiden 
Joko Widodo termasuk yang 
memuji kemiripan Ganang den-
gan Jenderal Soedirman. Seperti 
yang selama ini terabadikan di 
foto-foto atau potongan-poton-
gan fi lm arsip nasional.  ”Apalagi, 
beliau (Ganang, Red) memang 
lagi nggak sehat. Tambah mirip,” 
ujar Gatot.  Tangan Ganang kema-
rin memang tampak sedikit ber-
getar saat melayani orang-orang 
yang ingin berfoto dengannya. 
”Ah, enggak lah, bukan karena 
sakit,” katanya kepada Jawa Pos.  
Ganang adalah putra ketiga Tidar-
wono, putra pertama Soedirman. 
Ibunya bernama Rusnani dari 
Betawi.  Ganang sendiri merasa 
tidak mirip dengan Soedirman. 
Meski, pihak keluarga dan hampir 
semua orang yang hadir di HUT 
TNI kemarin satu suara bahwa dia 
nyaris seperti pinang dibelah dua 
dengan sang kakek. 

 ”Saya lho tidak pernah bertemu 
Jenderal Soedirman. Saya lahir, 
beliau sudah sedha (meninggal, 
Red),” katanya.  Tapi, dia men-
gakui, sang nenek, Siti Alfiah 
Soedirman, yang mengasuhnya 
sejak kecil di Jogjakarta pernah 
mengatakan bahwa Ganang mi-
rip sekali dengan almarhum sua-
minya. ”Katanya sih hidung saya 
(yang paling mirip, Red),” tutur 

Ganang.  Hidung milik Ganang itu 
pula yang selama ini jadi acuan 
utama pembuatan patung-patung 
Jenderal Soedirman. Juga potret-
potretnya. Kebetulan Ganang juga 
seorang seniman. Turut terlibat 
dalam pembuatan beberapa pa-
tung Soedirman. Sesekali juga 
mencocokkan dengan cuplikan 
di arsip nasional. Karena itu, 
sesekali dia juga jengkel dengan 
patung-patung yang dianggap 
tidak menggambarkan sang kakek 
secara tepat. Misalnya, patung di 
depan Markas Besar TNI-AD 

 ”Sebenarnya salah kalau Mbah 
Kakung pakai sepatu lars waktu 
gerilya. Seringnya pakai pantofel 
atau selop,” katanya.

 Selain Nyonya Soedirman, ada 
juga perempuan yang yakin bahwa 
Ganang mirip dengan jenderal 
legendaris tersebut. Bahkan, lebih 
dari mirip. Dia adalah sang istri, 
Erni Kumalawati.  ”Rasanya seperti 
ada roh Jenderal Soedirman yang 
masuk ke sini,” katanya sambil 
memegang pundak sang suami. 
Ganang cuma senyum-senyum.

 Ganang mengaku sebenarnya 
kurang begitu sreg dengan peng-
gambaran umum tentang ka-
keknya yang dinilainya tak utuh. 
Soedirman yang semata dilukis-
kan secara militeristis, necis, dan 
tegas. Bahkan hampir dikultus-
kan. Konon kalau sang jenderal 

sudah mengacungkan keris ke 
angkasa, hujan akan berhenti. 

 Padahal, Ganang masih ingat 
beberapa waktu sebelum mening-
gal, jurnalis dan wartawan perang 
legendaris Indonesia Rosihan An-
war pernah bercerita kepadanya. 
”Kakekmu itu orang pendiam, gak 
pernah ingin terkenal,” kata Ga-
nang menirukan ucapan Rosihan. 

 Tampilannya pun sangat seder-
hana, tidak seheboh yang digam-
barkan di lukisan-lukisan. Tujuh 
bulan setelah gerilya, seluruh 
pakaiannya sudah kotor tidak 
keruan. ”Jas panjangnya itu bau-
nya sudah tidak karu-karuan,” 
ungkapnya.  Setelah sukses me-
mimpin gerilya dan diangkat 
menjadi panglima oleh Presiden 
Soekarno pun, Soedirman tidak 
bisa ditempeli kemewahan. Su-
rat kabar asing waktu itu bahkan 
menurunkan kepala berita bahwa 
Indonesia baru saja mengangkat 
seorang lulusan SD menjadi jen-
deral besar.  Foto yang dipasang 
di halaman berita tersebut juga 
bukan foto Jenderal Soedirman, 
melainkan Letjen TNI Soedirman, 
ayahanda mantan Gubernur 
Jatim Basofi Soedirman. ”Yang 
dilantik Soedirman Jogjakarta, 
yang dipasang Soedirman Sura-
baya,” kenang Ganang.  Ganang 
ingin masyarakat luas mengenal 
kakeknya tidak selalu dari sisi 

militer. Tapi, juga sosoknya seb-
agai manusia. Soedirman yang 
seorang guru ngaji, Soedirman 
yang Muhammadiyah, dan aktif 
di gerakan kepanduan Hizbul 
Wathan. Soedirman yang tak 
lepas dari wudu, hobi puasa, 
Soedirman yang merokoknya 
kebas-kebus, dan Soedirman 
yang pencinta sepak bola. ”Saya 
pengin ada fi lm Soedirman yang 
mengedepankan hal-hal itu,” kata 
Ganang. Malah, Ganang berharap 
film Soedirman di masa depan 
dikemas dengan format animasi. 
Bukan fi lm nyata seperti biasanya. 
Film animasi atau kartun tersebut 
kemudian disebar ke sekolah-
sekolah untuk dikonsumsi para 
pelajar. ”Kalau kartun kan bisa 
lebih masuk ajaran dan teladan 
beliau pada anak-anak,” ungkap-
nya.  Meski semua orang berkata 
mirip sang kakek, Ganang tegas 
menyatakan tidak mau kalau di-
suruh membintangi fi lm tentang 
Jenderal Soedirman. Bukan kare-
na tidak punya bakat akting, tapi 
semata karena usia. ”Saya sudah 
52 tahun, capek. Ini aja (HUT TNI, 
Red) karena saya menghormati 
panglima,” katanya. 

 Di luar sosoknya sebagai pe-
mimpin pasukan perang, kata 
Ganang, Soedirman tetaplah 
seorang rakyat dan agamawan. Di 
akhir teatrikal, diceritakan pasu-

kannya tengah bersembunyi dari 
kejaran Belanda di pedalaman 
Desa Sidayu, Gresik, Jawa Timur. 

 Seorang pengkhianat membuat 
pasukan Belanda mampu menge-
pung posisi gerilyawan Soed-
irman. Dengan tenang, Soed-
irman mengajak anak buahnya 
untuk berzikir bersama-sama. 

 Di tengah khusyuknya lantunan 
zikir, Soedirman memerintah 
beberapa orang kepercayaan-
nya untuk memakai jas panjang 
miliknya. Saat si pengkhianat 
melaporkan posisi Soedirman, 
pasukan Belanda tidak percaya 
bahwa orang lusuh dan dekil 
di antara pasukan itu adalah 
seorang panglima. 

 Zikir dan strategi membuat 
Soedirman dan para gerilyawan 
selamat dari kepungan. Salah 
seorang anak buahnya bertanya 
apa jimat yang dikenakan Soed-
irman sehingga mampu selalu 
lolos dari mata pasukan Belanda. 

 Ganang yang memerankan 
Soedirman mengucapkan den-
gan lancar pesan paling berharga 
dari kakeknya tentang tiga jimat 
miliknya. ”Jimat saya ada tiga, 
pertama tidak lepas dari wudu, 
kedua selalu salat tepat waktu, 
dan yang ketiga, selalu melakukan 
sesuatu dengan ikhlas,” katanya 
sambil memegang punggung 
sang gerilyawan. (*/c10/ttg)

Hidung Ganang Jadi Acuan buat Patung dan Potret

Maling yang Terbirit-Birit

Pembuangan dan 
Pembunuhan Bayi

 Mendominasi

11 Pelajar
 jadi Tersangka

Syahrini Terbukti Pakai Dana Jemaah Rp1 M

Regulasi Senjata Api Disatukan

berusaha nggarong di sebuah 
gym. Dari rekaman video terlihat 
bagaimana dia melompati pintu 
putar untuk masuk. 

 Tapi, dari rekaman itu pula terlihat 
bagaimana beberapa detik kemu-
dian si maling lari terbirit-birit. Tak 
sendirian. Di belakangnya ada be-

berapa pria yang masih mengenakan 
kostum jiu-jitsu mengejarnya. 

 Rupanya gym yang dia masuki 
pada Minggu malam lalu (1/10) 
itu adalah markas latihan se-
buah klub aliran bela diri yang 
berakar di Jepang dan populer 
di Brasil tersebut. “Kami gagal 
menangkapnya, tapi kami sudah 
melaporkannya ke polisi,” kata 

Edgar Neto, instruktur jiu-jitsu 
di gym tersebut, seperti dilansir 
Associated Press.  Polisi mengaku 
belum memiliki identitas lengkap 
si maling. Tapi, mereka sudah 
menemukan salah satu sandalnya 
yang tertinggal ketika lari dikejar. 
Bisa dipastikan si maling tak akan 
berani kembali mengambil san-
dalnya itu. (ttg)
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keterangan dari saksi yang meru-
pakan mantan staf FT untuk 
umroh kedua penyanyi tersebut 
FT mengeluarkan uang miliaran 
rupiah. Perinciannya, Rp 1 miliar 
untuk membiayai Syahrini dan 
sebelas anggota keluarganya. 
”Untuk Vicky Shu yang berang-
kat sendirian hanya Rp 108 juta,” 
paparnya. 

 Semua itu diketahui dalam 
pemeriksaan dan terdapat buk-
ti-bukti yang menguatkan hal 
tersebut. Makanya, keterangan 
keduanya memang dibutuhkan 
untuk melengkapi semuanya. 
”Untuk Syahrini pemeriksaan kali 
pertama itu terhenti karena ada 
acara lain,” ujarnya. 

 Penyidik masih berupaya untuk 
mengidentifikasi kemana saja 
uang jamaah yang ditilap FT. Se-
lain uang yang digunakan untuk 

membiayai artis, Bareskrim juga 
telah menghitung jumlah uang 
yang dihabiskan untuk keper-
luan pribadi dari Andika dan An-
niesa. Jumlahnya cukup fantastis, 
yakni Rp 127 miliar. ”Untuk itu 
dihabiskan untuk operasional 
dan pribadi, salah satu kegiatan 
pribadi ya fashion show di New 
York itu,” ujarnya. 

 Untuk bisa mengembalikan 
uang yang digunakan untuk 
keperluan pribadi itu, saat ini 
telah disita 150 barang mewah, 
diantaranya sepatu bermerk, baju 
musim semi dan dingin, serta tas 
bermerk. ”Kami teliti satu per satu 
barangnya,” paparnya. 

 Dia mengatakan, penyidik men-
duga ada tempat penyimpangan 
uang yang dirahasiakan kedua 
tersangka. Karena itu dilaku-
kan penggeledahan ulang pada 
semua lokasi. ”Rumah mereka 
yang di Sentul digeledah lagi,” 

jelasnya. 
 Lalu, beberapa kantor First 

Travel juga dilakukan pengecekan 
kembali. ”Semua tempat yang 
dicurigai akan ditelusuri, semoga 
bisa didapatkan,” ujarnya ditemui 
di kantor Bareskrim di gedung 
Kementerian Kelautan dan Peri-
kanan (KKP) kemarin. 

 Di sisi lain, pemberkasan untuk 
ketiga tersangka FT akan segera 
selesai. Hingga saat ini berkas 
sebagian besar telah selesai den-
gan presentase sekitar 90 persen. 
”Secepatnya bisa kelar,” paparnya. 

 Dugaan adanya uang yang 
disembunyikan oleh FT kian 
kuat karena dalam proses sidang 
penundaan kewajiban pem-
bayaran utang (PKPU) diketahui, 
Kuasa Hukum FT Putra Kurniadi 
mengaku bisa untuk membayar 
utang tersebut. ”Namun, mem-
butuhkan waktu sekitar setahun,” 
ujarnya. (idr)

’’Paling tidak ada empat undang-
undang, satu perppu, satu inpres, 
empat peraturan setingkat men-
teri, satu surat keputusan,’’ terang 
Wiranto tanpa bersedia memerinci 
regulasi apa saja yang dimaksud. 

 Banyaknya aturan tersebut beraki-
bat munculnya perbedaan pendapat 
yang berkembang di berbagai insti-
tusi yang menggunakan senjata api. 
Pemerintah akan mengkaji ulang 
dan menata regulasi yang ada agar ti-
dak tumpang tindih. ’’Pengaturannya 
sampai kepada kebijakan tunggal, 
sehingga tidak membingungkan in-
stitusi yang menggunakan senjata api 
itu,’’ lanjut mantan Panglima ABRI 
tersebut.  Berdasarkan penelusuran 
Jawa Pos, peraturan yang terkait 
senjata api memang cukup banyak. 
Sedikit berbeda dari penjelasan Wi-
ranto, Jawa Pos Mendapati ada tiga 
UU yang berkaitan dengan Senjata 
Api dan masih berlahu hingga saat 
ini. Yakni, UU nomor 8 Tahun 1948, 
UU Darurat Nomor 12 tahun 1951, 
dan UU Nomor 16 Tahun 2012. 

 UU yang khusus mengatur sen-
jata api diatur dalam UU 8/1948 
dan 12/1951. Sementara, UU 16/12 
mengatur lebih luas, yakni tentag 
industri pertahanan. Di bawahnya, 
ada dua PP, satu Inpres, enam per-
aturan setingkat menteri, dan dua 
surat keputusan (lihat grafi s). 

 Pengaturan tentang senjata api 
sendiri pernah diusulkan dalam 
Prolegnas 2009-2014. Kala itu, 
Menkum HAM Amir Syamsuddin 
pada 2013 membentuk tim pe-
nyusunan naskah akademik RUU 
tentang senjata api dan bahan 
peledak. Namun, setelah naskah 
akademik tersebut selesai, tidak 
ada kelanjutan pembahasan RUU 
tersebut sampai sekarang.

 Sementara itu, berkaitan den-
gan senjata Stand Alone Granade 
Launcher (SAGL) atau pelontar 
granat yang ditahan Bea Dan Cu-
kai, Wiranto menjamin persoalan 
itu segera selesai. Panglima TNI 
segera mengeluarkan rekomen-
dasi. ’’Dengan catatan, amunisi 

tajamnya dititipkan ke Mabes TNI,’’ 
tutur Wiranto. 

 Amunisi SAGL itu terdiri dari tiga 
macam. Masing-masing smoke 
(asap), gas air mata, dan peluru 
tajam. Amunisi tajam itu yang nanti 
dititipkan ke Mabes TNI. Bila dibu-
tuhkan setiap saat, ada satu proses 
untuk mengeluarkannya. ’’Kami 
mohon institusi negara maupun 
masyarakat untuk memahami hal 
ini dan tidak lagi mengembangkan-
nya di ruang publik,’’ tambahnya.

 Pada bagian lain, polemik terkait 
impor senjata yang sempat men-
cuat pekan lalu, membuat Komisi I 
dan Komisi III berencana menggelar 
rapat gabungan untuk membahas hal 
itu. Namun, Wakil Ketua DPR Fadli 
Zon nampaknya belum sependapat 
dengan rencana ratgab itu.  ”Memang 
ada gagasan tentang rapat gabungan 
antara Komisi I dengan Komisi III. 
Saya sudah bicara dengan pimpinan 
Komisi I maupun III dan juga pihak 
yang terkait di pemerintah. Tapi se-
benarnya lebih bagus ini diselesaikan 
di pemerintahnya dulu,” kata Fadli 
usai bertemu Ketua Senat Polandia, 
kemarin.  Fadli menyebut rapat 
gabungan yang telah dicanangkan 
tersebut bertujuan mendinginkan 
suasana, terkait tudingan Panglima 
TNI terkait impor senjata dan fakta 
temuan senjata yang disita di Ban-
dara Soekarno Hatta. Namun, se-
belum suasana didinginkan, sebai-
knya harus jelas duduk persoalan 
itu di internal lembaga pemerintah.

 ”Sebenarnya bolanya ada di 
pemerintah. Bagaimana dalam hal 
ini Presiden bisa menyelesaikan 
masalah ini,” ujarnya. Menurut-
nya, jika polemik tersebut bisa 
selesai setelah ditangani pemer-
intah, rapat gabungan tidak perlu 
lagi diadakan. Cukup dilakukan 
pembahasan dengan mitra kerja 
masing-masing.

 Di sisi lain, Hasil pembahasan 
pengadaan senjata SAGL antara 
Kemenkopolhukam, TNI dan Polri 
ternyata masih menimbulkan 
setitik tanda tanya. Yakni, apa 
penyebab Polri harus menitipkan 
amunisi tajam dari senjata SAGL 

ke TNI.  Padahal, sebelumnya 
Dankorbrimob Irjen Murad Ismail 
menyebut bahwa amunisi tajam 
SAGL itu hanya ditujukan untuk 
memberikan kejutan agar musuh 
keluar dari persembunyiannya.

 Teknisnya, amunisi tajam SAGL 
ini berkarakter peluru tabur.  Saat 
ditembakkan akan menyebar 
hingga membuat musuh yang 
sembunyi harus berpindah lokasi. 
Berbeda sekali dengan spesifi kasi 
yang disebut Panglima TNI Jen-
deral Gatot Nurmantyo yang bisa 
digunakan untuk menembus tank.

 Kadivhumas Polri Irjen Setyo 
Wasisto tidak secara klir menjelas-
kan penyebab amunisi tajam itu 
harus dititipkan. Menurutnya, 
saat ini sedang dikaji kembali ter-
kait senjata dan amunisi tersebut. 
”Kelompok kerja (Pokja) yang  ini 
dipimpin Menkopolhukam yang 
mengkaji,” ujarnya.  Termasuk juga 
soal pengadaan SAGL pada 2015 
dan 2016. Dalam pengkajian itu akan 
dikerucutkan soal regulasi persen-
jataan. ”Dikaji ulang juga pengadaan 
sebelumnya, lalu regulasinya diatur,” 
jelasnya.  Selama amunisi tajam 
dititipkan, Polri masih bisa untuk men-
gambilnya sesuai yang diperlukan. 
”Kalau diperlukan kami lapor untuk 
mengambilnya, itu sudah yang ter-
baik, kita ikuti saja Menkopolhukam,” 
ujar jenderal berbintang tiga tersebut.  
Yang pasti, SAGL itu akan digunakan 
dalam berbagai operasi dengan anca-
man tinggi. Jika, polisi menghadapi 
ancaman tinggi dengan senjata, maka 
berhak pula polisi untuk menghadap-
inya dengan senjata tersebut. ”Ada 
dasar hukumnya sesuai konvensi PBB,” 
jelasnya.  Regulasi persenjataan untuk 
kepolisian yang dibuat PBB adalah 
Basic Principles on the Used of Force 
and Firearms by Law Enforcment 
Officials Adopted by Eight United 
Nation Congress on Th e Prevention 
of Crime and Treatment of Off end-
ers, Havana, Cuba 27 Agustus to 7 
September 1990. ”Sesuai regulasi 
itu polisi bisa menggunakan sen-
jata untuk melindungi diri dan 
melindungi jiwa orang lain yang 
terancam,” ujarnya. (byu/bay/idr)
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melibatkan anak di bawah 
umur itu.  Disusul  posisi 
k e d u a  t i n d a k a n  a s u s i l a. 
S e d a n g k a n  s i s a n y a  d a r i 
e m p a t  b e l a s  t e r s a n g k a , 
yakni kecelakan lalulintas 
dan tindakan bulying.

 Ketua Harian Pusat Pelay-
a n a n  Te r p a d u  P e m b e r-
d ay a a n  Pe re m p u a n  d a n 
Anak (P2TP2A) Kabupaten 
Sukabumi,  Elis  Nurbaeti 
menjelaskan, secara keselu-
ruhan anak tersebut dijerat 
Undang-Undang perlindun-
gan anak. “Dari keseluru-
han, ada yang dikembalikan 
kepada orang tuanya untuk 
dibina dan ditit ipkan ke 
lembaga pendidikan anak,” 
jelasnya.

 Sementara itu, Sekretaris 
Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia (KPAI) Kabupat-
en Sukabumi, M Ali Nurha-
kim menambahkan, berb-
agai latar belakang menjadi 
penyebab tingginya angka 
kriminalitas anak dibawah 
umur. Mulai dari pengaruh 
lingkungan, pengawasan, 
pendidikan hingga kemiski-
nan dapat membentuk anak 
untuk melakukan tindakan 
yang melawan hukum. “Mis-
alnya kasus pembuangan 
dan pembunuhan bayi, itu 
di latarbelakangi kurang-
nya pengawasan orang tua 
dan pengaruh lingkungan,” 
terangnya.

 Melihat  real isasi  yang 
ada,  orang tua t idak se-
dikit  yang intensitas ke-
b e ra d aa n  d i r u ma h  ya n g 
cukup sedikit.  Sehingga, 
pengawasan terhadap anak 
dan pergaulannya cukup 

l e l u a s a .   “ I b u n y a  k e r j a 
di pabrik, bapaknya juga 
kerja.  Secara tidak lang-
sung si anak cukup leluasa 
d a l a m  b e r g a u l ,  t e r l e b i h 
yang dikhawatirkan per-
g a u l a n n y a  ku r a n g  b a i k . 
Sehingga, mengakibatkan 
p e m b e n t u k a n  k a r a k t e r 
yang kurang baik,”  sam-
bungnya.

