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Cikole dan Citamiang Banyak 
Rutilahu

12 Juta Kubik Air Dikomersilkan?

“Mudah-mudahan we atuh bisa 
buru-buru di aromean”

“Na atuh, nyaho rahayat teh ker 
kalimpungan hayang cai bersih”
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 BERBAGI...Baca Hal 4

 DISERBU...Baca Hal 4
 SUARATI...Baca Hal 4

 SAMPAI...Baca Hal 4

Piter Tan dan Sekolah Barista Gratis untuk Anak-Anak Petani Kopi Wamena

Sampai Diangkat Jadi Anak Adat di Distrik Walesi

Berbagi, Pakai 
Dress dari Duit

BERBAGI itu penting. Caranya bebas, 
yang penting ikhlas. Model Playboy Vicky 
Xipolitakis punya cara unik buat berbagi 
kebahagiaan dengan mereka yang kekuran-
gan. Dia mengenakan dress berbalut duit. 
Vicky menempelkan uang (entah sejumlah 
berapa) di gaun mini yang dikenakannya, lalu 
berkeliling di metro atau subway New York.

 ’’Aku sengaja memilih metro karena menu-
rutku banyak orang yang membutuhkan di 
sana,’’ ucapnya sebagaimana dikutip Mirror.

 PASAR...Baca Hal 4

M MURAZ

Walikota Sukabumi

Piter Tan mendidik anak-anak muda Wamena bergelut 
dengan kopi agar kualitas kopi di sana bisa terjaga. Terharu 

dengan loyalitas petani Wamena kepada dirinya.

FERLYNDA PUTRI, Jayapura 

NONYO Lanni begitu bangga 
mengenakan apron. Merasa seo-
lah seperti kesatria dengan baju 
besinya. Yang begitu gagah karena 
baru saja memenangi pertarun-
gan. ’’Saya sudah bisa bikin kopi,’’ 
tuturnya mantap. 

 Meracik kopi. Menjadi barista 
sehebat mungkin. Itulah pertarun-
gan sehari-hari yang harus diha-
dapi pemuda dari Distrik Walesi, 
Wamena, tersebut di Pit’s Corner.

 Di coff ee shop di Jayapura milik 
Piter Tan itulah Nonyo tinggal. Tiap 
pulang sekolah, di tempat itu pula 
dia akan belajar meracik kopi.

 Piter membebaskan seluruh 
biaya tempat tinggal dan rumah. 
Bahkan, tiket untuk pulang-pergi 

Pasar Batal Dibangun Lagi
Polres : Mungkin Saja Ada 

Tersangka Baru
SUKABUMI - Harapan masyarakat Kota Sukabumi 

kembali terhempas. Pembangunan Pasar Pelita yang diren-
canakan minggu depan sudah dilakukan peletakan batu 
pertama, kembali gagal.  Hal tersebut disampaikan Walikota 
Sukabumi, M Muraz saat ditemui usai melaksanakan 
Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan 

Terlalu Mudah 
untuk Indonesia

0 VSFILIPINA INDONESIA 9

YANGON - Timnas U-19 
Indonesia untuk sementara 
memimpin klasemen Grup 
B Piala AFF U-18. Itu me-
nyusul penampilan gila tanpa 
ampun Garuda Nusantara, 
saat melumat Filipina 9-0 di 
Th uwunna Stadium, Yangon, 
Myanmar, Kamis (7/9) malam.

 Sembilan gol kemenangan skuat 
Garuda Nusantara disumbangkan 
lewat hat-trick Feby Eka Putra pada 
menit ke-8, 68, dan 88, Egy Maulana 
Vikri (22 dan 37-pen), M Iqbal (26 dan 

44), Rafl i Mursalim (90), dan 
Resky Witriawan (90+2).

 Permainan Indonesia 
dalam laga ini sangat domi-
nan. Sejak peluit kick off 
dibunyikan, Rachmat Iri-
anto dkk langsung mem-
peragakan permainan me-

nyerang dengan sporadis. 
Berulangkali tekanan dilakukan 
ke kotak penalti, namun masih 
bisa diamankan oleh pemain 
Filipina.

AFF U18
CHAMPIONSHIP 2017

MYANMAR

 TERLALU...Baca Hal 4

NEGARA

1. indonesia    
2. Vietnam   
3. Brunei  
4. Myanmar
5. Filipina
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KLASEMEN SEMENTARA GRUP B PIALA AFF U-18

“Kita tunda dulu. Nampaknya ini 
perlu adanya reschedule setelah 
tertangkapnya IR selaku Kuasa 
Direksi PT. AKA. Harus ada 
penyamaan persepsi dulu. Kan IR 
ngomong bahwa bangunan itu, 
dia yang bagun dengan sumber 
uang dari pedagang. Dan polres 
pun juga sedang dalam proses 
melakukakan penyidikan,”

BERBAGI ILMU: Piter Tan (kiri) dan Nonyo 
Lanni di Pit’s Corner,coffee shop milik Piter, 

di Jayapura.
GUSLAN GUMILANG/JAWA POS

Diserbu Produk Impor, 
Petani Singkong Merugi

JAKARTA – Petani singkong di Jawa 
Timur, Jawa Tengah, dan Lampung 
wajar menjerit. Sebab harga singkong 

terjun bebas. Catatan Kementerian 
Pertanian, pada 2015 harga singkong 
masih Rp 2.400/kg. Tetapi dalam dua 

tahun terakhir, harga cassava itu jatuh 
hingga di kisaran Rp 674/kg.