 P i h a k n y a  b a k a l  t e r u s 
m e l a k u k a n  e d u k a s i  k e -
pada masyarakat melalui 
Satuan Tugas (Satgas) yang 
telah dibentuk di tiap desa. 
“Kami memberikan edu-
k a s i  k e p a d a  maay a ra k at 
disetiap desa oleh Satgas. 
S e l a i n  i t u ,  p e n g a w a s a n 
d a n  p e n d a m p i n g  t e r h a -
dap anak yang tersandung 
masalah hukum juga kami 
l a k u k a n ,”  p u n g k a s n y a . 
(cr15/t)

Kapolres Sukabumi, AKBP 
M. Syahduddi menjelaskan, 
kasus hukum yang menjerat 
p e l aja r  c u ku p  b e ra ga m. 
Dari sembilan pelaku yang 
ditangani institusinya, dua 
pelaku terjerat kasus ke-
k e ra s a  t e r h a d a p  h i n g g a 
menyebabkan kematian. 
“Khusus bagi kedua pelaku, 
di berlakukan pasal 80 ayat 
3 Jo pasal 76 C UU RI Nomor 
35 Tahun 2014 Jo UU RI No-
mor 11 Tahun 2012 tentang 
s i s t e m  p e ra d i l a n  a na k ,” 
p a p a r n y a  k e p a d a  R a d a r 
Sukabumi, kemarin (6/10).

 Disamping dua pelaku 
kasus kekerasan, dua pelaku 
berstatus pelajar yang ten-

gah berproses hukum yakni 
kasus persetubuhan atau 
perbuatan cabul terhadap 
anak. Adapun pasal yang di-
dakwakan terhadap pelaku 
yaitu pasal 81 ayat dan atau 
pasal 82 UU Nomor 17 Ta-
hun 2016 tentang sistem 
peradilan anak. “Jo UU RI 
Nomor 11 Tahun 2012 ten-
tang peradilan anak bagi 
pelaku tingkat pelajar di 
tahun ini ada dua orang,” 
ungkapnya.

 Sementara i tu,  pelajar 
yang masih sedang dalam 
tahap penyelidikan ada lima 
orang pelaku. Diantaranya 
satu orang pelaku dengan 
kasus pencabulan dan tiga 
pelaku kasus persetubuhan 
dengan anak sebagaimana 

dimaksud dijerat pasal 81 
ayat dan atau pasal 82 UU 
Nomor 17 Tahun 2016 ten-
tang sistem peradilan anak. 
“Sisanya satu pelaku dijerat 
pasal 80 UU RI Nomor 17 
Tahun 2016 tentang per-
lindungan anak, JO UU RI 
Nomor 11 Tahun 2012 ten-
tang sistem peradilan anak,” 
terangnya.

 Sedangkan di wilayah hu-
kum Polres Sukabumi Kota, 
selama kurun waktu yang 
sama mencatat ada dua ka-
sus. Berdasarkan informasi 
yang diperoleh, keduanya 
yakni AB (16) dan DP (16) 
tersandung kasus pencabu-
lan. Peristiwa tersebut ter-
jadi pada Juni 2017.(cr13/
cr10/e)
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Selamat Ulang Tahun KAB. Sukabumi Yang KE-72. 
Mari Kita Kerja Bersama Mewujudkan Sukabumi Lebih Baik, Mandiri dan Religius

Pemain Persib Harus Waspada
ASISTEN pelatih Persib 

Bandung, Herrie Setiawan 
sudah memiliki gambaran 
mengenai kekuatan tim Ba-
rito Putra yang akan diha-
dapi pasukannya pada Senin 
(9/10) nanti di Stadion Si Ja-
lak Harupat, Soreang, Kabu-
paten Bandung, pada pekan 
ke-27 kompetisi Liga 1.

Karena itu kata Herrie, tim 
asuhanya sudah disiapkan 
semaksimal mungkin guna 
meraih poin sempurna saat 
lawan Barito Putra nanti, 
apalagi bermain di kandang 
sendiri. "Kami terus mem-
persiapkan strategi untuk 
lawan Barito nanti. Kami 
pun sudah punya gambaran 
mengenai kelebihan dan ke-
kurangan dari Barito Putra. 
Itu sudah kami pelajari," ujar 
Jose sapaan akrab Herrie di 
mes Persib, Jalan Ahmad 
Yani, Kota Bandung, kema-
rin (6/10).

 Diakui Jose, adanya Rizky 
Pora dan striker baru asal 
Brasil, William Lira di tu-
buh tim asuhan Jacksen F. 
Tiago itu cukup diwaspadai, 
termasuk pemain lainnya. 
"Kami akan tahan mereka 
dan berbuat sesuatu. Kami 
tetap optimistis dan akan 
memberikan yang terbaik 

dari pertandingan ke per-
tandingan," tegas Jose.

 Jose menegaska, semua 
pemain sudah mengerti 
dengan rancangan yang di-
bangun untuk menghadapi 
Barito Putra. "Latihan hari 
ini intesitasnya diturunkan 
jadi 60 persen. Small game 
sudah masuk ke skema apa 
yang harus diantisipasi dan 
berbuat apa. Saya lihat pe-
main bisa mengerti," kata 
Jose.

 Tak hanya itu, Jose pun 
mulai lega lantaran satu stri-
ker asing andalannya, Ezec-
hiel N'douassel sudah bisa 
gabung latihan seperti biasa. 
"Semoga sampai dipertan-
dingan nanti kami meraih 
poin maksimal. Kami terus 
mencoba Wildansyah dan 
Purwaka sebagai antisipasi 
absennya Jupe (Ahmad Jup-
riyanto)," ucap Jose.

 Persib memang harus 
kehilangan dua pemain an-
dalannya, Ahmad Jupriyan-
to dan Febri Hariyadi saat 
menjamu Barito Putra nanti. 
Jupe absen karena akumula-
si kartu kuning, sedang Febri 
mendapat kartu merah saat 
dijamu Persiba Balikpapan 
di Stadion Batakan, Balik-
papan. (net)

 IST

DUEL: Winger Barito Putera, Gavin Kwan Adsit 
(tengah) mencoba melewati gelandangn Persib 

Bandung,  Hariyono dalam lanjutan Liga 1 putaran 
pertama, beberapa waktu lalu.

Terancam Kehilangan 
Henhen 

PERSIB Bandung terancam kehilangan salah 
satu bek berkualitas pada musim depan. Pasal-
nya, PS TNI semakin intens merayu bek Persib 
yang sedang naik daun, Henhen Herdiana.

 Tim berjulukan Th e Army itu semakin jatuh 
hati setelah bek berusia 22 tahun itu terus me-
nunjukkan peningkatan penampilan yang signi-
fi kan pada pertandingan yang dijalani bersama 
tim Maung Bandung. Henhen belakangan ini 
selalu menjadi pilihan utama Persib di sektor bek 
kanan. "Sebenarnya sejak saya membela Jawa 
Barat di PON XIX/2016 sudah ada ajakan untuk 
gabung PS TNI," ungkap Henhen dilansir bola.
com di Mes Persib, Jalan Ahmad Yani Bandung, 
belum lama ini.

 Akan tetapi, Henhen mengaku belum bisa 
menjawab tawaran tersebut, meski menjadi ang-
gota Tentara Republik Indonesia (TNI) memang 
merupakan cita-citanya sejak kecil. "Tapi, saya 
belum jawab karena saya masih ingin fokus dulu 
di Persib. Liga juga belum berakhir masih ada 
beberapa pertandingan lagi," katanya.

 Henhen enggan berandai-andai apabila me-
mang pada akhirnya ia menjatuhkan keputusan 
meninggalkan Persib dan bergabung dengan PS 
TNI. Sekarang ini ia hanya ingin fokus membela 
tim Pangeran Biru yang sedang membutuhkan 
tambahan poin untuk memperbaiki posisi di 
klasemen sementara Liga 1. Saat ini Persib me-
nempati peringkat ke-10. "Saya fokus membantu 
Persib dulu," tegas Henhen. (net)

Tidak Berpihak 
ke Persib

PT LIB akhirnya mengomentari isu yang 
menyebutkan jika mereka memihak dua klub 
peserta Liga 1, yakni Persib dan Bali United. 
Direktur Utama PT LIB, Berlinton Siahaan, 
membantah tudingan yang menyebutkan pi-
haknya menganakemaskan dua klub tersebut. 
"Soal berpihak ke Persib dan Bali United, tidak 
tuh. Saya enggak punya kepentingan di klub. 
Kalau saya mau tinggal duduk-duduk saja, 
ngapain saya pusing mikirin hal ini,” ujar Ber-
linton. “Jadi kadang-kadang ini menyakitkan 
buat kami," tambahnya.

 PT LIB bertekad menjaga kualitas kompetisi 
dengan melakukan evaluasi perangkat per-
tandingan bersama PSSI. Tudingan mengenai 
keberpihakan PT LIB kepada Persib dan Bali 
United semakin menguat setelah munculnya 
tuntutan dari 15 klub peserta Liga 1 untuk PT 
LIB. Namun, Persib, Bali United, dan PS TNI 
tidak bergabung ke dalam Forum Klub Sepak-
bola Profesional Indonesia yang memelopori 
tuntutan tersebut.

 Sejumlah 15 klub peserta Liga 1 meminta 
tuntutan mereka terkait tiga aspek yakni bis-
nis, tekhnis, dan legal segera dipenuhi oleh PT 
LIB segera dipenuhi dalam 14 hari. Jika tidak, 
ke-15 klub tersebut mengancam bakal mogok 
dari kompetisi. (net)

 IST

MENGHADANG: Bek Persib, Henhen Herdiana 
mencoba menghadang pemain Persipura.

IST

DUKUNGAN: Ribuan bobotoh selalu loyal mendukung tim kebanggaannya, Persib Bandung.

Pertandingan Digelar Malam  
LAGA antara tuan rumah 

Persib Bandung lawan Barito 
Putera dipastikan akan dige-
lar malam hari. Laga ini akan 
digelar di Stadion Si Jalak Ha-
rupat, Soreang, Kabupaten 
Bandung, Senin (9/10).

 Kepastian ini mengemuka 
setelah panitia penyelengara 
mengantongi izin dari pihak 
kepolisian. "Ya, kembali kick 
off pukul 18.30 WIB. Surat 
izinya sudah keluar," kata 
General Coordinator Panpel 
Persib, Budhi Bram Rach-
man, kemarin (6/10).

 Budhi mengatakan, salah 
satu alasan pihak kepolisian 
mengeluarkan rekomen-
dasi pertandingan Persib 
kembali digelar malam hari 
lantaran faktor keamanan 
yang dinilai kondusif. Jadwal 
pertandingn sendiri telah 
ditentukan panpel dari ope-
rator PT Liga Indonesia Baru. 
"Polisi meminta main siang 
tapi kita upayakan itu (main 
malam) dengan jam tayang 
televisi juga," kata Budhi. 

"Alhamdulillah adanya per-
timbangan dan bobotoh 
juga sudah mulai tertib, itu 
jadi salah satu alasan izin 
keluar."sambung dia.

 Namun, Budhi menyebut, 
izin pertandingan nanti bu-
kan menjadi garansi bagi 
Persib bisa terus menggelar 
laga pada malam hari. "Kita 
mengajukan rekomendasi 
perizinan setiap pertanding-
an," ujarnya.

 Di setiap pertandingan, 
kata Budhi, pihak kepo-
lisian akan melihat per-
kembangan di lapangan. 
"Mudah-mudahan izin yang 
kami dapat bisa selalu sesu-
ai dengan jadwal dari ope-
rator," dia menambahkan.

 Dalam kesempatan yang 
sama, Budhi juga menye-
but, pihaknya tetap akan 
serius memperhatikan kea-
manan. Panitia penyeleng-
gara tentu berharap per-
tandingan berjalan lancar 
tanpa gangguan. 

"Kalau dari segi keamanan 
tidak ada perubahan te-
tap maksimal," ujar Budhi. 

"Akan ada sekitar 1.500 
personel kepolisian yang 

mengamankan pertanding-
an ini. (net)

Lihat Kekuatan 
Lawan LewatYoutube

PEMAIN belakang Persib 
Bandung, Wildansyah, sudah 
memantau kekuatan Barito 
Putera yang akan menjadi 
lawan tanding timnya pada 
pertandingan kandang Gojek 
Traveloka Liga 1 2017 di Stadion 
Si Jalak Harupat, Kabupaten 
Bandung, Senin (09/10) nanti.

 Menurut Wildan, teknologi 
yang semakin berkembang 
sangat membantunya untuk 
melihat kekuatan tim lawan, 
salah satunya yakni meman-
faatkan video yang beredar di 
youtube. Kebiasan memantau 
kekuatan tim lawan menurut 
Wildan sudah sering dilakukan 
olehnya. Karena dari pantauan-
nya melalui rekaman video, ia 
bisa mengetahui kekuatan dan 
kelebihan tim lawan dan dapat 
mengantisipasinya 
dengan baik. 
"Sekarang 
kita sudah 
canggih 
k a n , 
k i t a bisa 
meng- analisa 
lawan, sebagai 
p e - m a i n 
p r o - fesional 
k i t a h a r u s 
me- lakukan 
i t u tanpa di 

suruh," 
k a t a 

p e -
main y a n g 
sempat berkos-
tum Sriwijaya FC 
ini.

 Wildan menam-
bahkan, kekuatan 
tim berjuluk Laskar 
Antasari ini tidak 
jauh berbeda de-
ngan putaran per-
tama, meski begitu 
masuknya bebe-
rapa pemain 
anyar membuat 
kekuatan Barito 

semakin bertamabah.
 Sehingga pada pertandingan 

nanti, skuat Maung Bandung 
harus bekerja keras dan tidak 
menganggap enteng lawan 
untuk mengamankan poin 
penuh di kandang. "Kita sudah 
tahu di putaran pertama, meski 
sedikitnya ada penambahan 
pemain di putaran kedua. Pasti-
nya T.A Mustafri dan Rizki Pora 
sedikitnya saya sudah pelajari 
permainan mereka, tapi kalau 
pemain asingnya bisa dipelajari 
nanti," jelas Wildan. (net)

Herrie Yakin Finis Dipapan Atas
SALAH satu klub sepakbo-

la besar di Tanah Air, Persib 
Bandung, tengah menga-
lami inkonsistensi permain-
an. Sejauh ini, skuat Maung 
Bandung hanya mampu 
meraih 36 poin dari 26 laga 
yang telah mereka lakoni di 
Gojek Traveloka Liga 1.

 Walau begitu asisten pela-
tih Persib, Herrie Setyawan, 
tetap optimistis timnya bisa 
fi nis di lima besar pada akhir 
kompetisi nanti. Michael 
Essien dkk sendiri masih 
menyisakan delapan pertan-
dingan sisa di Liga 1.

 Menurut Herrie, skuat Ma-
ung Bandung harus meman-
faatkan seluruh pertanding-
an sisa untuk mengamankan 

poin penuh. Tiga poin di 
setiap laga wajib mereka 
raih, guna mewujudkan misi 
tersebut.

 Sebelumnya, tim Maung 
Bandung kehilangan enam 
poin di kandang setelah 
ditahan imbang Semen Pa-
dang, Bali United dan Bha-
yangkara FC. Untuk itu, paga 
laga kandang selanjutnya 
kontra Barito Putera, Senin 
(09/10), Persib wajib meraih 
poin penuh. "Insha Allah 
harus dipertahankan bisa 
cetak gol cepat seperti di 
Balikpapan. Kita juga harus 
manfaatkan setiap ada pelu-
ang kita harus jadi gol," tegas 
Herrie di Mes Persib, Jalan 
Ahmad Yani, Kota Bandung, 

belum lama ini.
 Kegagalan Persib meraih 

poin penuh pada empat laga 
terakhir, membuat sebagian 
orang merasa pesimistis 
Maung Bandung bisa mere-
alisasikan targetnya fi nis di 
peringkat lima besar. Herrie 
mengaku, akan berusaha 
membuktikan jika tim Ma-
ung Bandung layak untuk 
naik ke papan atas dan ber-
siang dengan tim lainnya. 
"Kita sampai akhir kompe-
tisi kita optimis, walaupun 
banyak orang itu mustahil, 
tapi kita optimis pokonya 
step by step, match by match 
kita maksimalkan setiap per-
tandingan untuk amankan 
poin," tegasnya. (net)

Pasokan Tiket Dikurangi
PANITIA penyelenggara 

laga kandang Persib Ban-
dung mengurangi pasokan 
tiket dalam laga melawan 
Barito Putera, Senin (9/10). 
Mereka percaya jumlah 
Bobotoh yang hadir tidak 
akan memenuhi Stadion 
Si Jalak Harupat. Pada-
hal, kapasitas stadion itu 
sendiri mencapai 27 ribu 
penonton. Dan setiap kali 
Persib berlaga, tidak ada 
tempat yang kosong.

 Namun, pertandingan 
yang digelar pada awal 
pekan memang membuat 
panpel berhitung ulang. 
Pasalnya, hari Senin berte-
patan dengan hari sekolah 
atau kerja. "Biasanya kami 
mencetak tiket di atas 21 
ribu lembar. Namun, un-
tuk melawan Barito, kami 
hanya mencetak 18 ribu 
lembar," kata media officer 
Persib, Irfan Suryadiredja, 
belum lama ini. 

"Ya, itu karena faktor hari 
kerja. Dari pengalaman 
kami penonton di hari kerja 
lebih sedikit," tambahnya.

 Persib saat ini mendu-
duki posisi ke-10 klase-
men sementara. Mereka 
mengoleksi 36 angka dari 
26 laga. "Sekarang masih 
pertemuan dari pagi, ter-
masuk memutuskan jadwal 
kick-off, apakah siang atau 
malam, sampai saat ini be-
lum," kata Irfan. (net)



PUSAT kecantikan milik 
Endah Rahmawati terlihat 
tertata rapi. Dia mende-
sain tempat itu dengan gaya 
minimalis. Di beberapa sisi, 
dia menambahkan lampu-
lampu yang semakin mem-
percantik pusat kecantikan 
miliknya.

Tak hanya desain tem-

pat yang menarik, dia juga 
memiliki banyak alat ke-
cantikan canggih di tempat 
tersebut. Mulai alat kecanti-
kan untuk perawatan wajah, 
rambut hingga berbagai 
treatment lainnya.

Selain mengembangkan 
pusat kecantikan, dia juga 
mengembangkan sanggar 

rias. Lokasinya berdampin-
gan dengan pusat kecantikan 
miliknya. Sebagaimana salon, 
sanggar riasnya juga didesain 
sedemikian rupa untuk mem-
buat pengunjung nyaman. 

Terkait awal mula usahanya 
di bidang kecantikan, perem-
puan kelahiran Jepara, 22 
Juni 1994 ini menceritakan, 
awalnya kondisinyalah yang 
menuntut dirinya kreatif. 

”Dulu sewaktu lulus SMP 
kedua orang tua bercerai 
dan saya ikut ibu. Karena ibu 
harus membiayai sekolah 
saya dan adik saya, keadaan 
menuntut saya mandiri,” ka-
tanya kepada Jawa Pos.

Perempuan yang saat ini 
menempuh pendidikan 
di Unisnu Jepara tersebut 
melanjutkan, saat SMA dia 
mulai berjualan baju dan 
cream wajah. Dagangan baju 
dipinjam dari toko-toko di 
pasar dan cream diambil 
dari tantenya yang kebetu-
lan dokter sekaligus pemilik 
klinik kecantikan. ”Baju dan 
cream wajah saya jual ke 
teman sekolah dan ke guru 
sekolah. Sepulang sekolah 
saya datang ke salon-salon 
untuk menitipkan dagangan 

cream,” terangnya.
Endah menyampaikan, 

dia juga memberanikan diri 
melamar kerja part time 
sepulang sekolah. ”Saya 
bantu-bantu di salon. Waktu 
itu diupah Rp 5 ribu. Semua 
itu saya lakukan agar bisa 
punya uang saku dan mer-
ingankan beban ibu bayar 
sekolah,” terangnya.

Lulus SMA, Endah me-
nyatakan, dia diterima 
bekerja di salah satu Bank 
BPR. Saat itulah dia mulai 
membuka salon kecil-keci-
lan di rumah.

”Pagi sampe sore kerja di 
bank, sore sampe malem 
buka salon,” urainya.

Beberapa waktu kemu-
dian, dia merasa lebih cocok 
berwirausaha daripada jadi 

pegawai. Karena itu setelah 
masa kontrak satu tahun 
di bank, dia memutuskan 
resign dan fokus di usaha sa-
lon. Saat awal buka salonnya 
hanya di dalam rumah. Ru-
ang keluarga difungsikan 
jadi salon kecil-kecilan den-
gan alat seadanya. ”Kemu-
dian lama-lama semakin 
besar. Saat ini sudah berja-
lan empat tahun,” katanya.

Setahun terakhir, perem-
puan yang tinggal di Desa 
Pecangaan Wetan, Keca-
matan Pecangaan, tersebut 
mulai merambah ke dunia 
tata rias. ”Alhamdulillah 
job rias pengantin sampai 
rias wisuda dan pesta selalu 
ramai. Antusiasnya melebihi 
dugaan saya,” ujarnya.(ks/
zen/top/JPR)
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BEAT DAN SUPRA X 
JADI MOTOR TERBAIK
SUKABUMI – Motor skutik 

Honda BeAT dan motor be-
bek Honda Supra X 125 FI, 
kembali dinobatkan sebagai 
motor terbaik di segmennya 
masing-masing pada ajang 
Indonesia Best Brand Award 
(IBBA) 2017. Penghargaan ini 
sekaligus mengukuhkan posisi 
kedua motor Honda ini seb-
agai motor pilihan konsumen, 
di Tanah Air.

Berdasarkan r iset  yang 
diselenggarakan lembaga 
survey MARS dan Majalah 
SWA, Honda Supra X 125 FI 
menyabet predikat Indonesia 

Golden Brand pada kategori 
Non-Matic motorcycle seir-
ing keberhasilannya mem-
pertahankan penghargaan 
ini selama empat tahun ber-
turut-turut. Honda Supra X 
125 FI yang dikenal sebagai 
Rajanya Motor Bebek ini 
terus disukai masyarakat 
Indonesia, selama 20 tahun 
kehadirannya di Indonesia.

Pada kategori Matic motorcy-
cle, Honda BeAT menjadi Th e 
Most Valuable Brand selama 
dua tahun berturut-turut. Saat 
ini, Honda BeAT merupakan 
motor skutik Honda terlaris di 

Indonesia yang berkontribusi 
signifi kan sebesar 40,8 persen, 
terhadap total penjualan mo-
tor skutik nasional sepanjang 
delapan bulan pertama tahun 
ini.

General  Manager (GM) 
Marketing Planning and 
Analysis AHM A. Indraputra 
mengatakan, untuk menjaga 
kekuatan ikatan motor-motor 
Honda dengan konsumen-
nya, AHM senantiasa terus 
memberikan pembaharuan 
terhadap desain, fitur, mau-
pun teknologi yang disemat-
kan sesuai perkembangan 

tren terbaru yang diminati 
masyarakat.

“Terima kasih atas keper-
cayaan yang terus menerus 
diberikan masyarakat, terha-
dap jajaran motor Honda,”ujar 
Indraputra kepada Radar Suk-
abumi, kemarin (6/10).

Selain konsisten memper-
barui produk secara berkala, 
pihaknya berupaya menjaga 
kepercayaan besar masyara-
kat ini dengan menggelar 
beragam aktivitas yang sesuai 
dengan minat konsumen di 
setiap segmen. “Hal ini kami 
harap dapat terus menguat-

kan ikatan emosional, antara 
konsumen dan motor Honda 
kesayangannnya,”tuturnya.

Dijelaskan Indraputra, ber-
dasarkan survey IBBA 2017 
digelar di beberapa kota be-
sar di Tanah Air seperti Ja-
karta, Bandung, Semarang, 
Surabaya, Medan, Makassar, 
dan Banjarmasin, dengan ku-
run waktu selama tiga bulan. 
Dengan metode multistage 
random sampling, survei di-
lakukan pada lebih dari 10 ribu 
responden, untuk mengetahui 
merek terbaik dari berbagai 
kategori produk.(*/sri) 

PRESTASI: Pewakilan PT Astra Honda Motor (AHM) menerima dua penghargaan bergengsi Indonesia Best Brand Award (IBBA) 2017, yaitu Honda Supra X 125 FI untuk kategori motor bebek non 
matic, dan Honda BeAT untuk kategori sepeda motor matic.

Beli Emas Antam 
Kena Pajak

 JAKARTA - Bagi Anda yang 
gemar membeli logam mu-
lia untuk koleksi maupun 
investasi, tampaknya harus 
mengeluarkan kocek lebih 
dalam.

Sebab, PT Aneka Tambang 
(Antam) mengumumkan bah-
wa saat ini pembelian logam 
mulia akan dikenakan pajak 
penghasilan (PPh) 22. Aturan 
ini mulai berlaku sejak 2 Okto-
ber 2017 lalu.

Pengumuman tersebut juga 
sudah terpampang di cabang-
cabang Antam. Selain itu, 
dalam situs logammulia.com 
juga telah diumumkan men-
genai pengenaan pajak terha-
dap pembelian emas.

“Mulai 2 Oktober 2017 se-
luruh transaksi pembelian 

logam mulia di seluruh cabang 
PT Antam Logam Mulia akan 
dikenakan PPh 22,” bunyi pen-
gumuman tersebut.

Adapun besaran pajak untuk 
pembelian emas dibedakan 
menjadi dua. Pertama, bagi 
pembeli yang memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
dikenakan pajak 0,45 persen. 
Sedangkan yang tidak memi-
liki NPWP dikenakan pajak 
sekitar 0,9 persen.

Sebagai contoh, anda mem-
beli 10 gram emas di toko 
emas dengan harga Rp 6,07 
juta (Rp 607 ribu per gram), 
jika anda menunjukan NPWP 
kepada petugas, maka harga 
pembeliannya akan menjadi 
Rp 6.097.315 atau ada penam-
bahan pajak sebesar Rp 27.315 

(0,45 persen pajak).
Sementara, jika anda tidak 

memiliki NPWP, maka harga 
pembeliannya akan men-

jadi Rp 6.124.630 atau ada 
penambahan pajak sebesar 
Rp 54.630 (0,9 persen).

Nantinya, penerbitan bukti 

potong PPh 22 akan diter-
bitkan 30 hari kerja setelah 
transaksi dilakukan.  (chi/
cr4/jpnn)

FT:JIBI.PHOTO

ILUSTRASI

Pengusaha Sukses di Bidang Kecantikan

Pernah Rasakan Jualan Krem dari Salon ke Salon

FT: DOK. PRIBADI.

TERAMPIL:  Endah Rahmawati merias konsumennya.

Sejak duduk di bangku sekolah, Endah Rahmawati 
sudah akrab dengan dunia kecantikan. Dia 

sempat memasarkan produk kecantikan dari satu 
salon ke salon lain. Dia juga pernah bekerja di 

salon usai pulang sekolah. Berkat ketekunannya, 
saat ini dia sukses mengembangkan dua usaha 

kecantikan di Jepara.

FEMI NOVIYANTI, Pecangaan

Ayo... Siapa Lagi 
Yang Mau Diuber?

JAKARTA - Tahun 2017 tinggal dua bulan 
lagi. Tapi realisasi pajak hingga September 
baru mencapai 60 persen dari target yang 
ditetapkan, dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 
sebesar Rp 1.283,6 triliun. Untuk memenuhi 
target ini, siapa lagi yang mau diuber nih?

Progres 60 persen target kompak disam-
paikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan 
Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi. Keduanya 
menghadap Presiden Jokowi di Istana, Se-
lasa (3/10). “60 persen dan kita tinggal tiga 
bulan. Kita coba perhatikan hati-hati,” ujar 
Sri Mulyani. 

Sri tidak merinci berapa setoran pajak yang 
sudah masuk. Namun, jika asumsinya 60 
persen dari target sebesar Rp 1.283,6 triliun, 
artinya sudah masuk sekitar Rp 700 triliunan. 
Nah, kurangnya 40 persen sekitar Rp 500 
triliunan. Meski masih jauh dari target, dia 
optimis target akan tercapai. “Pak Jokowi 
bilang optimis tuh,” tegasnya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini menjelas-
kan, realisasi penerimaan pajak sudah lebih 
tinggi, dibanding periode sama tahun lalu. 
Dengan catatan, penerimaan dari amnesti 
pajak (tax amnesty) yang mencapai Rp 93,5 
triliun sepanjang Juli-September tahun lalu, 
tidak diperhitungkan. 

“Kalau seandainya pengaruh dari tax am-
nesty sendiri dikurangkan (pada 2016) maka 
kami masih mendapatkan positif hampir 
sekitar Rp 70 triliun,” katanya. 

Menurut dia, Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) tumbuh positif 12,5 persen secara ta-
hunan (year on year/yoy). Kemudian, Pajak 
Penghasilan (PPh) 21 untuk individu juga 
menunjukkan peningkatan secara tahunan, 
juga dengan tidak memperhitungkan peneri-
maan dari amnesti pajak. 

Secara sektoral, dia melihat penerimaan 
dari hampir seluruh bidang ekonomi men-
galami perbaikan, seiring dengan naiknya 
pendapatan. Produksi pertambangan me-
ningkat lebih dari 30 persen. Karena adanya 
pemulihan harga komoditas dan ekspor. Be-
gitu juga dengan sektor manufaktur dan 
perdagangan.

“Jadi kami lihat momentum pertumbuhan 
ekonomi, nampaknya terbaca di dalam 
penerimaan pajak. Dan kami akan coba 
untuk ciptakan suasana yang kondusif, agar 
momentum ini terus diperkuat sampai akhir 
tahun,” pungkasnya.

Optimisme juga disampaikan Dirjen Pa-
jak Ken Dwijugiasteadi. Dia optimis sisa 40 
persen target bisa dikejar dalam dua bulan 
terkhir. “Bisa lah. Kita sudah punya strategi,” 
kata Ken. 

Salah satu yang tengah disiapkan adalah 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK), men-
genai perdagangan elektronik atau e-com-
merce. Nantinya, bisnis jual beli online akan 
dikenai pajak. Peraturan ini akan diterapkan 
pekan depan. Selain itu, pemerintah akan 
menggenjot penerimaan dari PPN. 

Ken menyebut, paradigma masyarakat saat 
ini senang menghabiskan waktu dengan 
makan, berpariwisata dan kegiatan lain di 
luar menyimpan uang. Daya beli masyarakat 
yang tetap terjaga, membuat pendapatan dari 
sektor ini masih tinggi dan terus meningkat. 

Menurut Ken, Presiden Jokowi juga paham 
dengan kondisi pendapatan pemerintah 
tanpa program amnesti pajak seperti tahun 
lalu. Sehingga dia tidak bingung dengan 
perbedaan target pendapatan pajak tahun 
ini dibanding tahun lalu. (rmol)

FT:NET

Sri Mulyani, Menteri Keuangan 
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terlalu jauh," kata Deddy, di 
Gedung Sate, Jalan Dipone-
goro, Kota Bandung, Jumat 
(6/10).

 Menurut pemeran Jende-
ral Naga Bonar ini, yang ter-
penting saat ini, komunikasi 
harus terus dibangun de-
ngan partai di luar Gerindra 
dan PKS. Dan, dirinya belum 
tahu kapan diputuskan. 

"Kan tanggal 10 bisa beru-
bah semuanya. Berfi kir po-

sitif saja, dengan Demokrat 
harus dibangun dengan PAN 
juga demikian," ujarnya.

 Deddy juga menambah-
kan, komunikasi yang di-
lakukan sudah terbangun 
mulai dari tingkat pusat 
sampai tingkat daerah. "(Ko-
munikasi) di Bandung, di 
Jakarta juga. Kita lakukan 
di tingkat DPP dan DPD 
juga," kata Deddy. Seperti 
diketahui hubungan Deddy 
dengan Partai Gerindra se-
dang tidak harmonis. Hal itu 

dipicu sejumlah pernyataan 
yang disampaikan Ketua 
DPD Gerindra Jabar Mulyadi 
yang menyebut mencabut 
dukungan untuk pasang-
an Deddy Mizwar-Ahmad 
Syaikhu di Pilgub Jabar 2018.

Kondisi itu tentu mem-
buat posisi Deddy Mizwar 
menjadi sulit. Deddy berpo-
tensi kehilangan kendaraan 
politik bila Partai Gerindra 
memutuskan untuk tidak 
mendukungnya di Pilgub 
2018 mendatang. (net)

Dekati Demokrat

 Oleh sebab itu, Idrus me-
negaskan tidak akan ada 
pergantian ketua umum de-
ngan ditunjuknya Plt. Setya 
Novanto segera kembali lagi 
memimpin Partai Golkar. 
"Pergantian apa? enggak ada 
itu sama sekali," pungkas 
Idrus Marham.

 Sebelumnya, rekomendasi 
pergantian Setya Novan-
to dari kursi Ketua Umum 
Partai Golkar setelah ada-
nya rekomendasi politik 
dari tim kajian elektabilitas 
Partai Golkar. Hasil kajian 
meminta agar Ketua Umum 
Partai Golkar Setya Novanto 
dinonaktifkan dan menun-
juk Plt.

 Rapat harian pun meminta 
agar rekomendasi terse-
but disampaikan Sekretaris 
Jenderal Partai Golkar Idrus 
Marham dan Ketua Harian 
Partai Golkar Nurdin Ha-
lid kepada Setya Novanto 
untuk dibahas selanjutnya 
pada rapat pleno DPP Partai 
Golkar. Namun demikian, 
pleno DPP Golkar untuk 
membahas pergantian No-
vanto sempat ditunda dua 
kali dan berujung tak pernah 
terlaksana hingga saat ini.

 Rekomendasi untuk di-
lakukan pergantian ketua 
umum itu diketahui muncul 
karena terus menurunnya 
elektabilitas Partai Golkar. 
Hal itu ditengarai banyaknya 
kader Golkar yang terjerat 
kasus korupsi, salah satunya 
Setya Novanto yang sempat 
menjadi tersangka kasus du-
gaan korupsi proyek penga-
daan kartu tanda penduduk 
berbasis elektronik (e-KTP). 

 Sementara itu, Ketua 
Umum Partai Golkar Setnov 
mencopot Yorrys Raweyai 
dari jabatan Koordinator 

Bidang Politik Hukum dan 
Keamanan (Polhukam). Hal 
ini disebabkan lantaran Yor-
rys dinilai sering membuat 
gaduh di Golkar.  Saat dikon-
fi rmasi, Ketua Koordinator 
Bidang Pemenangan Pemilu 
Partai Golkar, Nusron Wahid 
menegaskan akan mempro-
tes pemecatan koleganya 
tersebut. "Kalau Pak Yorrys 
benar dipecat saya akan 
protes," tegas Nusron Wahid 
saat dikonfirmasi, Jumat 
(6/10). 

Menurut Nusron, apabila 
ada pemecatan harus me-
lalui rapat pleno. Namun 
sampai saat ini tidak ada 
pembahasan mengenai 
pemecatan Yorrys Raweyai 
dalam rapat pleno. "Kalau 
orang dipecat itu harus le-
wat rapat pleno. Ini belum 
ada pleno untuk pemecat-
an," ?kata Nusron Wahid.

ia juga mengatakan, da-
lam pemecatan bukan se-
penuhnya kewenangan 
Setya Novanto selaku Ketua 
Umum Partai Golkar. Tapi 
harus berdasarkan pada 
persetujuan para petinggi 
partai. Sehingga dalam me-
lakukan pemecatan tidak 
semena-mena. "Mau pecat 
atau ngangkat orang itu 
lewat rapat pleno. Semua 
lewat pleno. Itu keputusan 
partai tertinggi," tegas Nus-
ron Wahid.

 Sebelumnya, Setya No-
vanto resmi mencopot Yor-
rys dari jabatan Koordina-
tor Bidang Polhukam Partai 
Golkar. Yorrys digantikan 
dengan Eko Wiratmoko.

 Surat pemecatan Yorrys 
juga telah ditandatangani 
oleh Setya Novanto dan 
Sekretaris Jenderal Partai 
Golkar Idrus Marham pada 

Senin (2/10) kemarin.
 Sekadar informasi, Yorrys 

selama ini adalah pentinggi 
Partai Golkar yang paling 
vokal menyuarakan untuk 
menonaktifan Setya No-
vanto dari jabatan ketua 
umum.

 Yorrys mengaku ingin 
mengantikan Setya Novan-
to karena elektabilitas Par-
tai Golkar saat ini merosot 
setelah Setya Novanto ter-
sangkut dalam pengadaan 
korupsi kartu tanda pen-
duduk berbasis elektronik 
(e-KTP). Nantinya, apabila 
Setya Novanto telah dinon-
aktifkan, Yorrys kala itu 
mengaku posisinya akan 
digantikan dengan pelaksa-
na tugas atau Plt. Sementa-
ra nama kader Golkar yang 
ingin mengantikan Setya 
Novanto adalah Airlangga 
Hartarto.(cr2/JPC)

Setnov Come Back, Urung Diganti

sudah legowo memberikan 
kesempatan kepada para 
kader muda untuk berkiprah 
menjadi pengurus Gerindra 
Kota Sukabumi. Dedikasi 
dan loyalitas Kamal Suher-
man kepada Gerindra itu ha-
rus diberikan apresiasi yang 
sebesar-besarnya. "Memberi 
kesempatan kepada para ka-
der muda untuk mendapat 
peran lebih, itu sangatlah 
menjadi panutan sebagai 
orang yang di tuakan di par-
tai Gerindra," pungkasnya.

 Sementara itu, Kader 
Gerindra, Yadi Mulyadi 
memandang pergantian 
kepengurusan ditubuh Ge-
rindra itu merupakan hal 
yang wajar. Pihak DPD dan 
DPP Gerindra memang 
menilai pergantian ini ha-
rus dilakukan mengingat 
kondusifitas internal par-
tai sendiri sedang goyah." 
Saya mengapresiasi ada-
nya perubahan ini. Kalailu 
terus dipaksakan nantinya 
Gerindra tidak akan jadi 
apa-apa," jelasnya.

 Tugas kepengurusan baru 

ini, kata Yadi memilik tugas 
yang cukup banyak. Namun 
dengan kekompakan, Yadi 
meyakini permasalahan 
di internal Gerindra akan 
selesai. " Saya berharap 
sudah terjadi pengkotak-
-kotakan di tubuh Gerin-
dra Kota Sukabumi. Saat 
ini semua kader Gerindra 
harus memiliki  pikiran 
untuk memajukan dan me-
ngembangkan partai agar 
Gerindra ini bisa diterima 
di masyarakat.  Saatnya 
untuk solid membesarkan 
partai," pungkasnya. (bal)

HG: Pengurus Baru Harus 
Besarkan Gerindra

menjadi walikota atau wa-
kil walikota pun mengalir 
dari kalangan masyarakat. 
Salah satunya dukungan 
dari tokoh Pemuda Kota 
Sukabumi, menurut Ivan 
Algivari, sosok Dangkih 
itu memang masih ditung-
gu oleh masyarakat Kota 
Sukabumi. Meskipun ti-
dak terlihat dipermukaan 
tapi ketua PAC Pemuda 
Pancasila Warudoyong itu 
menjadi calon alternatif 
masyarakat. Kapasitas dan 
kapabilitas dirinya dalam 
memimpin Kota Sukabumi 
sangat diharapkan masya-
rakat. " Pak Dangkih itu 
sudah sangat layak untuk 
memimpin Kota Sukabumi, 
dari sisi keilmuan sudah 
sangat mengusai,"  ujar 
Ivan saat dihubungi Radar 
Sukabumi,kemarin.

 Kondisi Kota Sukabumi 
saat ini kata Ivan, memang 
perlu perubahan yang lebih 
baik. Dangkih yang sempat 
gagal di Pilwalkot 2013 bisa 
menjadi patokan masya-
rakat untuk memilih dia 
menjadi pemimpin di Kota 
Sukabumi. " Dulu memang 
dia gagal, tapi dengan kon-
disi pemerintahan dan ma-
syarakat Kota Sukabumi 
seperti ini. Bisa jadi pak 
Dangkih ini menjadi so-
lusi masyarakat Sukabumi 
dalam memecahkan per-
masalahan - permasalahan 
Kota," ungkapnya.

 Figur pria akrab disa-
pa Bopo itu kata Ivan sa-
ngatlah merakyat dan low 
profil.  Pengamatannya, 
meskipun dulu dia tidak 
menjadi pemimpin tapi pe-
rilaku terhadap masyarakat 
tidak berubah. " Bopo itu 
sangat dekat dengan ma-

syarakat. Mudah bergaul 
tanpa membeda-bedakan 
masyarakat," ucapnya.

 Bahkan loyalitas dan de-
dikasi Dangkih sudah tidak 
diragukan lagi oleh masya-
rakat. Kepedulian terhadap 
masyarakat sangat tinggi. 
" Dia itu putra daerah asli, 
Kota Sukabumi butuh pe-
mimpim yang enerjik seperti 
Bopo," jelasnya.

 Jika melihat rekam jejak 
dirinya saat berkancah di 
Pilwalkot lalu, perolehan 
suara pasangan dirinya de-
ngan Mohamad Muraz dan 
Fahmi tidak terlalu jauh. 
Artinya, peluang Dungkih 
untuk berkiprah kembali 
sangatlah memungkinkan 
bisa menang di Pilwalkot. " 
Kalau tidak salah hanya se-
lisih 20ribuan suara. Dengan 
kondisi peta politik saat ini 
sangat memungkinkan un-
tuk menang," jelasnya.(bal)

Dangkih Layak Maju Kembali

jelasnya.
 Nantinya hasil tes tertulis 

itu, akan diambil sebanyak 6 
orang setiap kecamatan. Un-
tuk tahap selanjutkan peser-

ta mengikuti tes wawancara 
yang nantinya akan dipilih 
sebanyak 3 orang terbaik. 

 "Dari enam orang seti-
ap kecamatan itu dipilih 
tiga orang terbaik. Sisanya 
dijadikan cadangan," ung-

kapnya.
 Rekrutmen Panwascam ini 

kata Aminnudin tentunya 
akan selektif. 

Karena nantinya akan ber-
dampak kepada kinerja Ang-
gota panwascam saat penga-

was pemilu dilapangan. 
 "Kita akan pilih anggota 

panwascam yang sesuai 
dengan ketentuan. 

Tidak akan ada titip me-
nitip atau semacamnya," 
pungkasnya. (bal)
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Golkar Cari Pendamping 
Dedi Mulyadi

BEKASI--Setelah menge-
luarkan rekomendasi untuk 
Ketua DPD Partai Golkar Jawa 
Barat Dedi Mulyadi tampil di 
Pilgub Jawa Barat 2018, kini 
Partai Golkar fokus komunika-
si dengan sejumlah partai poli-
tik untuk berkoalisi. Selain itu, 
Golkar juga masih mengkaji 
berbagai pola pasangan untuk 
menentukan siapa kandidat 
yang tepat berduet dengan 
Bupati Purwakarta tersebut 
di pilgub.

 Dari beberapa nama, di 
antaranya ialah Deddy Miz-
war yang kini sedang dijajaki 
partai berlambang pohon 
beringin ini.

 “Ada beberapa nama, seperti 
Deddy Mizwar, Ridwan Kamil, 
juga kader PDIP di antaranya 
Puti Guntur Soekarnoputri, 
Abdi Yuhana dan beberapa 
bakal calon yang sudah mulai 
bermunculan,” ujar Sekretaris 
Jenderal DPP Golkar, Idrus 
Marham, Jumat (6/10). 

 Kata Idrus, partainya serius 
menganalisis semua alternatif. 
Karena Golkar menempatkan 
Jawa Barat sebagai basis strate-
gis yang harus dimenangkan 
di pesta demokrasi.

 “Pilgub Jabar merupakan 
target yang harus dimenang-

kan. Maka itu kita selektif 
dalam menentukan koalisi 
juga calon yang akan berpa-
sangan dengan kader Golkar,” 
tuturnya.

 Pada Pemilu 2014 lalu, lanjut 
Idrus, Jawa Barat menyum-
bang suara 19 persen. Oleh 
karena itu, Golkar memper-
timbangkan dengan matang 
pasangan untuk Dedi Mulyadi 
di Pilgub Jawa Barat 2018.

 “Kita akan melihat potensi-

-potensi juga hasil survei,” 
katanya. 

Soal posisi, masih Idrus, 
partainya belum menentukan 
mengincar calon gubernur 
atau wakil gubernur. Karena 
sampai saat ini pihaknya ma-
sih mempertimbangkan hasil 
survei.

 “Jadi posisi sekarang, kita 
masih tahap mematangkan 
opsi-opsi yang disimulasikan 
itu,” tuturnya. Sementara itu, 

bakal calon Gubernur Jawa 
Barat, Dedi Mulyadi, menga-
ku belum terlalu fokus memi-
kirkan calon pasangannya di 
Pilgub Jawa Barat 2018. Ia le-
bih mendahulukan komuni-
kasi dengan partai lain untuk 
koalisi. “Saat ini kami belum 
ngomongin wakil, kami fokus 
pada koalisi dulu,” ujarnya. 
Kata Dedi, tindakan pertama 
yang akan dilakukan yakni 
terus membangun komu-
nikasi dengan partai lain, di 
antaranya PDI Perjuangan 
(PDIP) dan Gerindra. Karena 
partainya sudah menyatakan 
akan bersama-sama dengan 
PDIP di pesta demokrasi di 
enam kabupaten/kota di 
Jawa Barat.

 “Ini yang kami fokuskan,” 
ujar ketua DPD Partai Golkar 
Jawa Barat ini. Saat ini, lanjut 
Dedi, partai yang sudah me-
nyatakan koalisi yakni PDIP 
dan Hanura. Sehingga untuk 
menentukan siapa yang bakal 
menjadi pasangannya perlu 
dibicarakan dengan partai 
koalisi. “Untuk Pilgub Jabar 
masih berkutat di tiga nama 
saja. Namun ke depan bisa saja 
ada nama baru yang diusung 
koalisi partai lainnya,” tandas-
nya.(sar/pj/gob)

Panglima TNI 
Belum Izinkan Pangkostrad 

Maju di Pilgub 
Sumut 2018

BANTEN--Panglima TNI 
Jenderal Gatot Nurmantyo 
menegaskan dirinya belum 
mengeluarkan izin terkait 
isu pencalonan Pangkos-
trad Letjen Edy Rahmayadi 
mengikuti Pemilihan Guber-
nur Sumatera Utara (Sumut) 
2018 mendatang.  

 "Saya belum mengeluar-
kan izin untuk Pangkostrad 
jadi Gubernur," kata Pangli-

ma TNI Jenderal Gatot Nur-
mantyo di Cilegon, Banten, 
Kamis (5/10).

 Letjen Edy Rahmayadi me-
rupakan Panglima Komando 
Strategi Angkatan Darat 
(Pangkostrad), yang meru-
pakan komandan pasukan 
terbesar di matra TNI AD.

 "Kostrad itu adalah ko-
mandan pasukan yang ter-
besar di TNI AD," ungkap 
Gatot.

 Namun tidak menutup ke-
mungkinan, nantinya Gatot 
akan mengizinkan Ketua 

Umum PSSI tersebut untuk 
mengikuti Pilkada 2018 di 
Sumatera Utara. "Nanti, 
ada saatnya," tutur Gatot.

 Sebelumnya, Pangkos-
trad Letjen Edy Rahma-
y a d i  m e n y e b u t  s u d a h 
memantapkan diri untuk 
mengikuti Pilkada 2018 
di Sumatera Utara. Untuk 
memantapkan niatnya, Edy 
menuturkan akan mengun-
durkan diri dari TNI pada 
2018 mendatang. "Aturan 
dari KPU adalah mulai Ja-
nuari sampai akhir Februa-

ri, pada watu tersebut saya 
akan mengundurkan diri. 
Saya akan mengajukan izin 
secara resmi," tutur Edy.

 Edy Rahmayadi sudah 
menyampaikan niatnya 
maju Pilgub Sumut ke Ke-
pala Staf TNI Angkatan 
Darat  (KSAD) Jenderal 
Mulyono. 

 Namun, Edy yakin peng-
unduran dirinya diterima. 
"Insyaallah doakan. Kalau 
nggak didoakan saya repot 
juga nanti," tandas Edy.
(cr5/JPC)

PDIP: Tidak Usah 
Didramatisir

Duet Jokowi-Gatot di Pilpres 2019
JAKARTA--Partai Nasi-

onal Demokrat (Nasdem) 
sudah membidik Pang-
lima TNI Jenderal Gatot 
Nu r m a n t y o  d i  P i l p r e s 
2019 mendatang. Bahkan, 
Nasdem berencana akan 
menduetkan dengan Joko 
Widodo (Jokowi) nanti.  

 Lantas bagaimana de-
ngan PDI Perjuangan apa-
kah sudah mengusung 
nama tokoh yang akan 
mendampingi Jokowi di 
2019 nanti? Menanggapi 
hal itu Ketua DPP PDIP 
Hendrawan Supratikno 
mengaku, sampai saat ini 
pihaknya belum memutus-
kan calon wakil presiden 
yang akan mendampingi 
Jokowi. Ungkap dia, semu-
anya itu masih dalan tahap 
pengkajian.

 "Ini masih periode me-
nampung usulan. PDIP 
juga menampung aspirasi 
dan usulan," ujar Hendra-

wan Supratikno saat dihu-
bungi, Jumat (6/10).

 Hendrawan Supratikno 
juga t idak memperma-
salahkan Nasdem sudah 
mengincar Gatot Nurman-
tyo untuk diduetkan de-
ngan Jokowi. Yang jelas 
sampai saat ini PDIP masih 
menampung aspirasi dan 
masukan.

 "Jadi tidak usah didra-
matisir, tidak usah diri-
butkan dan disengketa-
k a n , "  k a t a  He n d raw a n 
Supratikno.

 Me nu r u t  He n d rawa n 
Supratikno, nama-nama 
yang muncul untuk bisa 
disandingkan dengan Jo-
kowi PDIP akan tampung. 
Karena semakin banyak 
pilihan tokoh dalam hajat 
pesta demokrasi di 2019 
nanti. 

 "Munculnya tiap nama-
-nama harus PDIP terima 
dengan gembira," pung-

kasnya.
 Sebelumnya, Partai Na-

sional  Demokrat  (Nas-
dem)  tertarik akan sosok 
Panglima TNI Jenderal 
Gatot Nurmantyo. Untuk 
itu Nasdem punya harap-
an bahwa Gatot Nurman-
t y o  b i s a  m e n d a m p i n g i 
Joko Widodo (Jokowi) di 
Pilpres 2019 mendatang.

 Anggota Dewan Pakar 
Pa r t a i  Na s d e m ,  Te u ku 
Taufiqulhadi  mengata-
k a n ,  Gat o t  Nu r ma nt y o 
adalah sosok militer, dan 
Jokowi adalah sipil. 

Sehingga apabila disan-
dingan, dua orang terse-
but maka akan tercipta 
duet sipil dan militer dan 
bisa saling melengkapi.

 "Nah salah satu  dar i 
m i l i t e r  i t u  y a n g  h a r u s 
dipertimbangkan adalah 
Gatot Nurmantyo," ujar 
Tengku Taufiqulhadi saat 
ditemui di Gedung DPR, 
Senayan, Jakarta, Kamis 
(5/10). (cr2/JPC)

 (JAWAPOS.COM)

AKRAB: Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat bersama Ketum PDIP Megawati di 
Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.

Dedi Mulyadi



SUKABUMI- Pergantian Ketua 
DPC Gerindra Kota Sukabumi dari 
Kamal Suherman ke Dedi R Wijaya 
tentunya hal yang biasa di tubuh 
partai politik yg berkembang dan 
dinamis. Apalagi mekanisme pe-
nentuan ketua DPC di Partai Ge-
rindra itu sistem komando. 

 "Sebagai partai yang berkem-
bang dan dinamis perubahan 
organisasi itu merupakan hal yang 
wajar," ujar Ketua DPP Gerindra, 
Heri Gunawan kepada Radar Su-
kabumi, kemarin.

 Kepengurusan baru ini, diharap-
kan Heri Gunawan mampu mem-
berikan kontribusi nyata dalam 
membesarkan partai Gerindra di 
Kota Sukabumi. Semua elemen 
Gerindra baik itu, anggota dewan, 
pengurus, kader, sayap partai ma-
upun simpatisan untuk selalu solid 
dalam membesarkan panji-panji 
partai Gerindra di Kota Sukabumi. 

 "Saya inginkan kepengurusan 

baru ini bisa memberikan warna 
perubahan ke arah yang lebih baik 
dan mampu menyolidkan seluruh 
elemen partai," jelas anggota DPR 
RI itu.

 Apalagi saat ini, Gerindra sedang 
mempersiapkan dan menyambut 
perhelatan Pilkada Serentak 2018,  
Pilpres dan Pileg 2019. Artinya, Ge-

rindra Kota Sukabumi harus lebih 
kompak dan menyatukan tekad 
untuk terus berada ditengah ma-
syarakat untuk memperjuangkan 
apa yang diinginkan rakyat. 

 "Gerindra itu harus berada di 
garda terdepan dalam memperju-
angkan hak dan kewajiban masya-
rakat," tandas politisi ramah ini.

 Sementara itu, Pria akrab disapa 
HG ini mengucapkan terima kasih 
kepada Ketua Sebelumnya, Kamal 
Suherman yang telah mengantar-
kan Gerindra Kota yang mampu 
mengenjot suara Gerindra di Kota 
Sukabumi menjadi pemenang ke 
tiga dalam Pileg 2014 lalu. 

 "Pak Kamal itu, pejuang partai. 
Dia sudah merelakan sebagi-
an waktu dan pikirannya untuk 
membesarkan Gerindra di Kota 
Sukabumi," jelasnya.

 Bahkan Pak Kamal, kata HG 

HG: Pengurus Baru Harus 
Besarkan Gerindra
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339 Jt - 369,5 Jt 
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KISRUH GOLKAR

M. MURAZ TATAN KUSTANDIACHMAD FAHMI KAMAL SUHERMANHANAFIE ZAIN MULYONO

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

ALAMAT : JL. SELABINTANA KM 7 SUKABUMI
0266-221501

FAX : 0266-223383

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

ALALAMATMATMAT :: JLJ ESESELABLABLABIINTIN NAANANA KMKMKM 7 KSUKUKAABUABUMM

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

Jl. Pantai Citepus Palabuhan Ratu

Agusta Sukabumi

0266-227456

EMAIL : augusta_pratu.hedy@yahoo.com

Jl. Cikukulu No. 22 SUKABUMI

Net 180 ribuNet 180 ribu

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

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

.  Meja ,Kursi,Lemari

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

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

PROMO AKHIR TAHUN

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

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

Brio 
Dp 16JtanDpDpDpDDDDDDDDDDDDD

Mobilio 
Dp 16 Jtan7 DDpDpDDDDDDDpppppppppppp 11111111116666666666666666 JtJtana

Brv 
Dp 20 Jtaan





PROMOPROMO  

SEPTEMBER CERIA 
SEPTEMBER CERIA 

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

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

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

DATSUNDATSUN  
TDP MulaiTDP Mulai
12 Jt-an12 Jt-an

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

DATSUN
- FreeAksesoris Velg, 
   Electrik Mirror, Fog 

Lamp.

- Voucher Jutaan rupiah
HUBUNGI: 
VITRI
0858.6346.1023
0815.4657.3805

SUKABUMI
Jalan Jalur Lingkar Selatan

77 Calon Pawascam Adu Ilmu
SUKABUMI- Pantia Pengawas Pemilu 

Kota Sukabumi akhirnya sudah menutup 
pendaftaran Calon Panitia Pengawas Ke-
camatan (Panwascam). Total keseluruhan 
pendaftar mencapai 88 orang yang tersebar 
di tujuh kecamatan. 

 "Pendaftaran kita sudah tutup dari kema-
rin (Kamis.red). Saat ini kami sedang fi nali-
sasi," ujar Ketua Panwaslu Kota Sukabumi, 
Muhammad Aminnudin kepada Radar 
Sukabumi, Kamis (6/10).

 Dikatakanya, dalam proses fi nalisasi ini, 
pihaknya sudah melakukan seleksi admi-
nistrasi. Dari total 88 orang pendaftar yang 
lulus tahap seleksi administrasi sebanyak 77 
orang. "Enam orang tidak memenuhi syarat 
minimal usia 25 tahun dan tiga orang tidak 
memenuhi  syarat ketentuan yang berlaku," 
ujarnya.

 Dalam tahap selanjutnya, Panwaslu Kota 
Sukabumi akan melakukan seleksi tes ter-
tulis. Jadwal tes tertulis sudah di tentukan 
pada 13 Oktober 2017 di wisma kenanga 
pada pukul 13.00wib. " Setelah itu nanti tes 
wawancara, nunggu hasil tes tertulis dulu," 

DAFTAR: Sejumlah pendaftar saat mengikuti 
pendaftaran anggota Panitia Pengawas 
Kecamatan (Panwascam) di Sekretariat 
Panwaslu Kota Sukabumi.

DANGKIH ...Baca Hal 7

Dangkih 
Layak Maju 

Kembali
SUKABUMI- Mantan Calon Wakil 

Walikota 2013-2018, Dangkih AS 
Nuklir digadang-gadang akan kembali 
maju di Perhelatan Pilwalkot 2018. 
Dorongan untuk Dangkih maju men-

Dekati Demokrat
SEJAK hubungan dengan Partai Gerindra 

tidak jelas dan tidak harmonis, Wakil Guber-
nur Jawa Barat Deddy Mizwar (Demiz) terus 
membangun komunikasi dengan partai lain 
jelang Pilgub Jabar berlangsung. Salah satunya 
dengan Partai Demokrat. Partai besutan Susilo 
Bambang Yudhoyono (SBY) ini rencananya akan 
mengumumkan fi gur yang akan diusung pada 
10 Oktober melalui rapat majelis tinggi partai. 
Deddy mengatakan sudah berkomunikasi de-
ngan Demokrat minggu lalu. 

 "Tunggu aja nanti. Saya tidak mau berpikir 

Deddy Mizwar

Setnov Come Back, 
Urung Diganti

JAKARTA--Rapat pleno Partai Golkar untuk 
membahas penonaktifan Setya Novanto  (Set-
nov) dari kursi Ketua Umum Partai Golkar se-
pertinya urung terlaksana. Padahal, sebelumnya 
partai berlogo pohon beringin ini gencar ingin 
menonaktifkan Setnov yang selanjutnya ditunjuk 
pelaksana tugas (Plt). 

 Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham 
mengatakan, rapat pleno itu tidak pernah ada. 
Seb?ab rekomendasi pleno tersebut berdasarkan 
pada survei eksternal yang menyebutkan Partai 
Golkar elektabilitasnya merosot. Bukan dari 
survei internal.

 "Jadi lakukan itu berbasis hasil survei yang di-
lakukan secara mandiri oleh Partai Golkar," ujar 
Idrus Marham saat dikonfi rmasi, Jumat (6/10).

 Apalagi, ungkap Idrus Marham, koleganya 
Setya Novanto saat ini sudah sembuh dari sakit, 
sehingga bisa memimpin kembali Partai Golkar. 
Bahkan Idrus Marham mengaku sudah menyam-
paikan kepada kader bahwa Setya Novanto akan 
kembali aktif memimpin Partai Golkar.

 "Untuk menyampaikan bahwa Setya Novanto 
akan kembali memimpin setelah sakitnya kema-
rin," kata Idrus Marham.
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PELAYANAN

SEMENTARA ITU

Empat Proyek Belum Dilelang
 SUKABUMI - Hingga September 2017. 

Sedikitnya, sekitar empat proyek yang 
belum selesai dilelangkan oleh Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ/ULP) 
Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi. 
Empat proyek itu diantaranya, peren-

canaan pembangunan atau peningka-
tan jalan dengan HPS Rp199.490.000 
juta, perencanaan untuk trotoar dan 
drainase perkotaan jalan dengan HPS 
Rp155.815.000 juta, perencanaan reha-
bilitasi atau pemeliharaan jalan dengan 

HPS Rp199.705.000 juta serta untuk 
belanja bahan obat-obatan dengan nilai 
HPS Rp699.980.000 juta.

“Pada triwulan ke empat ini, ada empat 
paket yang sekarang on progress lelang 
atau seleksi. Tiga paket pengadaan jasa 

konsultasi serta satu paket pengadaan 
barangnya,” ungkap Kepala Bagian 
(Kabag) PBJ/ULP Pemkot Sukabumi, 
Fahrurrazi kepada Radar Sukabumi, 
keamrin (6/10).

 Menurut Fahrurrazi, belum sele-

sainya proses lelang tersebut, lantaran 
masih dalam tahapan sesuai dengan 
mekanisme. Artinya, semuanya harus 
sesuai dengan aturan dan perundang-
undangan yang berlaku. 

Pembangunan 
Jalan Diklaim 

Baru 30 Persen
SUKABUMI-Dinas Perhubungan 

(Dishub) Kota Sukabumi mengklaim 
pembangunan infrastruktur jalan di 

wilayah Kota Sukabumi mencapai 30 
persen. Saat ini, 30 persen pembangu-

nan tersebut di 13 titik paket proyek. 
Hal itu disampaikan Kepala Dishub 
Kota Sukabumi, Abdul Rachman ke-

pada Radar Sukabumi, kemarin (6/10). 
Ia menyebutkan, ke 13 paket meru-
pakan Dana Alokasi Khusus (DAK) 

dan APBD Kota Sukabumi itu , 
semuanya mencapai Rp14 miliar. 

 “Samppai saat ini, rata-rata progres 
pengerjaan infrastruktur jalan baru se-
gitu (30 persen, red). Makanya, secara 
berkelanjutan akan terus kita evalu-
asi progres pengerjaannya,” ungkap 

Abdul.
 Ia menambahkan, proses evaluasi 

yang dilakukannya itu secara berjen-
jang. Artinya, secara internal jajarnnya 
melakukan setiap satu minggu seklai 

dan secara ekternal itu dilakukan satu 
bulan seklai.

“Khusus internalnya, evaluasi 
melibatkan juga konsultan pengawas. 
Sedangkan secara eksternal kita laku-
kan pengawasan dengan melibatkan 

aparat penegak hukum seperti dari ke-
polisian maupun kejaksaan,” katanya.

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

Kepsen : Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Hanafie Zain saat mengecek pembangunan dan peningkatan infrastuktur jalan di wilayah Kota Sukabumi.

Musim Hujan, PDAM 
Tetap Kesulitan Air

SUKABUMI -Kendati Kota Sukabumi sudah 
diguyur hujan sejak dua paken terakhir. Namun 
debit air di Perusahaan Daerah Air Munim 
(PDAM) Tirta Bumi Wibawa (TBW) masih 
kelabakan. Pasalnya, mata air yang diserap pe-
rusahaan penyuplai air bersih itu masih belum 
normal.

“Secara keseluruhan, penurunannya sekitar 40 
sampai 50 persen dari jumlah air yang biasanya. 
Jadi pasokan airnya masih belum normal,” ung-
kap Direktur PDAM TBW Kota Sukabumi, Anton 
Rachman Suryana kepada Radar Sukabumi saat 
ditemui di ruang kerjanya di Jalan Bhayangkara 
Kota Sukabumi, Jumat (6/10).

 Menurut Anton, ketidaklancaran saluran sun-
gai yang mengarah kepenampungan air bersih 
milik perusahaan yang dipimpinnya itu. Lan-
taran banyaknya sumbatan dan pendangkalan 
saluran sungainya. 

“Soalnya, ketika hujan banyak sampah yang 
ikut tergerus ketika hujan dan otomatis pen-
dangkalan sungainya. Insya Allah, pembersihan 
akan kita lakukan,” katanya. 

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

KERJA: Direktur PDAM TBW Kota Sukabumi, Anton Rachman 
Suryana saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (6/10).

MOKKO FACTORY, 

GELAR COOKING CLASS 

FOTO :DENDI/RADARSUKABUMI

KREATIF: Salah seorang pekerja Mokko Factory tengah memandu pelajar dalam kegiatan cooking class di Citimall 
Sukabumi, Lantai Dasar Blok A No. 1, Kecamatan Cikole.

SUKABUMI - Memasak merupakan keg-
iatan yang identik dilakukan oleh orang 
dewasa. Tapi saat ini, tidak hanya orang 
dewasa saja yang bisa mengikuti kegiatan 
cooking class. Remaja, bahkan anak-anak 
bisa mengikuti kegiatan tersebut. Seperti 
yang dilakukan oleh Mokko Factory, yang 
berada di Citimall Sukabumi, Lantai Dasar 
Blok A No. 1, Kecamatan Cikole.

 Kegiatan cooking class merupakan kegiatan 
yang menyenangkan dan seru, sehingga dapat 
menjadi momen tak terlupakan bagi anak-

anak. Hal demikian, disampaikan Area Opera-
tion Manager Mokko Factory Sukabumi, Susi 
Susanty. Ia menyebutkan, bahwa anak-anak 
yang ikut serta dalam kelas memasak, mem-
buat anak-anak bisa bersosialisasi dengan 
teman sebayanya. Selain itu,  juga mengenal 
kata-kata baru. Cooking class juga memiliki 
manfaat sebagai proses pengembangan 
menghargai diri sendiri, membantu anak-
anak belajar dan menghargai hasil kerjanya, 
melatih kepercayaan diri dan kesabaran. 

Hanafi e 
Janji Pertahankan 
Lahan Abadi

 SUKABUMI - Pesatnya rencana pembangu-
nan yang mengarah ke wilayah Kota Sukabumi. 
Dari mulai pembangunan bandara, jalan tol 
Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) serta pem-
bangunan double track atau dua jalur kereta 
api Bogor-Sukabumi sampai Cianjur-Bandung. 
Ternyata, tidak mempengaruhi komitmen 
Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi untuk 
mempertahankan lahan abadi yang bebas 
pembangunan untuk kepentingan pertanian.

“Tidak akan kontradiksi dengan alih fungsi 
lahan. Artinya, lahan pertanian berkelanjutan 
tak bisa diganggu gugat untuk kepentingan 
pembangunan. Tidak ada pembangunan 
apapun,” ungkap Sekretaris Daerah Kota Su-
kabumi, hanafi e Zain kepada Radar Sukabumi, 
Kamis (5/10).

 Menurut Hanafie, luas lahan yang diper-
siapkan Pemkot Suakbumi sekitar 350 hektare 
untuk pertanian berkelanjutan itu, sekuat 
tenaga bakal dipisahkan dengan kawasan yang 
bisa digunakan untuk pembangunan. Soalnya, 
perkembangan dunia pertanian sedang dikem-
bangkan oleh dirinya untuk kesejahteraan para 
petani di Kota Sukabumi ini.

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI

PERTANIAN: Para petani yang sedang bekerja di salah satu 
Lokasi pertanian yang berada di wilayah Kota Sukabumi.
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Ini Kado HUT TNI 
Untuk Mak Cacih 

SUKABUMI  -Momentum 
Hari Ulang Tahun (HUT) TNI 
Ke-72, Kodim 0607 Sukabumi 
telah memanfaatkannya dengan 
kegaiatan bhakti sosial. Salah 
satunya, TNI telah memberikan 
kado istimewa untuk masyarakat 
yang tidak mampu. Seperti hal-
nya, memberikan kenyamanan 
dengan cara membangun gubuk 
reot yang nyaris ambruk milik 
keluarga Mak Cacih (52) di Kam-
pung Situawi, RT 2/2, Kelurahan 
Karangtengah, Kecamatan Gu-
nungpuyuh.

 Sebelum dibangun oleh ang-
gota TNI, rumah Mak Cacih 
yang diisi oleh tiga Kepala 

Keluarga (KK) ini, kondis-
inya sangat memperihatinkan. 
Bagaimana tidak, rumah yang 
terbuat dari anyaman bambu 
tersebut, nyaris ambruk karena 
kayu penyangga dan genting-
nya sudah rusak akibat lapuk 
termakan usia. Namun, saat 
ini rumah tersebut, kondisinya 
sudah berdiri tegap. 

 “Kedatangan kami kesini un-
tuk penyerahan kunci rumah 
terhadap keluarga Mak Cacih,” 
jelas Dandim 0607 Kota Suka-
bumi, Letnan Kolonel Inf, Mo-
hammad Mahfud As’at, kepada 
Radar Sukabumi, Kamis (5/10).

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

SUASANA : Dandim 0607 Kota Sukabumi, Letnan Kolonel Inf, Mohammad Mahfud 
As’at, secara simbolis memberikan konci kepada Mak Cacih.
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Batuk dan Panasnya Menghilang,
dan Ia terlihat Lincah Sekarang

Sejak dua tahun lalu, anak laki-laki 6 tahun ini sering diserang batuk berdahak 
dan panas tubuhnya. Setelah diperiksakan ke dokter, ternyata di paru-parunya 
ada plek. Mau tak mau, akhirnya, anak kelas TK B Al-Bayan ini mesti minum obat 
hampir enam bulan lamanya. Dan sembuhkah? “Membantu, tapi sementara,” 
jelas Riswati, bundanya saat ikut mendampingi di awal pertemuan 20 Februari 
2017 lalu. Karena obat dokter tak mendatangkan hasil maksimal, bocah yang 
punya hobi makan nasi goreng dan es krim ini beralih minum MADU BIMA 99 
untuk mengatasi penyakitnya. Tahu dari siapa bocah yang bercita-cita menjadi 
tentara ini madu hitam itu? Bundanya. Kebetulan, bundanya juga sedang 
mengonsumsi madu pahit itu. Bocah yang menjadi warga RT 001 RW 010, Dusun 
Cijalu, Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, ini 
rutin meminumnya 2x sehari. Sejak kapan? Sekitar lima bulan lalu. Dan apa 

manfaat yang dirasakan oleh anak dari pasangan Hartoyo dan Riswati ini? “Batuk tidak lagi. Panas hilang. 
Nafsu makan bertambah. Dan sekarang, ia lebih lincah,” jelas bundanya. 

Mengonsumsi madu untuk membuat badan bugar dan bebas dari penyakit sudah dilakukan orang sejak 
dulu. 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.
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Pusaka Motor Juara Volly Walikota Cup 
SUKABUMI  -Walikota 

Sukabumi, M Muraz didam-
pingi Kepala Dishub Kota 
Sukabumi, Abdul Rachman, 
telah melakukan pembagian 
hadiah pada juara open tur-
namen bola voly Walikota 
Cup Sukabumi dalam mem-
peringati Hari Perhubungan 
Nasional (Harhubnas) ke-48 
pada 2017, di Lapang Dishub 
Kota Sukabumi, Jalan Arif 
Rahman Hakim, Kecamatan 
Warudoyong, Jum’at (6/10).

 Informasi yang dihimpun 
Radar Sukabumi, perlom-
baan bola voly yang diikuti 
oleh 38 tim dari berbagai 
daerah ini, Juara I Putra 
berhasil diboyong oleh Pu-
saka Motor, Juara II Barka 
dan Juara III diraih Dishub 
Kota Depok. Sedangkan 
Juara tem putri berhasil 
diraih sengai Juara I oleh 
D’Wins Kabupaten Suka-
bumi, Juara II oleh Kharisma 
Bandung, Juara III oleh Inv-
ity Sukabumi dan Juara IV 
oleh Sukabumi Selections. 
Sementara, untuk pemain 
terbaik putra berhasil diraih 
oleh Febi Riatna yanh meru-
pakan team bola voly cahaya 
motor, pemain terbaik putri 
oleh Yasmin dari team bola 

voly Bandung.
 “Turnamen ini, meru-

pakan agenda rutin yang 
selalu dilakukan sebagai 
pembinaan olah raga dan 
berkaitan dengan Harhub-
nas,” jelas M Muraz kepada 
Radar Sukabumi.

 Saat orang nomor satu di 
Kota Sukabumi ini, mem-
berikan piala dan sejumlah 
door prize terhadap para 
peserta, ia berharap cabang 
olah raga bola voly ini, bisa 
lebih diminati oleh semua 
kalangan. Baik warga mau-
pun para Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). “Dengan be-
gitu warga akan semakin 
dekat dengan pemerintah. 
Sehingga hubungan warga 
dengan pemerintah daerah 
Kota Sukabumi akan lebih 
harmonis dan akrab dan 
tidak kaku,” bebernya.

 Kepala Dishub Kota Suk-
abumi, Abdul Rachman, 
menjelaskan, dalam mem-
peringati Hardishub tahun 
ini, Dishub Kota Sukabu-
mi, selain menggelar oven 
turnamen bola voly, juga 
telah melakukan upacara 
bendera, pemilihan peng-
endara teladan, santuanan 
terhadap anak yatim dan 

kaum dhuafa. “Hal ini, kami 
lakukan semata-mata untuk 
mendekatkan masyarakat 
dengan pemerintah daerah,” 

bebernya.
 Sementara bagi pulu-

han team yang ikut seb-
agai peserta turnamen bola 

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

OLAHRAGA: Sejumlah atlet tengah bermain voly di Lapang Dishub Kota Sukabumi dalam ajang juara open turnamen bola voly Walikota Cup Sukabumi.

Ia mengaku tak mau para 
petani terusi gara-gara 
banyaknya pembangunan 
gedung-gedung. Makanya 
kawasan pertanian akan 
terus dijaganya. 

 “Soalnya, banyak keahl-
ian masyarakat kita yang 
hanya menjadi petani saja. 
Makanya, para petani nanti 
akan kita arahkan untuk 

memakai konsep minapadi,” 
katanya.

 Oleh karena itu, lanjut 
Hanafi e, saat ini Pemkot Su-
kabumi sedang mengevaluasi 
Rencana Umum Tata Ruang 
(RUTR) untuk memetakan 
kawasan yang bisa digunakan 
untuk pembangunan dan 
yang terdampak pembangu-
nan infrastruktur transportasi 
ke depan. Pasalnya, rencana 
itu harus sinergis dengan 

rencana pembangunan yang 
bakal dilakukan oleh pemer-
intah pusat. 

“Semuanya harus diran-
cang dari sekarang. Karena, 
pemetaan RUTR-nya harus 
dilakukan sejak jauh-jauh 
hari. Kalau melihat waktu, 
hanya tinggal dua hingga 
tiga tahun lagi menuju ke 
2019 dan 2020,” terangnya.

 Sementara itu, Sekretaris 
Dinas Ketahanan Pangan Per-

tanian dan Perikanan (DKP3) 
Kota Sukabumi, Ate Rah-
mat mengungkapkan, upaya 
mempertahkan lahan abadi 
untuk pertanian di Kota Su-
kabumi itu sudah seharusnya. 
Pasalnya, dunia pertanian 
harus terus dikembangkan 
untuk produski pertanian.

“Itu sudah seharusnya. Ke-
bijakan ini, sejalan dengan 
harapan dan keinginan kita 
semua,” katanya.(Cr5)

 Lanjut Anton, akibat hal 
itu, dirinya masih mem-
berlakukan  pengiriman air 
bersih kepada para pelang-
gan secara bergilir. Hal itu 
menjadi pilihan yang harus 

dilakukan oleh jajarnya. 
Soalnya, penggikiran itu 
mengutamakan prinsip 
kebersamaan. 

 “Sistem giliran pasokan 
air ini, mulai diterapkan di 
sejumlah titik. Dari mulai 
Kecamatan Lembursitu, 

Baros, Jalan Pelabuhan 
Dua, dan Cipanengah,” 
ujarnya.

 Ia menyebutkan, jika 
musim kemarau suplai air 
bisa 12 sampai 18 jam. Jika 
saat ini hanya membutuh-
kan waktu 8 jam sekali di 

bagi tiga sesi. Atau, bisa 
juga 24 jam sehari mengalir 
sehari tidak,” akunya.

 Ia meyakini, pada mulan 
mendatang pasokan air bisa 
normal kembali. lantaraan 
saat ini hujan terus menerus 
mengtguyur.(Cr5/d).

sambungan dari Hal 9

Hanafi e Janji Pertahankan Lahan Abadi

Musim Hujan, PDAM Tetap Kesulitan Air

 “Seperti menunggu ma-
sakan matang, lalu men-
ingkatkan keahlian ko-
munikasi karena atmosfer 
menyenangkan di kelas 
memasak dapat membuat 
peserta cooking class lebih 
santai untuk berbicara ten-
tang apapun,” jelas Susi 
kepada Radar Sukabumi, 
Jum’at (6/10).

 Lebih lanjut Susi men-
jelaskan, dalam memasak 
dapat membuat anak bela-
jar membaca dan mengerti 
langkah demi langkah atau 
proses suatu hal, contohn-
ya proses menambahkan 
bahan dengan berurutan, 
kemudian teknik melipat 
dan mencampur. 

 “Mokko Factory mena-
warkan kegiatan cooking 
class dan decorating donut, 
kegiatan tersebut ditujukan 
untuk pengembangan ke-
pribadian dan penyaluran 
bakat didunia pendidikan, 
diluar proses akademis di 
dalam kelas. Selain itu, keg-
iatan ini, tujuan utamanya 
untuk belajar kebersamaan, 
kreativitas dan mengenal 
nilai gizi yang berguna bagi 
mereka sekaligus mengeta-
hui dan belajar keamanan 
memasak,” paparnya.

 Program cooking class 
dan decorating donut Mok-

ko Factory terdiri dari dua 
paket yang bisa dipilih. 
Yaitu paket satu seharga 
Rp60.000 yang berisi tiga 
tiga pcs donut dan ice hot 
chocolate. Sementara, pa-
ket dua seharga Rp50.000 
yang berisi tiga pcs do-
nut dan ice hot lemon tea. 
“Cooking class dan dec-
orating donut di Mokko 
Factory mengajarkan pe-
serta untuk belajar lebih 
dalam mengenai donut,” 
imbuhnya.

 Dalam kegiatan tersebut, 
ujar Susi, minimal peserta 
ada 10 orang. Sementara, 
kelas memasak dari mokko 
dapat diikuti oleh anak-anak 
mulai dari Taman Kanak-
Kanak. bahkan hingga orang 
dewasa dan bila peserta dia-
tas 30 orang diberikan

gratis dua lusin donut 
bagi pendamping.

 “Tidak hanya diberi donut 
dan minuman saja peserta 
juga mendapatkan sertfi kat 
dan goodie bag yang berisi 
apron dan hat cheff Wt-
tle baker. Dalam program 
cooking class dan decorat-
ing donut akan diadakan 
pengenalan brand mokko, 
wisata di dapur Mokko Fac-
tory, belajar mengenai se-
jarah kopi dan donut serta 
manfaat bahan-bahan yang 
ada di dalam donut dan 
kopi,” ucapnya.

 Bagi  peserta cooking 
class dan decorating donut 
akan diajak untuk men-
genal alat-alat memasak 
dan diberikan pengarahan 
dari cara membuat donut 
di  Mokko Factor y yang 
terkenal akan kelezatannya 
sampai ikut serta menghias 
donut dengan berbagai 
topping dipandu oleh tim 
dari outlet Mokko. Tenang 
saja cooking class di Mokko 
Factory selalu diawasi den-
gan baik oleh tim di outlet 
mokko sehingga aman un-
tuk anak-anak mengikut

cooking class dan deco-
rating donut. “Donut yang 
dibuat dalam kegiatan terse-
but nantinya dapat langsung 
disantap oleh para peserta 
atau boleh dibawa pulang 
untuk dinikmati,” bebernya.

 Kegiatan cooking class 
dan decorating donut da-
pat diikuti di seluruh outlet 
mokko. Untuk

keterangan lebih lanjut 
segera hubungi Outlet Mok-
ko terdekat. “Sedangkan, 
untuk Mokko Lovers yang 
ingin ikut program cooking 
class dan decorating donut 
dan tempat tinggalnya dekat 
dengan Citimall Sukabumi 
kalian bisa hubungi lang-
sung maupun datangi Outlet 
Mokko di Citimall Suka-
bumi, L antai Dasar Blok A 
No. 1,” pungkasnya. (cr13/d)

Mokko Factory, 
Gelar Cooking Class

 Soalnya kata Abdul, hal 
itu dapat meminimalisir 
terjadinya penyalahgunaan 
spesifi kasi konstruksi jalan 
yang sudah direncanakan. 
Pasalnya, ke 13 paket proyek 
yang dibiayai dari DAK sebe-
sar Rp12 miliar dan dari 
APBD sebesar Rp2 miliar itu, 
harus direalisasikan dengan 
sebaik-baiknya.

“Jangan sampai, ada in-
dikasi penyalahgunaan itu 
diketahui di akhir pekerjaan. 
Kan nanti harus merom-

bak lagi. Kalau ada deteksi 
dini penyalahgunaannya, 
kita bisa lakukan perbaikan 
dengan cepat. Makanya se-
jak awal kita terus kawal,” 
terangnya.

 Lanjut Abdul,  semua 
pengerjaan proyek infra-
struktur pembangunan dan 
peningatannya harus selesai 
di akhir tahun sekarang. 
Pasalnya, hal itu sudah dis-
epakati oleh setiap pihak ke-
tiga yang sudah melakukan 
kerja sama dengan dirinya. 
Meskipun menurutnya, ada 
beberapa kendala dalam 

pembangunan jalan beton. 
“Tapi kita coba upayakan 

bisa memenuhi permintaan 
itu sesuai dengan target. 
Minimalnya tingkat elevasi 
tidak kurang dari 10%. Arti-
nya, kalaupun ada kekuran-
gan harus di bawah 10%,” 
ujarnya.

 Sementara itu, Sekretaris 
Daerah Kota Sukabumi, 
Hanafi e Zain mengungkap-
kan, dirinya membenarkan 
proyek peningkatan dan 
pembangunan infranstuk-
tur jalan yang berada di 
Dinas Perhubungan nilainya 

sekitar Rp14 miliar. Bah-
kan menurutnya, dirinya 
juga sudah memantai se-
cara langsung beberapa 
pembangunan yang sudah 
dilkakukan oleh pihak ketiga 
di beberapa lokasi. 

“Sudah saya cek, semuan-
ya sedang berjalan. Jadi, 
bukan hanya pekerjaan 
itu saja yang saya cek tapi 
semua pekerjaan yang harus 
selesai di bulan Desember 
sekarang saya cek. Karena, 
saya tidak mau semuanya 
tidak berjalan dengan baik,” 
terangnya. (Cr5).
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Pembangunan Jalan Diklaim Baru 30 Persen

 “Insya Allah bulan ini bisa 
rampung, sehingga bisa 
segera kontrak dan bisa 
diselesaikan pekerjaannya,” 
terangnya.

 U nt u k  ju m l a h  p a k e t 
proyek yang sudah masuk 
kepada lembaganya itu, 
secara keseluruhan ada se-
banyak 47 paket dengan 
nilai pagu angggaran lebih 
dari Rp109,008 miliar.

“Kalau yang sudah dile-
langkan, semuanya sedang 
dalam tahapan pengerjaan. 
Insya Allah, sejauh ini masih 
berjalan lancar dan belum 
ada hambatan di lapangan,” 

katanya.
 Lanjut Fahrurrazi, setelah 

semua paket proyek tahun 
anggaran (TA) 2017 selesai 
dilelangkan oleh jajarnnya. 
Dirinya sedang bersiap dan 
mempersiapkan pelaksa-
naan pengadaan untuk 2018. 
Pasalnya, dirinya mengharp-
kan semua paket pekerjaan 
itu dapat terserap sesuai 
waktunya untuk memper-
cepat proses pembangunan 
di Kota Sukabumi. 

“Semua pihak siap, se-
hingga Nopember atau De-
sember sudah bisa ada yang 
dimulai proses lelang atu 
seleksinya. Hal ini dalam 
rangka percepatan pemban-

gunan yang dilaksanakan 
sesuai Instruksi Presiden 
(Inpres0,” tegasnya.

 Dalam pelaksaaannya 
nanti, kata Fahrurrazi, dirin-
ya berencana bakal bekerja 
sama dengan pihak-pihak 
terkait lainnya di wilayah 
Kota Sukabumi. Artinya, 
dengan para pemangku ke-
bijakan agar proses pen-
gadaan dapat dilakukan 
secara terbuka dan sesuai 
dengan aturan.

“Kolaborasi kerjanya, den-
gan semua unsur yang ter-
kait, seperti PA/KPA, PPK, 
Tim Teknis dan bahkan 
PPHP kegiatan,” akunya.

 Masih kata Fahrurrazi, 

dalam proses lelang proyek 
yang bakal dilakukan oleh 
jajarannya, dirinya men-
gaku sedikitpun tidak me-
miliki kehawatiran. Pasal-
nya, dirinya akan bersikap 
dan bertindak sesuai aturan 
yang ada dan tidak akan 
terpihakan kepada pihak 
manapun.

“Insya Allah, kita akan ter-
bebas intervensi. Karena, 
kita dijadikan pilot legal 
proteksion oleh pemerintah 
pusat. Artinya, kita (BPJ/
ULP, red) akan mendapat-
kan perlindungan hukum. 
Makanya, kita akan bekerja 
sesuai aturan mainnya,” 
paparnya. (Cr5/d)

Empat Proyek Belum Dilelang

 Pihaknya sengaja datang 
ke rumah Mak Cacih usai 
melaksanakan upacara ben-
dera dalam peringatan  HUT 
TNI, bersama para muspida 
Kota Sukabumi. Diantaran-
ya, Walikota Sukabumi, M 
Muraz, Kapolres Sukabumi 
Kota, AKBP Rustam Man-
sur, Kajari Kota Sukabumi, 
Ganora Zarina dan Danra-
mil Cikole Kapten Arm Joko. 

 “Saya cukup bangga kepa-
da para prajurit kami, karena 
selama tujuh hari mereka 
mampu menyelesaikan 
pembangunan rumah Mak 
Cacih sesuai dengan waktu 

yang sudah ditentukan,” 
paparnya.

 Pihaknya sengaja mem-
bangun rumah Mak Cacih, 
sesuai dengan intruksi dari 
Dandrem 061 Surya Ken-
cana Bogor dan Panglima 
Daerah Militer (Pangdam) 
Siliwangi III. 

 “Bertepadan dengan HUT 
TNI pada tahun ini yang 
jatuh pada tanggal 5 oktober 
2017, akhirnya Kodim bisa 
merealisasikanya, dengan 
menghabiskan biaya sekitar 
Rp54 juta,” sebutnya.

 Masih di tempat yang 
sama, Mak Cacih,  mengu-
capkan banyak terimakasih 
kepada anggota TNI yang 

sudah memberikan ban-
tuan kepada keluarganya. 
ia berharap, TNI bisa terus 
membantu masyarakat yang 
membutuhkan, memberi-
kan kenyamanan bagi ma-
syarakat. 

“Terimakasih banyak un-
tuk TNI, semoga di HUT TNI 
ini, semakin jaya. Sekarang 
saya sama keluarga tidak 
takut lagi tinggal di sini, 
kondisinya suda layak, kami 
terbantu sekali,” ungkapnya.

 Saat ini, ia tinggal ber-
sama keluarganya di rumah 
susun sewa (rusuna) Kota 
Sukabumi. Menurutnya, ia 
berencana akan pindah ke 
rumah barunya yang sudah 

dibangun permanen terse-
but, pada Jum’at (6/10). 

 “Alhamdulillah, saya me-
wakili keluarga sangat gem-
bira ketika melihat ban-
gunan rumah yang sebel-
umnya terbuat dari bambu 
dan nyaris ambruk itu. Kini 
sudah berdiri tegap. Bahkan, 
bangunannya lebih layak 
dari sebelumnya. Ya kalau 
dulu jika hujan datang air 
pasti langsung terjun bebas 
ke dalam rumah. Namun, 
saat ini genting dan alasnya 
sudah dibangun menggu-
nakanan keramik. Yang pasti 
kondisi rumah saat ini pasti 
nyaman untuk ditempati,” 
pungkasnya. (cr13/d)
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Ini Kado HUT TNI Untuk Mak Cacih

voly dari berbagai daerah 
ini. Diantaranya, Bandung, 
Sukabumi, Cianjur, Depok, 
Bogor, Garut, Jakarta dan 
daerah lainnya. 

“Bagi peserta yang menang 
telah kami berikan uang 
pembinaan. Seperti un-
tuk Juara I kami berikan 
sebesar Rp6 juta, Juara II 
telah mendapatkan uang 
Rp4 juta dan bagi Juara III 
telah mendapatkan Rp2 

juta. Sementara untuk door 
prizenya, kami telah menye-
diakan sejumlah elektronik 
dan peralatan dapur. Dian-
taranya, Tv, dispenser dan 
lainnya,” imbuhnya.

 Ia berharap, dengan per-
ingatan Harhubnas tersebut, 
dapat memotivasi untuk 
memberikan pelayanan 
terbaik pada masyarakat. 
“Untuk itu, melalui keber-
samaan diharapkan akan 

melahirkan semangat dan 
kedisplinan serta mampu 
bersifat lebih peka dan tang-
gap terhadap fenomena 
persoalan yang berkembang 
dengan tetap mengede-
pankan pada keselamatan. 
Intinya, dalam peringatan 
Harhubnas ini, diharakan 
dapat mendongkrak pelay-
anan terhadap masyarakat,” 
pungkasnya. (cr13/d)



SUKABUMI-- Penilaian 
Tengah Semester (PTS) 
Gasal  Tahun Pelajaran 
2017-2018 siswa Madrasah 
Aliyah (MA) Baitussalam, 
Ma d r a s a h  Ts a n aw i y a h 
(MTs) Baitussalam dan 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) 
Baitussalam, Madrasah 
Diniyah (MD) Baitussalam 
Yayasan Baitussalam (Yan-
ba) Cibolang Girang RT. 
27 RW. 06 Desa Cibatu 
Kecamatan Cisaat Kabu-
paten Sukabumi digelar, 
Senin (25/9). Suasana pe-
nilaian yang tenang mem-
buat siswa semangat penuh 
konsentrasi mengerjakan 
soal Penilaian Tengah Se-
mester (PTS) Gasal yang 
berlangsung mulai 25-29 
September 2017.

   Ketua Umum Yayasan 

Baitussalam, Ustadz Iim Ab-
dul Karim pada siaran per-
snya di ruangan menerang-
kan, pada Penilaian Tengah 
Semester (PTS) Gasal ini 
siswa benar-benar konsen-
trasi lebih banyak meluang-
kan waktu untuk belajar.  “ 
Karena untuk mengukur 
tingkat keberhasilan siswa 
dalam menerima materi pe-
lajaran dituntut kesadaran 
siswa bersikap jujur dalam 
mengerjakan soal,”tulisnya 
yang disampaikan ke Radar 
Sukabumi.

   Kegiatan Penilaian Ten-
gah Semester (PTS) Gasal 
ditinjau Kepala Seksi Pen-
didikan Madrasah Kemen-
terian Agama Kabupaten 
Su k a b u m i ,  O ja  Ha e r u l 
Syam, Ketua Pokjawas Ke-
menag Kabupaten Suka-

bumi, Badrudin Pengawas 
Madrasah, Asep Nurjen, 
Nurlaela.

  “Selain siswa, saya juga 
mengharapkan guru se-
laku pengawas ruang Pe-
nilaian Tengah Semester 
(PTS) Gasal Tahun Pela-

jaran 2017-2018 bersikap 
profesional  mengawasi 
berlangsungnya Penilaian 
Tengah Semester (PTS) 
Gasal,” tuturnya seraya ber-
harap. Sedangkan, Ketua 
Pelaksana Penilaian Ten-
gah Semester (PTS) Gasal 

sekaligus Direktur Pergu-
ruan Islam Baitussalam, 
Ustadz Maman Abdurrah-
man mengucap syukur al-
hamdulillah pelaksanaan 
Penilaian Tengah Semes-
ter (PTS) Gasal berjalan 
lancar. (*/dit)
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Honorer K2 Diberikan 
Rp 660 Ribu per Bulan 

SUKABUMI  --  Honorer 
Kategori dua (K2) Kota Suka-
bumi, kini bisa bernafas lega. 
Sebab Pemerintah Kota (Pem-
kot) Sukabumi akan segera 
memberikan pengakuan dan 
kesejahteraan kepada para 
honorer yang sudah belasan 
tahun mengabdi. 

  Dari data yang tercatat 
Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BKPSDM) Kota Suk-
abumi, jumlah keseluruhna 
honorer K2 di Kota Sukabumi 
sebanyak 247 orang. Dimana 
mereka sudah terverifikasi 
dari berbagai instasnsi seperti 
satuan pendidikan tingkat SD 
dan SMP serta Tenaga Harian 
Lepas (THL) Dokter Dinas Ke-
sehatan. Semua honorer yang 
sudah mendapatkan SK terse-
but akan segera menerima se-
banyak Rp 660 ribu/bulannya. 

 Ketua DPD Forum Honorer 
Indonesia (FHI) Kota Suka-
bumi Heriyanto mengatakan, 
beberapa tahapan sudah 

dilakukan mulai dari pem-
berkasan dan verifi kasi data. 
Saat ini para honorer tinggal 
menunggu SK. “Alhamdulillah 
hari ini Walikota Sukabumi 
memberikan gambaran yang 
cerah terhadap para honorer 
khususnya bagi honorer K2, 
bagi yang bukan honorer K2 
akan diproses secara bertahap 
karena mungkin berbenturan 
dengan anggaran,” kata Heri-
yanto kepada Radar Sukabu-
mi, kemarin (6/10).

 Menurut Herianto, honorer 
sudah seharusnya mendapat-
kan perhatian lebih dari 
pemerintah karena nasib mer-
eka saat ini masih memperi-
hatinkan. Bagaimana tidak, 
perbulannya hanya meneri-
ma gaji sebesar Rp 600 ribu. 
“Dengan adanya perhatian 
dari pemerintah saat ini bisa 
mendorong kesejahtraan para 
honorer,” ujarnya.

 Namun sambung Herianto, 
saat sudah adanya perhatian 
dari pemrintah, pihak seko-

lah jangan sampai meng-
hentikan gaji dari Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS). 
Sebab, bantuan dari pemer-
intah ini masih jauh dibawah 
UMR. “Maka dari itu, kami 
harap pihak sekolah bisa terus 
memberikan gaji honorer dari 
BOS. Pihak sekolah harus bijak 

terhadap para honorer ini,” 
paparnya.

 Sementara itu, Kepala Badan 
Kepegawaian dan Pembinaan 
Sumber Daya Manusia (BK-
PSDM) Kota Sukabumi, Saleh 
M menambahkan, dalam 
minggu-minggu ini pihaknya 
menargetkan bantuan terse-

but segera terealisasi. 
“Ya, mudah-mudahan ti-

dak ada kendala sehingga 
secepatnya bisa diimple-
mentasikan. Dengan adanya 
bantuan dari pemerintah ini 
bisa mengurangi beban para 
honorer di Kota Sukabumi,” 
singkatnya. (Cr16/e)

FOTO: BAMBANG/RADAR SUKABUMI

SOSIALISASI: Sejumlah honorer saat melakukan pertemuan bersama Walikota Sukabumi M Muraz.

Save the Children Adakan Pelatihan Softskill 
S U K A B U M I  - -  Yaya s a n 

Sayangi Tunas Cilik atau 
Sav e  t h e  C h i l d re n  m e n -
ga d a k a n  Mo U  p e l at i ha n 
softskill  kesiapan tenaga 
kerja dengan puluhan SMK 
di Sukabumi yang diseleng-
garakan di  SMKN 1 Kota 
Sukabumi, kemarin (6/10). 
S ebanyak 12 per wakilan 
SMK dari Kota Sukabumi 
d a n  1 9  p e r wa k i l a n  S M K 
dari Kabupaten Sukabumi 

turut menghadri acara MoU 
tersebut. Kegiatan MoU ini 
d i l a ku k a n ,  s e l a i n  u nt u k 
mempererat  s i laturahmi 
juga sebagai pelatihan ke-
pada para pelajar  dalam 
kesiapan tenaga kerja, se-
hingga setelah lulus sekolah 
sudah siap untuk bekerja 
dengan kemampuan yang 
teruji.

 Adolecent Skills For Suc-
ceesful Transition (ASST 

Specialist), Eko Kriswanto 
mengatakan, penandatan-
ganan tersebut merupakan 
langkah awal agar pelak-
s a n a a n  p e l a t i h a n  s o f t s -
kill bisa terlaksana secara 
maksimal disetiap sekolah. 
“Selain itu, agar hubungan 
antar sekolah SMK, Forum 
BKK serta Yayasan Sayangi 
Tunas Cilik dapat terjalin 
lebih erat untuk pening-
katan kualitas pendidikan 

softskill bagi pelajar SMK 
di daerah Sukabumi,” pa-
parnya kepada Radar Suka-
bumi, kemarin (6/10).

 Targetnya sambung Eko, 
para pelajar SMK di Kabu-
paten dan Kota Sukabumi 
mendapatkan akses pela-
t i h a n  s o f t s k i l l  k e s i a p a n 
tenaga kerja secara maksi-
m a l ,  s e h i n g g a  m e n j a d i 
bekal kedepannya dalam 
menghadapi fase mencari 

p e k e r ja a n .  “ Ka m i  h a ra p 
dengan adanya pelatihan 
i n i  d a p at  m e n i n g k at k a n 
ku a l i t a s  p e n d i d i k a n  d i -
bidang softski l l  dan ter-
tanam karakter  anak di-
dik yang baik,” harapnya. 
D a l a m  k e s e m p a t a n  i t u 
pun, dirinya memberikan 
contoh pelatihan softskill 
kepada para kepala seko-
lah yang menghadiri acara. 
(Cr16/t) 

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

ANTUSIAS: Sejumlah kepala sekolah saat menyaksikan penandatanganan MoU. 

PTS Gasal Yanba Lancar

Demam, Riva Batal 
Tampil di FLS2N 

SUKABUMI -- Siswa SDN 3 Baros Kota 
Sukabumi, Muhamad Riva Harudiansyah 
terpaksa harus merelakan juara lomba Pan-
tomim pada Festival dan Lomba Seni Siswa 
Nasional (FLS2N) tingkat nasional yang dise-
lenggarakan pada 26-27 September 2017 lalu. 

 Siswa kelas lima ini hanya bisa mengikuti 
hingga babak semi fi nal, latanan kondisi ke-
sehatannya kurang baik sehingga mem-
buat dirinya tidak konsentrasi dengan 
perlombaan. “Ketika masuk fi nal anaknya 
demam tinggi hingga kehilangan power 
dan konsentrasi, ada gerakan yang missed 
sehingga mengganggu kepada tema secara 
keseluruhan,” ujar salah seorang guru SDN 3 
Baros, Erik Chandra kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (6/10).

 Padahal lanjut Erik, jika kondisi siswanya 
sehat, Riva bisa meraih yang diharapkan. 
Sebab menurutnya, tema, gerakan serta 
musiknya dibuat sangat maksimal. “Kalau 
saja kondisinya bagus, kita yakin bisa masuk 
ke enam besar,” akunya.

 Meski demikian, pihanya bangga dengan 
capaian Riva yang bisa mewakila Jawa Barat 
di FLS2N tingkat Nasional. Terlebih, meski 
dalam keadaan sakit anak didinya ini masih 
berusaha menuntaskan tugasnya. “Walaupun 
saya sudah minta supaya tidak usah tampil. 
Tapi anak ini menolak dan memilih untuk 
tampil dengan alasan ‘sayang pak kalau tidak 
tampil, sudah latihan dengan keras masa 
tidak ditampilkan,” terangnya.

 Erik menambahkan, penampilan Riva 
diakang FLS2N ini merupakan yang tera-
khir. Ia tidak bisa lagi mengikut perlombaan 
tingkat kota dan provinsi karena sudah kelas 
lima. “Jadi kesempatan untuk maju ke tingkat 
nasional saat ini sudah tertutup,” imbuhnya.

 Kendati begitu, dalam perlombaan yang 
akan datang, SDN 3 Baros tengah memper-
siapkan bibit unggul baru untuk mengikuti 
jejak yang ditorehkan Riva. “Kami akan mem-
persiapkan sebanyak tiga pelajar untuk bisa 
tanding dalam perlombaan yang akan datang. 
Mudah-mudahan dengan adanya pelatihan 
secara kontinue bisa membuahkan hasil ses-
uai harapan,” pungkasnya. (Cr16/t)

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

MEMBANGGAKAN: Siswa berprestasi Muhamad Riva 
Harudiansyah foto bersama Kepala sekolah dan Guru 
SDN 3 Baros.
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Residivis Curanmor Ditembak
CIMAHI - Jajaran Satres-

krim Polres Cimahi berhasil 
mengamankan dua tersang-
ka pelaku pencurian dengan 
pemberatan (Curat) dan 
pencurian dengan kekeras-
an (Curas). Salah seorang 
tersangka berinisial Iys (37) 
terpaksa harus dilumpuh-
kan timah panas lantaran 
melawan saat ditangkap.

 Dari penangkapan terse-
but polisi mengamankan 
barang bukti berupa dua 
bilah golok, dua kunci astag 
(kunci T) serta hasil keja-
hatan tersangka, sebanyak 
tujuh unit kendaraan roda 
dua berbagai merk.

 Kapolres Cimahi AKBP 
Rusdy Pramana Suryanaga-
ra mengungkapkan, kedua 
tersangka merupaka residi-
vis yang sudah cukup lama 
meresahkan warga. Atas la-
poran masyarakat akhirnya 
polisi dapat mengamankan 
kedua tersangka didaerah 
sekitar villa Strawberi Ci-
anjur. "Kedua tersangka 
merupakan residivis, BR 
sudah dua kali dan Iys se-
kali. Karena saat diaman-
kan tersangka melakukan 
perlawanan maka diambil 
tindakan tegas dan terukur," 
ujarnya, usai gelar perkara 

di halam Mapolres Cimahi, 
Jalam Amir Mahmud Kota 
Cimahi, Jumat (6/10/2017).

 Dari hasil pengembang-
an yang dilakukan satres-
krim Polres Cimahi, pelaku 
mengaku sudah melakukan 
kejahatannya sebanyak 15 
kali di wilayah hukum Ci-
mahi dan enam kali diluar 
Cimahi. "Saat ini masih da-
lam pengembangan untuk 
kemungkinan tersangka lain 
dengan TKP-TKP lainnya," 
katanya.

 Menurut Rusdy, modus 
operandi kedua tersangka 
yaitu, pada saat curat mere-
ka melakukannya pada ma-
lam hari dengan memasuki 
pekarangan rumah dengan 
sasaran tetap ranmor roda 
dua. Utuk curas tersang-
ka menggunakan parang 
berupa golok untuk meng-
ancam daan melakukan ke-
kerasan terhadap korban. 
"Mereka bersama-sama 
berboncengan dengan sa-
lah satunya melakukan 
pengamatan, kalau curas 
bersama-sama," ujarnya. 
Rusdy menyebutkan, dari 
hasil kejahatannya, pelaku 
biasanya menjual kebebe-
rapa daerah salah satunya 
daerah sukabumi, Cimahi 

dan Cirebon dengan harga 
bervariasi antara Rp 2 juta 
sampai Rp 3 juta per unit.

 Sementara itu salah se-

orang tersangka Iys meng-
aku, dirinya melakukan 
kejahatan ini sejak 2016. 
Namun demikian dirinya 

tidak pernah mengetahui 
hasil curiannya di jual ke-
mana. 

Sebab menurut Iys te-

mannya BR lah yang selalu 
menjual hasil curiannya. 
"Saya hanya menerima 
hasil  penjualan barang 

curiannya saja sebesar Rp 
1,7 juta dan itu pun dibagi 
untuk tiga orang," tandas-
nya. [nif ]

Tersangka Gladiator 
Diancam 15 Tahun Penjara

BOGOR - Tiga orang ter-
sangka dalam kasus duel 
maut ala gladiator resmi 
ditahan di Lembaga Pema-
syarakatan Paledang, Kota 
Bogor, setelah diperiksa se-
cara estafet di Kantor Ke-
jaksaan Negeri Kota Bogor, 
Kamis (5/10) kemarin. Tiga 
tersangka itu adalah HAP, 
ABR, dan MP. Mereka akan 
mendekam selama lima hari 
ke depan sambil menung-
gu pelimpahan berkas ke 
pengadilan untuk dilakukan 
penuntutan.

 Kepala Seksi Intel Kejaksa-
an Negeri Kota Bogor Andhie 
Fajar Arianto mengatakan, 
penyerahan tersangka dan 
barang bukti dilakukan ka-
rena berkas perkara sudah 
dinyatakan lengkap oleh 
kejaksaan. "Hari ini (kamis) 
dilakukan penyerahan ter-

sangka dan barang bukti ter-
kait tindak pidana terhadap 
anak. Kemudian, penuntut 
umum mengambil sikap 
untuk dilakukan penahanan 
selama lima hari di Rutan 
Paledang," terangnya

 Andhie menambahkan, pe-
nahanan itu bisa saja dilaku-
kan lebih dari lima hari atau 
kurang. Semua tergantung 
permohonan dari penuntut 
umum. Mengingat para ter-
sangka masih di bawah umur, 
pihaknya harus mengacu 
pada Undang-undang Per-
lindungan Anak. Ada dua 
pasal yang dikenakan yakni 
Pasal 80 ayat 3 Junto Pasal 
76 huruf c Undang-undang 
Nomor 35 Tahun 2014 ten-
tang Perlindungan Anak. 
"Ancaman maksimalnya 15 
tahun penjara," tandasnya. 
[nif]

Kendali Laju 
Penduduk di Purwakarta

PURWAKARTA - Laju pertumbuhan penduduk 
di Kabupaten Purwakarta selama satu dekade 
kepemimpinan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi 
mampu terkendali. Saat ini, jumlah penduduk 
Purwakarta mencapai 932 ribu jiwa. Data Badan 
Pusat Statistik (BPS) Purwakarta hingga 2016 
menunjukan, laju pertumbuhan penduduk di 
Purwakarta setiap tahun tidak pernah lebih dari 
5 persen. Dalam lima tahun terakhir misalnya, 
pada 2012, awal periode kedua kepemimpinan 
Dedi, jumlah penduduk Purwakarta ?mencapai 
882.799 jiwa.

"Kenaikan jumlah penduduk tiap tahun sejak 
lima tahun terakhir tidak pernah lebih dari 15 
ribu jiwa. Artinya, laju pertumbuhan penduduk 
terkendali," ujar Kepala Bidang Informasi Pub-
lik pada Dinas Komunikasi dan Informatiika 
(Diskominfo) Purwakarta, Hendra Fadly, Jumat 
(6/10).

 Menurutnya, pada banyak kesempatan Dedi 
kerap menekankan soal kepesertaan warga 
pada program keluarga berencana (KB) untuk 
mengontrol pertumbuhan penduduk. "Pak bu-
pati sangat konsen dalam pengendalian jumlah 
penduduk. Bahkan setiap pekan pemerintah 
datang langsung? ke setiap desa untuk pelayan-
an KB dan pelayanan publik lainnya," ujar Ucok 
sapaan akrabnya.

 Menurutnya, dengan mengendalikan laju 
pertumbuhan penduduk, masalah lonjakan 
jumlah penduduk bisa ditekan dan kemampuan 
keuangan pemerintah juga bisa ditekan. Belum 
lagi, kendala beban ekonomi keluarga untuk me-
nanggung anggota keluarganya. "Pada intinya, 
bupati menekankan agar pengendalian jumlah 
penduduk agar tidak memberatkan semua pi-
hak," katanya. Menurutnya, Perbup Nomor 71 
Tentang Desa Berbudaya juga mewajibkan agar 
warga terlibat aktif dalam keluarga berencana.

 Sementara itu, data Badan Keluarga Berenca-
na dan Perlindungan Ibu dan Anak Purwakarta 
menyebutkan? hingga 2016, sudah 66 ribu warga 
menjadi peserta KB dengan jenis alat kontrasep-
si berupa IUD, MOW, MOP, Kondom, implan, 
suntikan, pil dan PUS. Hendra menambahkan, 
pemerintah juga menyiagakan petugas pela-
yanan KB di seluruh kecamatan di Purwakarta 
sebanyak 17 kecamatan. Saat ini, jumlah petugas 
pelayan KB di Purwakarta mencapai 47 orang. 
"Sejauh ini berjalan lancar. Harapannya jumlah 
peserta KB terus bertambah dan laju pertum-
buhan penduduk bisa terkendali," tandasnya. 
[nif]

Dewan Pers Dorong 
IWO Gelar UKW

BANDUNG - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Praset-
yo mengatakan kehadiran Ikatan Wartawan Online 
(IWO) nantinya akan membantu tugas Dewan Pers 
untuk melakukan uji kompetensi terhadap warta-
wan online yang ada di seluruh Indonesia. "Kalau 
IWO sudah resmi menjadi konstituen Dewan Pers, 
kami mendorong supaya segera melakukan uji 
kompetensi terhadap wartawan-wartawan online 
yang ada di Indonesia," kata Yosep saat menerima 
kinjungan Ketua Umum IWO berserta Tim perumus 
AD/ART di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, 
Jumat (06/10).

 Pria yang akrab disapa Stanley ini  menambahkan, 
kelak IWO bisa segera menunjuk tim penguji dan 
mempersiapkan materi untuk melakukan uji kom-
petensi terhadap wartawan online yang tergabung 
di IWO. "Diuji sesuai dengan standar dan Undang-
-undang pokok Pers nomor 40 tahun 1999 supaya 
semua wartawan berkompeten, dan kami berharap 
IWO lah yang akan melakukan itu," harapnya.

 Ia juga optimistis kehadiran IWO bisa menjadi 
organisasi profesi wartawan online yang terdepan 
di era digital ini.

 "Saya yakin IWO akan besar, sekarang kuncinya 
ada pada teman-teman semua bagaimana supaya 
semua wartawan online memiliki kompetensi," 
ujarnya. 

"Sekarang sudah zamannya serba online begitu 
juga dengan pemberitaan, dan kehadiran IWO ini 
nantinya akan menjawab itu semua," tambahnya.
[nif]

Poster Balonkada 
Dianggap Sampah Visual?

PURWAKARTA  -  Jelang 
Pilkada Purwakarta, sejum-
lah baliho bakal calon kepala 
daerah sudah terpasang di 
pinggir jalan dan di sejumah 
tempat strategis di Purwakar-
ta. Selain dianggap merusak 
pemandangan, spanduk yang 
bertebaran itu ternyata belum 
mengantongi izin pasang. 
"Pemasangan alat peraga itu 
belum mendapat izin dari 
kantor perijinan setempat," 
ujar Kasubag Perencaaan 
DPMPTSP Kabupaten Pur-
wakarta, Yayat Suyatna, Jumat 
(6/10).

 Menurutnya, hingga kini 
belum ada yang membuat izin 
tentang pemasangan baliho 
atau spanduk kepada pihak-
nya. Seharusnya, sejumlah 
persyaratan wajib ditempuh 
bagi mereka yang akan beren-
cana memasang baliho dan 
spanduk seperti surat pemo-
hon, FC KTP, FC NPWP, peta 
lokasi, ukuran dan keterangan 
jumlah yang akan dipasang. 

"Proses pembuatan izinnya 
paling lambat satu minggu,'' 
tutur Yayat.

 Meski begitu, di lapangan 
para tim sukses balonkada 
biasanya telah mendapat 
izin dari pemilik tempat atau 
wilayah. Namun, menurut 
Yayat, pemasangan Baliho 
haruslah sesuai aturan. Ada 
beberapa lokasi yang dilarang 
untuk pemasangan spanduk, 
banner dan baliho seperti di 
pohon tepi jalan, tiang listrik 
atau telepon, di depan kan-
tor pemerintahan, di depan 
tempat ibadah, dan di de-
pan gedung sekolah. "Aneh, 
malah ada yang dipasang di 
tempat pemakaman umum 
(kuburan-red)," ungkapnya.

 Kedepan pihaknya akan 
memanggil sejumlah pihak 
yang bertanggung jawab  serta 
pihaknya akan berkoordina-
si dengan KPU Purwakarta 
untuk membuatkan regulasi 
tentang aturan pemasangan 
baliho dan spanduk. [nif]

Jalur Arteri Kopo 
Akan Dievaluasi BPJT

JALUR arteri Kopo Mar-
gahayu yang akan menjadi 
pintu tol pertama sejak pin-
tu masuk awal Pasir Koja, 
akan dievaluasi BPJT (Badan 
Penyelenggaran Jalan Tol), 
karena dianggap tidak efektif 
dan membuat kemacetan. 
Bupati Bandung Dadang 
Naser menyatakan, bahwa 
nantinya arteri di pintu ke-

luar Kopo Margahayu akan 
berubah. "Sekarang itu letter 
T keluar dari tol soroja, nanti 
dirubah itu biar tidak ada 
dampak kemacetan, nanti 
yang mengatur BPJT," jelas-
nya, Jumat (6/10).

 Dadang Naser menegas-
kan bahwa jalur arteri yang 
menjadi tanggung jawab 
Pemkab Bandung, tengah 

dalam tahap pembangun-
an. "Akan kita selesaikan, 
targetnya awal tahun segera 
kita buka jalur arteri ini," 
paparnya.

 Pemkab Bandung sendiri, 
menyambut baik dibukanya 
operasional tol soroja, untuk 
peningkatan ekonomi di wi-
layah Bandung selatan yang 
lebih baik. "Dengan dibu-
kanya soroja, menjadi akses 
pengembangan ekonomi 
Bandung selatan, dan akan 
kita maksimalkan pengem-
bangan ekonomi Kabupaten 
Bandung dengan dibukanya 
tol soroja," jelasnya.

 Selain itu, kata dia, sektor 
pariwisata juga akan di-
genjot dan dimaksimalkan. 
"Pariwisata akan kita kem-
bangankan dan promosikan 
maksimal dengan dibuka-
nya soroja ini," pungkasnya. 
[nif]

Polda Jabar Terima 26 Unit 
Kendaraan Hibah

POLDA Jawa Barat mene-
rima kendaraan operasional 
yang merupakan hibah dari 
anggaran Provinsi Jawa Barat 
tahun 2017. Sebanyak 26 unit 
kendaraan operasional ini, 
akan disebar ke seluruh Polres 
di Jawa Barat.

 Kabid Humas Polda Jabar, 
Kombes Pol Yusri Yunus me-
ngatakan, dalam penerimaan 
kendaraan hibah ini, diterima 
langsung oleh Kapolda Jabar 
Irjen Pol Agung Budi Maryoto 
di halaman Gedung Pakuan, 
Jumat (6/10) pagi. "Kendaraan 
ini diterima Kapolda dan akan 
diserahkan kepada 26 Polres di 
Jabar, untuk operasional dan 
kinerja personel di daerah," 
jelas Kabid Humas Polda Jabar, 
Jumat (6/10) di Mapolda Jabar.

 Yusri menambahkan, ken-
daraan hibah ini ddiharapkan 
dirawat dan dijaga dengan 
baik oleh personel Polri di 
daerah, agar bisa digunakan 
personel Polri. 

"Pesan dan harapan pak 
Kapolda agar dijaga dan 
dirawat, untuk operasional 

personel di daerah," jelasnya.
 Ke 26 kendaraan yang di-

terima Polda Jabar, kesemu-
anya merupakan kendaraan 
patroli dan pengawalan lalu 
lintas.

 "Untuk kendaraan penga-
walan dan pengaturan lalu 
lintas," pungkasnya. [nif]
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AZIS MUSLIM 

(18 TAHUN)

Pengunjung Tji Colle 

Eatery & Coffee Shop

DINA ROSDIANA 

(19 TAHUN) 

Pengunjung Tji Colle 

Eatery & Coffee Shop

FIKRI RIPANDI 

(18 TAHUN)

Pengunjung  Tji Colle 

Eatery & Coffee Shop

MENIKMATI secangkir kopi kini sudah 

jadi tren di berbagai daerah di Indonesia, 

tidak kecuali di Sukabumi. Bagi sebagian 

kalangan, menikmati kopi seakan tidak 

terbatas ruang. Kini, menikmati kopi 

 sudah menjadi tren, bahkan di kalangan 

anak muda. Sehingga tak heran, , banyak 

coffee shop atau kedai kopi, hadir dalam 

menawarkan beragam varian kopi.

SALAH satunya di Jalan Surya Kencana No 
38 Cikole Kota Sukabumi. Café Coffee ini 
bisa dijadikan reverensi buat Sobat Zen yang 
pengen ngerasain sensasi berbeda menikmati 
kopi, kalau soal rasa enggak usah nanya lagi. 
Di café ini menyediakan tampilan dan cita 
rasa kopi berbeda dari biasanya yang dipadu-
kan dengan rempah Indonesia. Tempatnya 
juga nyaman banget buat nongkrong, ngobrol 
bareng teman, keluarga, atau sekedar buat 
ngerjain tugas. 

Ya, tempat ngopi yang satu ini namanya Tji 
Colle Eatery & Coffee Shop . Cara pelayanan-
nya juga ramah loh Sobat Zen. Kopi seperti 
apa sih yang Sobat Zen gemari dan rasa sep-
erti apa yang Sobat Zen suka?  Nah, beberapa 
Sobat Zen di bawah ini lagi nyantai sambil 
ngopi-ngopi di Tji Colle Eatery & Coffee Shop. 
Bagaimana komentar mereka tentang cita 
rasa kopinya, yuk kita simak. (n1/n2)

coffee 
m

Sudah Jadi 
 

Anak Muda 
SUKABUMI – Kopi saat ini 

bukan lagi minuman yang 
identik dengan orang tua. 
Kopi sekarang juga sudah 
jadi tren untuk  kalangan 
anak muda. Minuman ini 
dulu hanya ada satu jenis 
yaitu kopi hitam.  Seiring 
bekembangnya jaman, kopi 
pun berkembang mulai dari 
jenis bahkan citarasa. Bah-
kan, sekarang  semakin ban-
yak variannya. Peminatnya 
pun hampir semua kalangan 
mulai dari orang tua, anak 
muda, kalangan menegah, 
hingga atas. Fakta ini mem-
buktikan bahwa kopi bukan 
lagi minuman jadul tapi su-
dah mendunia.

Selain cita rasa, penyajian-
nya pun bisa dibuat seunik 
mungkin dan mengekpre-
sikan karakter dari masing-
masing pengujung. Salah 
satu tempat yang bisa di 
jadikan tempat nongkrong 
yaitu Tji Colle Eatery & Coffee 
Shop di Jl Surya Kencana no 
38 Sukabumi. Café baru yang 
mulai buka Agustus 2016 ini, 
mempunyai beberapa menu 
dengan harga ekonomis yaitu 
Rp15.000  sampai Rp50.000. 

“Awalnya kita buka café 
kopi rasanya sangat kental 
dan kuat. Tapi dengan saran 
dari pengunjung, kita buat 

kopi itu jadi lebih manis dan 
rasanya pun tidak begitu 
kental,” ujar Winan Nusan-
tara, Kitchen Chef di Tji Colle 
Eatery & Coffee Shop.

Jenis kopi di tempat ini 
merupakan jenis kopi dari 
Ciwidey Bandung, yaitu kopi 
dalam negeri. Mempunyai 
cita rasa berbeda dari kopi 
yang di ambil dari luar negeri 
dan rasanya tidak kalah enak. 

“Kita lebih memilih jenis 
kopi dalam negeri untuk 
menu kopinya, karena susah 
ngambil kopi yang ada di luar 
negeri. Pembuatan kopinya 
juga menggunakan mesin ti-
dak secara manual. Peminat 
kopi kebanyakan pencinta 
kopi, salah satunya anak 
muda. Mereka sudah mulai 
mengetahui cita rasa kopi,” 
tutur Noval Oncezulfikar, 
Baritha Tji Colle Eatery & 
Coffee Shop.

Ia mengatakan ada banyak 
macam varian rasa di anta-
ranya Black Coffe, Latte art 
Coffe, Burned Coffe, Blended 
Coffe, dan lain-lain.
(n1/n2)

Tren

Tempat Nyaman, 
Bikin Segar 

Selain kopinya yang enak, tempatnya juga 
nyaman bikin segar, harganya juga terjangkau. 

Kalau saya pribadi lebih suka minum kopi hitam. 
Di sini (Tji Colle Eatery & Coffee Shop, red) 
banyak pilihannya dan toping yang menggu-

nakan seni. Jadi lebih menarik pengunjung. Ada 
kopi yang pengen saya coba yaitu Kopi Toraja 
karena punya citra khas serta rasa unik dan 

berbeda. (n1)

Enggak 
Harus Cowok 

Enggak cuma cowok, 
cewek juga suka minum kopi 

termasuk aku, tapi karena aku 
cewek enggak terlalu intens 

minum kopi. Paling cappuccino 
aja itu juga kadang-kadang 

tapi sekarang karena tampilan-
nya yang unik jadi menarik 

buat dicoba. Terus yang bikin 
nyaman tuh tempatnya buat 
menyendiri atau nge-hospot 

gratis. (n2) 

Kopi Susu Mantap
Aku lebih suka kopi yang dicampur sama susu, 

karena kopi yang asli dan rasa susu yang 
mantap berpadu menjadi suatu rasa nikmat dan 
aroma harum. Minum kopi itu paling enak kalau 
udaranya lagi dingin, jadi bisa menghangatkan 

badan. Selain bisa nikmatin kopi sekaligus 
minum susu deh, jadi sehat juga ke badan. (n2)

Bisa Menyehatkan 
Tubuh 

Selain rasanya enak kopi juga menyehatkan 
tubuh dan menghilangkan stres. Jenis kopi yang 
disuka juga jenis kopi hitam tanpa gula jadi kopi 
murni. Kalau enggak kopi hitam yang di campur 
soda . Jadi saya suka pesan kopi yang aroma 

dan rasa kopinya lebih strong. (n1)

Asiknya 

Ngopi 
Bareng 
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IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN (0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA 

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

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

FLORIS

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

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

HOTEL

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

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

T A M A N  S A R I  H O T E L  J l . 
Suryakencana  no. 112 Sukabumi Tlp. 
(0266) 225008 (RS-s/d 30 Oktober)

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

INA SAMUDRA BEACH HOTEL Jl. 

raya Cisolok Km. 7 Palabuhanratu Tlp. 
( 0266) 431200 (RS-s/d 30 Oktober)

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

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

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

KEHILANGAN

HLG STNK F -6297 -TB  An.WILLY 
SETIAWAN

HLG STNK F -4894 -SR  An.HJ.
NINA MARLINA MPD

H L G  S T N K  F  - 4 6 4 2  - Q K  
An.PURHASIN   

KULINER

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

KURSUS

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

LOWONGAN 

PJTKI CAB SUKABUMI, CRI 

DINAS LUAR PRIA PNY MTR 
TGS KHUSUS CRI SPONSOR2 
KOMISI MENARIK LMR LSG 
HRD KTR PUSAT 021-29048056, 
WA/SMS 081296441288 

OPTIKAL 

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

OTOMOTIF

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

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

TOKO KOMPUTER

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

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

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

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

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

Paket iklan baris mingguan 

DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  

PROMO PROMO 
MERDEKAMEERDEKA  !!!!!!

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

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

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

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

300 Pekerja Indosat 
Terancam PHK

Pembiayaan Kereta Cepat Dipastikan Segera Cair

JAKARTA - Sebanyak 300 pe-
kerja Indosat terancam pemu-
tusan hubungan kerja (PHK), 
dengan alasan restrukturisasi 
organisasi dan efi siensi.

Begitu kata Sektetaris Jen-
deral Asosiasi Pekerja Indone-
sia (ASPEK Indonesia) Sabda 

Pranawa Djati di Jakarta, baru-
baru ini.

“Saat ini, sudah 40 pekerja 
yang sudah dalam proses dan 
akan menyusul 300 orang leb-
ih, mereka rata-rata pekerja di 
bagian IT dan Networking,” 
jabarnya. 

Sabda menjelaskan bahwa 
saat ini ada 25 orang pekerja 
yang dipaksa untuk mengun-
durkan diri, dari perusahaan 
jasa telekomunikasi itu. 

“Jika tidak mau mundur, 
mereka diadukan ke Dinas 
Tenaga Kerja (Disnaker),” 

kata dia. 
Sementara itu, di anak pe-

rusahaan Indosat, IM2 juga 
tengah terjadi potensi PHK 
massal. Sebanyak 70 pekerja, 
200 pekerja kontrak, dan dua 
pekerja outsourching dalam 
ancaman PHK.

“Mereka rata-rata bekerja 
di bagian, sales, technical 
support, general supoort, 
property dan fasility walau-
pun mereka telah bekerja di 
atas 5 tahun, alasannya sama 
restrukturisasi organisasi,” 
pungkasnya. (ian)

FT:DOK.JAWA POS.COM

ILUSTRASI

JAKARTA - Dana segar dari 
China Development Bank 
(CDB) dipastikan cair bulan 
depan. Anggaran itu sendi-
ri akan digunakan untuk 
proyek kereta cepat Jakarta - 
Bandung. Hal itu ditegaskan 
oleh Menteri Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) Rini 
Soemarmo dalam diskusi 
santai dengan wartawan di 
Plaza Mandiri, Jakarta.

Dia menyebutkan, pinja-
man yang akan cair nantinya 
akan berkisar USD 500 juta - 
USD 1 miliar (sekitar Rp 6,75 

triliun hingga Rp 13,5 triliun, 
kurs USD=Rp 13.500). Proses 
pencairannya akan dilaku-
kan secara bertahap guna 
menghindari beban bunga 
yang lebih besar.

“Pinjaman bulan depan 
ditarik. Kita sudah selesaikan 

semua dengan CDB. Jum-
lahnya antara USD 500 - 1 
miliar. Mungkin saya minta 
bertahap lah, karena kalau 
enggak bayar bunga lagi,” 
terangnya.Sayangnya, saat 
ini Rini mengakui jika proyek 
tersebut masih terkendala 

beberapa hal. Salah satu yang 
tersulit adalah dalam hal 
pembebasan lahan.

“Itu memang permasala-
hannya. Seringkali yang 
memakan waktu itu di pem-
bebasan lahan,” tandasnya. 
(cr4/JPC)

FT: ISTIMEWA

ILUSTRASI: Pemerintah menggeber proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Jangan Ada 
Pipa Pertagas 
Dijebol Swasta!

JAKARTA - Manajemen PT Pertamina Gas 
(Pertagas) diminta bersikap tegas, terhadap 
keberadaan perusahaan penyalur gas bumi 
swasta (trader), yang selama ini dinilai menjadi 
benalu. Permintaan itu dilontarkan menyusul 
adanya laporan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), yang menemukan potensi hilangnya 
penerimaan Pertagas hingga triliunan dari ti-
dak efektifnya kinerja anak usaha PT Pertamina 
tersebut.

“Banyak trader gas swasta yang tidak memi-
liki pipa, tapi bisa nebeng ke Pertagas karena 
diberikan kuota. Ini yang celaka. Jadi jangan 
ada lagi pipa Pertagas yang dijebol-jebol sama 
swasta, untuk dijual ke konsumen seperti 
sekarang ini,” ujar Anggota Komisi VI DPR Inas 
Nasrullah di Jakarta, kemarin (6/10).

Inas menjelaskan, menjamurnya keberadaan 
perusahaan trader gas swasta tak lepas dari 
minimnya upaya pengawasan pemerintah 
dan tak sempurnanya Undang-Undang No. 
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Karena itu, dia akan berkoordinasi dengan 
sejumlah pihak dalam merumuskan draf 
amandemen Undang-Undang Migas yang se-
dianya akan memberantas keberadaan trader 
gas swasta.

“Pangkal masalahnya itu ada pada UU migas 
yang sangat neolib. Sebagai solusi, kami dari 
DPR berkomitmen merevisi Undang-undang 
agar jaringan pipa transmisi dan distribusi 
dikuasai negara melalui BUMN dan tidak ada 
lagi trader swasta,” tutur Inas.

Sebelumnya, dalam Ikhtisar Hasil Pemerik-
saan Semester (IHPS) I/2017 BPK menemukan 
adanya 17 permasalahan dalam kegiatan niaga 
dan transportasi yang dilakukan Pertagas, beri-
kut entitas usahanya pada periode 2014 hingga 
semester I/2016. Dari permasalahan tadi, BPK 
menyimpulkan anak usaha PT Pertamina ini 
berpotensi kehilangan pendapatan mencapai 
Rp 1,46 triliun.(chi/jpnn)
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FOTO: IST 

SEPI: Pengadilan Negeri Cibadak di Jalan Jajaway, Kecamatan Palabuhanratu tempat terdakwa pencabulan, M Rian Firdaus divonis bebas oleh 
hakim, belum lama ini.

BANJIR: Bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di Desa/Kecamatan Cibitung yang menenggelankan lima kampung ternyata tidak merusak 
lahan pertanian warga.
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sambungan dari Hal 16

masa tanam belum dimulai 
juga banjirnya sudah surut,” 
sebutnya. 

 Kendati saat ini belum 
ada kerusakan lahan per-
tanian,  Dedah berjanji 
a k a n  t e r u s  m e l a ku k a n 
p e m a n t a u a n  k e  s e t i a p 

daerah, karena saat ini 
intensitas hujan cukup 
tinggi dan sewaktu-waktu 
dapat mengancam lahan 
pertanian.  “Kami terus 
melakukan pemantauan, 
termasuk jika terjadi ben-
cana,” singkatnya. 

 Sementara itu, Kepala 
Seksi Kedaruratan Badan 

Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupat-
en Sukabumi, Eka Widia-
m a n  m e n g u n g k a p k a n , 
saat bencana lalu, pulu-
han hektar lahan sawah 
terendam banjir bandang. 
Namun, saat terjadi banjir 
lahan pesawahan belum 
memasuki  masa tanam 

atau panen sehingga tidak 
mengakibatkan kerugian. 
“Kalau kerugian seper-
tinya tidak ada, karena 
padinya juga belum di-
tanam. Kalau kerusakan, 
hanya seperti tanggul dan 
batas-batas pesawahan 
memang terjadi,” pung-
kasnya (cr15/d)

Bencana, Lahan Pertanian Aman

tahun lalu.   K e m u d i a n , 
polisi  mengembangkan 
kasusnya dan mendapa-
ti  barang bukti  lainnya 
berupa dua unit sepeda 
motor, yakni Honda Beat 
tahun 2012 dan Yamaha 
Mio Garnis tahun 2009. 
“ B a r a n g  b u k t i  l a i n n y a 
y a k n i  d u a  b u a h  ku n c i 
leter T dan sebuah kunci 
tempel. Kasus ini masih 
terus dikembangkan dan 
kami tengah membur u 
tersangka lainnya yang 
dentitasnya sudah kami 
k a n t o n g i ,”  u j a r  D h o n i 
kepada Radar Sukabumi, 
Jumat (6/10).

 Kepada polisi, kata Dho-
ni,  tersangka mengaku 
m e l a k u k a n  p e n c u r i a n 
dengan modus mengam-
bil  sepeda motor  yang 
terparkir di pinggir jalan 
atau depan rumah milik 
korban. Ketika situasi me-
mungkinkan, tersangka 
beraksi dengan merusak 
bagian kunci kontaknya 

menggunakan kunci leter 
T atau dikorsletkan pada 
bagian riley kunci kontak. 
“Tersangka dijerat dengan 

pasal 363 KUHP dengan 
ancaman maksimal tujuh 
tahun kurungan penjara,” 
pungkasnya. (ren)

Sempat DPO, 
Atin Akhirnya Ditangkap

“Kenapa kita pilih senam 
ini, karena sekarang sedang 
ngetren dikalangan ma-
syarakat, jadi mengapa tidak 
dihari jadi kabupaten ini kita 
mengajak masyarakat un-
tuk menggalangkan senam 
sehat berupa senam Mau-
mere,” papar Ketua FORMI 
Kabupaten Sukabumi, Yani 
Jatnika Marwan kepada 
Radar Sukabumi, kemarin 
(6/10). 

 Menurut Yani, senam 
Maumere dipilih karena 
memiliki pilosofi gerakan 
yang mudah diingat dan 
mudah dilaksanakan. Se-
hingga, dengan mudahnya 
gerakan tersebut akan ber-
dampak pada tingginya 
animo masyarakat untuk 
berolahraga melalui se-
nam. “Paling tidak kita 
diajak untuk bergerak se-
banyak 2.000 langkah se-

tiap hari. Dan saya fikir 
dengan senam Maumere 
ini langkahnya sudah lebih 
dari itu. Intinya supaya se-
hat, tapi dengan dikemas 
menggunakan senam ger-
akannya akan lebih mudah 
dinikmati,” ungkapnya. 

 Dengan begitu, kata Yani, 
adanya senam ini untuk 
menjaga kebugaran dan ke-
sehatan tubuh dengan cara 
kreatif dan menyenangkan 
untuk dilakukan di ten-
gah masyarakat. Apalagi, 
gerakannya tergolong mu-
dah. “Ketika senam ini 
dilakukan, tuntutan untuk 
bergerak setiap hari jadi 
tidak terasa, karena ger-
akan yang ada dalam se-
nam ini asyik,” terangnya. 
Yeni beralasan, selama ini 
FORMI berkeinginan besar 
untuk meningkatkan dera-
jat kesehatan masyarakat 
di Kabupaten Sukabumi. 
Adanya senam Maumere 

yang sudah menasional ini, 
Yeni berharap kebugaran 
dan kesehatan masyara-
kat Kabupaten Sukabumi 
semakin meningkat. “Se-
nam ini milik masyarakat, 
jadi kita ingin olahraga ini 
untuk semua, tidak hanya 
untuk ibu-ibu, tapi untuk 
semua lapisan masyarakat,” 
tandasnya. 

 Sementara itu, Bupati 
Sukabumi, Marwan Ham-
ami berharap, masyara-
kat mempunyai kesadaran 
yang tinggi akan penting-
nya menjaga kesehatan. 
Salah satunya, melalui se-
nam Maumere mampu 
mendorong pola hidup se-
hat, selalu bugar dan sehat. 
“ Festival senam Maumere 
untuk membudayakan pola 
hidup sehat, agar resiko 
akan terjangkitnya suatu 
penyakit semakin rendah. 
Makanya ini harus digal-
akan,” terangnya. (Cr10/d)

Senam Maumere Meriah
 Tanam Kedelai APBN-P ta-
hun 2017 di lahan PT Bo-
gorindo Cemerlang, Keca-
matan Cikembar, kemarin 
(6/10). Menurutnya, pelu-
ang ini harus dimanfaatkan 
semaksimal mungkin meng-
ingat Kabupaten Sukabumi 
memiliki potensi yang cukup 
luas untuk pengembangan 
kedelai. Baik lahan milik 
masyarakat, perkebunan, 
kehutanan maupun lahan 
Perum Perhutani. 

“Pemerintah berkeingi-
nan untuk memenuhi ke-
delai dari produksi dalam 
negeri, sehingga kebutu-

han kedelai tidak lagi ha-
rus mengimpor dari luar,” 
ujarnya. 

 Upaya pengembangan 
kedelai tidak terlepas dari 
berbagai kendala dan tan-
tangan, khususnya kepas-
tian harga dan pemasaran 
hasil. Terlebih para petani 
saat ini sudah mulai jeli 
melihat potensi dan pelu-
ang pasar dalam menen-
tukan komoditas yang akan 
ditanam. “Apabila tidak ada 
garansi harga, maka petani 
akan beralih menanam 
komoditas lain yang lebih 
memberi jaminan keun-
tungan yang memadai,” 
sambungnya. 

 Melalui Gerakan Tanam 
Serentak Kedelai ini, Iyos 
berharap bisa meningkat-
kan produksi dan produkti-
vitas kedelai di Kabupaten 
Sukabumi. Sehingga nanti-
nya dapat memotivasi para 
petani untuk menanam 
kedelai dengan meman-
faatkan lahan-lahan kering 
dan lahan marginal ko-
song yang tersebar. “Den-
gan Gerakan ini, semoga 
para petani dapat lebih 
mengoptimlakan lahan 
pertanian untuk pengem-
bangan produksi kedelai,” 
imbuhnya. 

 Sementara itu Kepala Di-
nas Pertanian Kabupaten 

Sukabumi, Dedah Herlina 
menambahkan, penana-
man APBN-P Kedelai di 
Kabupaten Sukabumi mem-
peroleh tambahan seluas 
2060 hektar. Dan untuk di 
lahan Bogorindo ini, bakal 
ditanam kedelai sebanyak 
110 hektar dan untuk jagung 
seluas 140 hektar. 

“Pelaksanaan penanaman 
di perkebunan ini merupak-
an realisasi Peraturan Bu-
pati nomor 115 tahun 2016 
tentang Kemitraan Usaha 
Perkebunan dan ini sesuai 
dengan program pemer-
intah dalam upaya khusus 
padi, jagung dan kedelai,” 
pungkasnya. (cr15/d)

APBN-P Kedelai Sukabumi 2060 Hektar

“Dari tingkat polisi saja, 
tidak mungkin terdakwa 
ini  ditetapkan menjadi 
tersangka bila tidak ada 
barang bukti. Belum lagi 
diperiksa Jaksa Penun-
tut Umum (JPU) sebelum 
berkasnya dilimpahkan 
ke pengadilan. Makanya 
kami selaku warga merasa 
heran bila terdakwa divonis 
bebas,” bebernya.

 Nurul mengaku mendu-
kung bila penasehat hukum 
korban melaporkan hakim 
yang menangani kasus ini ke 
Komisi Yudisial (KY). Ia ber-
harap, KY segera  memeriksa 
hakim tersebut. “Perlu di-
periksa hakim yang mem-
bebaskan terdakwa ini. Kami 
sangat mendukung PH yang 
melaporkan hakim ke KY,” 
pungkasnya. 

 Sebelumnya telah diberi-
takan, hakim Pengadilan 
Negeri Cibadak memvonis 
bebas pelaku cabul, M Rian 
Firdaus pada sidang putu-

san, Rabu (4/10) lalu. 
 Informasi yang dihimpun 

Radar Sukabumi, terdakwa 
merupakan pelaku keja-
hatan pencabulan terha-
dap anak di bawah umur 
yang tiada lain adalah anak 
tirinya sendiri di wilayah 
Kecamatan Parungkuda. 
Sidang putusan yang diket-
uai M. Fauzan Haryadi den-
gan hakim anggota Deni 
Indrayana dan Prasetyo 
Nugroho itu menyatakan 
terdakwa tidak terbukti 
melakukan tindak keja-
hatan pelecehan seksual. 

 “Kami kecewa atas vo-
nis ini. Masa sudah jelas 
begitu, hakim malah me-
mutuskan tidak bersalah, 
kan aneh,” ujar Penasehat 
Hukum korban, Evan Sukri-
anto saat dihubungi Radar 
Sukabumi, kemarin (5/10). 

 Evan mengaku kecewa 
atas putusan hakim ke-
pada terdakwa. Ia menilai 
hakim tidak mencermati 
dampak yang terjadi dari 
kasus kekerasan seksual 

terhadap korban. “Itu kan 
kasus pidana yang dilaku-
kan oleh ayah tirinya, apa-
lagi korbannya anak di 
bawah umur, yang masa 
depannya masih panjang. 
Bukti-buktinya jelas kok,” 
ungkapnya.

 Terkait putusan terse-
but, Evan berjanji akan 
melaporkan hakim yang 
menangani kasus ini ke-
pada komisi yudisial. Hal 
itu supaya para hakim yang 
memvonis bebas terdakwa 
segera diperiksa. “Kasus 
kekerasan seksual terha-
dap anak di bawah umur, 
pelakunya malah dibebas-
kan. Makanya kami akan 
laporkan hakim kasus ini ke 
komisi yudisial,” terangnya. 

 Disinggung soal barang 
bukti yang dihadirkan pada 
persidangan, Evan mene-
gaskan sudah cukup, meski 
ada terkendala pada hasil 
keterangan korban yang 
dinilai  masih di bawah 
umur. “Kalau barang bukti 
kami rasa sudah cukup 

dengan adanya visum dan 
keterangan korban. Korban 
kan masih anak kecil, mana 
bisa dia merekayasa cerita,” 
akunya. 

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

 Evan berasalan, penga-
juan kasasi sudah sepatut-
nya dilakukan mengingat 
perlakuan terdakwa ter-
hadap korban, berdampak 
pada psikologis korban. 
“Atas kejadian itu, nan-
ti akan berdampak pada 
psikologinya, itu yang ha-
rus diperhatikan tentunya,” 
pintanya. (ren)

harus mempertanggung-
jawabkannya di hadapan 
hukum. “Tapi fakta hari ini, 
pengadaan Alkes itu sudah 
diperiksa BPK dan reko-
mendasinya pun sudah dis-
elesaikan. Tapi kita lihat saja 
nanti, bila memang ada, ya 
harus bertanggung jawab,” 
imbuhnya. 

 Seharusnya, lanjut Agus, 
RS Sekarwangi harus be-
rani menunjukan bukti 
pengembalian kelebihan 
pembayaran kepada publik. 
Hal ini untuk meyakinkan 
publik, bila persoalan itu su-
dah diselesaikan. “Harusnya 
semua diperlihatkan bukti-
buktinya, jangan setengah-
setengah,” jelasnya.

 Sebelumnya telah diberi-
takan, Inspektorat Kabupat-
en Sukabumi berjanji akan 
melakukan pemeriksaan 
secara profesional terhadap 
persoalan yang dilaporkan 
Lembaga Swadaya Masyara-
kat Bangun Kesejahteraan 
Rakyat Sukabumi ke Komisi 

Pemberantasan Korupsi 
(KPK). Hal itu jika KPK me-
limpahkan laporan tersebut 
ke Inspektorat. “Kami siap 
untuk melakukan pemer-
iksaan atas persoalan ini, 
bila KPK melimpahkannya 
kepada kami,” ujar Sekre-
taris Inspektorat Kabupaten 
Sukabumi, Komarudin saat 
ditemui Radar Sukabumi, 
kemarin (5/10).

 Menurut Komarudin, 
perihal pengadaan alat ke-
sehatan (Alkes) tahun 2014 
di BLUD RS Sekarwangi 
yang kini dipersoalkan itu, 
sebetulnya sudah diperiksa 
Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) Perwakilan Jawa 
Barat. Dari pemeriksaan 
tersebut, memang ditemu-
kan kelebihan anggaran 
dalam pengadaannya sebe-
sar Rp555 juta lebih. “Dan 
itu sudah diselesaikan. 
Bukti pengembalian kele-
bihannya pun ada pada 
kami,” terangnya.

 Kendati demikian, Ko-
marudin belum bisa me-
mastikan apakah dalam 

pengadaan Alkes ini benar-
benar tidak ada persoalan 
atau tidak. Pasalnya, sam-
pai saat ini Inspektorat Ka-
bupaten Sukabumi belum 
melakukan pemeriksaan 
pada kegiatan tersebut. “BPK 
sudah memeriksa dan men-
emukan kelebihan pem-
bayaran. Sementara kami 
belum melakukan pemer-
iksaan terkait persoalan ini, 
kami menunggu limpahan 
dulu,” akunya.

 Disinggung soal dugaan 
adanya ‘kongkalikong’ an-
tara pihak rumah sakit, pen-
gusaha dan ULP, Komarudin 
mengaku tidak ingin berspe-
kulasi. Pasalnya, Inspektorat 
Kabupaten Sukabumi belum 
memeriksa persoalan Alkes 
ini. “Anggarannya ini dari 
pemerintah provinsi. Kami 
tidak tahu apakah ada kong-
kalikong atau tidak, karena 
Inspektorat belum melaku-
kan pemeriksaan. Sekali lagi, 
kami siap memeriksa secara 
khusus persoalan ini bila 
KPK melimpahkan kepada 
kami,” pungkasnya. (cr15/t). 

Vonis Bebas Pelaku Cabul Janggal

DPRD Segera Panggil 
Dirut Sekarwangi

FOTO: DOK RADAR SUKABUMI 

PEMERIKSAAN: 2015 lalu, Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi sempat memeriksa pengadaan Alkes 
di RS Sekarwangi. Saat ini, pengadaan Alkes di RS Sekarwangi juga tengah dilaporkan ke KPK oleh LSM Bangker.



SABTU, 7 OKTOBER TAHUN 2017    HALAMAN 16

SEREMONI

HUKUM

APBN-P Kedelai Sukabumi 2060 Hektar

DPRD Segera Panggil 
Dirut Sekarwangi

Vonis Bebas Pelaku Cabul Janggal
CIBADAK - Vonis bebas hakim dalam kasus 

dugaan pencabulan terhadap terdakwa, M Rian 
Firdaus mendapat reaksi miring dari sejumlah 
kalangan. Masyarakat kerap mempertanyakan 
independensi hakim yang menangani kasus 
tersebut.

 Seorang mahasiswi swasta Sukabumi, Nurul 
Hasanah (25) mengatakan, pelecehan seksual 
terhadap anak di bawah umur seharusnya menjadi 
perihal yang harus ditangani secara serius dan 
profesional. Pasalnya, kasus ini selain telah me-
langgar Undang-undang, juga berdampak secara 

psikologis terhadap korban. “Anak di bawah umur 
ini telah ada UU khusus yang mengaturnya. Seha-
rusnya dalam kasus ini, hakim tidak membebas-
kan pelaku,” ujar Nurul kepada Radar Sukabumi, 
kemarin (6/10). 

 Menurut Nurul, perkara yang sudah masuk dalam 

persidangan, tentunya sudah dilengkapi dengan 
barang bukti yang cukup kuat. Makanya ia mengaku 
heran, bila dalam kasus ini terdakwa dinyatakan 
tidak terbukti melakukan pencabulan. 

CIBADAK - Dilaporkannya 
Rumah Sakit Sekarwangi ke 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) belum lama ini 
membuat DPRD Kabupaten 
Sukabumi turut bicara. Lem-
baga legislatif ini berjanji akan 

segera memanggil Direktur RS 
Sekarwangi untuk diminta ket-
erangannya. “Secepatnya kami 
bakal melakukan pemanggilan 
untuk (komunikasi) dengan 
Dirut RS Sekarwangi,” ujar 

Ketua DPRD 

Kabupaten Sukabumi, Agus 
Mulyadi saat dihubungi Radar 
Sukabumi, kemarin.

 Menurut Agus, jika memang 
dalam pengadaan alat kes-
ehatan (Alkes) tahun 2014 
ini terdapat persoalan dan 

dugaan tindak pidana korupsi 
seperti yang dilaporkan Lem-
baga Swadaya Masyarakat 
Bangun Kesejahteraan Rakyat 
Sukabumi itu benar terjadi, 
maka pihak RS Sekarwangi 

BPK Temukan 
Kelebihan 

Pembayaran 
Rp555 Juta

CIKEMBAR- Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi menar-
getkan dapat memenuhi ke-
butuhan kedelai dari produksi 
dalam negeri. Untuk mengejar 
target itu, produksi komoditas 

kedelai terus dikembangkan 
dengan mengalokasikan ang-
garan melalui pengembangan 
kedelai reguler dan keledai 
refocusing di lahan milik Per-
hutani serta pengembangan 

kedelai APBN-P. 
 Sekretaris Daerah Kabupat-

en Sukabumi, Iyos Somantri 
menjelaskan, komoditas kede-
lai merupakan salah satu ko-
moditas yang memiliki posisi 

penting dan strategis dalam 
perekonomian nasional seb-
agai bahan baku pembuatan 
tahu dan tempe. 

 “Oleh karena itu pemerin-
tah menetapkan komoditas 

kedelai sebagai salah satu 
komoditas prioritas untuk 
dikembangkan, disamping 
padi dan jagung,” jelasnya 
saat acara Gerakan  Serempak 

FOTO: IST 

TANAM SERENTAK: Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri, Kepala Dinas Pertanian, Dedah Herlina, beserta petani saat melaksanakan Gerakan Penanaman Serentak Kedelai, kemarin 

Bencana, Lahan Pertanian Aman
CIBADAK- Amukan alam 

akhir-akhir ini memporak 
porandakan Kabupaten 
Sukabumi. Dimulai ban-
jir, longsor sampai kepada 
pergerakan tanah. Kendati 
demikian, Dinas Pertanian 
Kabupaten Sukabumi me-
mastikan, lahan pertanian 
sampai saat ini belum ter-
dampak. Pasalnya, saat ben-
cana lahan pertanian sedang 
tidak produktif. 

Kepala Dinas Pertanian 
Kabupaten Sukabumi, De-
dah Herlina menjelaskan, 
pasca intensitas hujan yang 
cukup tinggi mengguyur 
Kabupaten Sukabumi, la-
han pertanian masih aman. 
“Bencana yang sebelumnya 
terjadi di wilayah Kecamatan 
Cibitung, Cidolog dan yang 
lainnya tidak mengganggu 
lahan pertanian. Karena saat 
kejadian, lahan pertanian 
belum ditanami,” jelasnya 
kepada Radar Sukabumi. 

 Walaupun bencana banjir 
bandang yang merendam 
puluhan hektar lahan perta-
nian di Kecamatan Cibitung 
beberapa waktu lalu, kata 
Dedah, tapi tidak sampai 
merusak lahan pertanian. 
Selain itu, luapan air Sungai 
Cikaso itu sudah surut. “Jadi 
banjir bandang itu tidak 
berpengaruh, disamping 

Senam Maumere 
Meriah

PALABUHANRATU - Senam Maumere 
tingkat Kabupaten Sukabumi di Venue Tinju 
Gelanggang Olahraga Palabuhanratu nam-
pak meriah, kemarin (6/10). Kemeriahan itu 
merupakan rangkaian dari pesta hari jadi 
Kabupaten Sukabumi ke-72.

 Sedikitnya 38 peserta mengikuti lomba 
senam Maumere ini yang diselenggarakan 
Forum Olahraga Rekrasi Masyarakat Indo-
nesia (FORMI) Kabupaten Sukabumi. Per-
lombaan dilaksanakan selama dua hari ini, 
untuk memperkenalkan olahraga terhadap 
masyarakat dan dinilai memiliki manfaat un-
tuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh. 

Sempat DPO, Atin 
Akhirnya Ditangkap

CIBADAK - Satuan Reserse dan Kriminal 
(Reskrim) Polres Sukabumi akhirnya berhasil 
mengungkap kasus pencurian kendaraan 
bermotor (Curanmor) yang terjadi pada ta-
hun 2016 lalu di Kampung Segog, RT 02/02, 
Desa Batununggal, Kecamatan Cibadak.

 Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, 
pelaku yang ditangkap itu adalah HN alias 
Atin (32) warga Kampung  Cidadas, Desa 
Neglasari, Kecamatan Cibadak. Diketahui 
pada 26 November 2016, Atin mencuri sepeda 
motor Suzuki Skywave bernopol F 5298 VE 
milik Burhanudin.

 Saat melakukan aksi pencurian, Atin 
melakukannya disertai pemberatan lantaran 
merangsak masuk ke halaman rumah korban 
dengan merusak gembok gerbang. Kemu-
dian, tersangka merusak atau menjebol kunci 
kontak kendaraan dengan menggunakan 
kunci palsu atau kunci leter T. Setelah berha-
sil, Atin lalu membawa kabur motor korban.

 Kasatreskrim Polres Sukabumi, AKP 
Dhoni Erwanto menjelaskan, dari tangan 
tersangka, petugas mengamankan barang 
bukti berupa sepeda motor merek Suzuki 
Skywave beserta STNK yang dicurinya pada 
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MERIAH: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami saat 
mengikuti Senam Maumere tingkat Kabupaten 
Sukabumi di Venue Tinju Gelanggang Olahraga 
Palabuhanratu, kemarin (6/10)
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