Surati Jokowi 
Selesaikan 

Kasus Munir
Aksi Kamisan 505 dihadiri pula 

aktris Rio Dewanto

JAKARTA – Keluarga korban dan akti-
vis hak asasi manusia (HAM) berharap 
Presiden Joko Widodo lebih peduli pada 
penuntasan kasus kematian Munir. Sore 
kemarin (7/9) bertepatan dengan hari 
meninggalnya Munir, para aktivis itu 
menggelar aksi Kamisan ke-505. Tuntutan 
aksi damai itu agar pemerintah membuka 
dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir.

SUMBER : BPS DAN KEMENTAN
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TESTIMONI yang disam-
paikan 25 pemuda di ruang 
Semanggi, lantai 5 Gedung 
Graha Pena, cukup meng-
undang simpati. Mereka 
bercerita tentang masa kecil, 
cita-cita, serta masa depan. 
Misalnya, Faisal Alfarisi. Pria 
20 tahun itu hidup serba ke-
kurangan sejak kecil.

Dia terlahir sebagai anak 
kedua di antara tujuh ber-
saudara. Sang ayah per-
gi meninggalkan mereka. 
Kehidupan ekonomi pun 
menjadi tidak keruan.

“Saya tidak punya mimpi 
untuk bisa sukses karena hi-
dup serba terbatas,’’ katanya.

Namun, sang ibu terus 
memberikan semangat. Satu 

kalimat dari ibunya yang 
selalu diucapkan: Jadilah 
orang yang berguna untuk 
diri sendiri dan orang lain.

Meski hidup terbatas, dia 
selalu bersyukur. Sebab, 
Tuhan masih memberinya 
anggota tubuh yang sempur-
na. ’’Gunakan tangan selagi 
bisa, gunakan kaki selagi 
mampu. Di mana ada kema-
uan pasti ada kesempatan,’’ 
tegasnya.

Cerita lain disampaikan 
Nur Azizah, 19. Dia ditinggal 
orang tuanya sejak berusia 2 
tahun. Nur tidak pernah me-
rasakan kasih sayang orang 
tua kandung. Selama

hidup di panti asuhan, 
Nur mengandalkan ban-

tuan dari para dermawan. 
’’Memprihatinkan. Tapi, 
saya tidak ingin selamanya 
hidup dalam keprihatinan,’’ 
ungkapnya.

Semangat Nur untuk bang-
kit sangat luar biasa. Ada 
tekad yang menjadi prinsip. 
Yakni, membantu orang 
lain sebagaimana orang lain 
telah membantunya.

Dia yakin, ketulusan akan 
menghasilkan kebahagiaan. 
’’Saya pegang prinsip itu 
hingga sekarang,’’ ucapnya.

Masih ada testimoni lain 
yang disampaikan dalam 
forum Akademi Wirausaha 
tersebut. Ke-25 orang itu 
merupakan kader pilihan 
yang dilatih dinsos dalam 
bidang wirausaha. Selama 

sebulan mereka digembleng 
cara membuka dan menge-
lola usaha. Diharapkan, se-
telah lulus dari gemblengan 
itu, mereka bisa mandiri dan 
bermanfaat bagi orang lain.

Nah, hari ini 25 anak terse-
but mulai bergelut dengan 
dunia kerja. Mereka berga-
bung dengan Jawa Pos untuk 
belajar tentang marketing. 
Ada produk yang mereka 
bawa untuk dipasarkan di 
tempat yang sudah diten-
tukan.

Selama belajar dengan 
Jawa Pos, mereka akan di-
nilai. Antara lain, perolehan 
penjualan, cara menawar-
kan barang, hingga sema-
ngat dan kerja keras. Staf 
Dinsos Aziz Muslim menya-
takan, hasil penilaian akan 
menentukan nasib mereka. 
Bisa jadi, mereka yang ma-
suk kriteria dan memiliki ni-
lai bagus akan direkrut Jawa 
Pos. Namun, mereka yang 
tidak beruntung tetap tidak 

rugi. Ada ilmu yang diserap 
selama magang bersama 
Jawa Pos. ’’Itulah tujuan 
akhir Akademi Wirausaha,’’ 
jelasnya.

Tahun ini merupakan ge-
nerasi kedua. Dinsos sudah 
merekrut banyak anak jalan-
an yang tidak bekerja. Mere-
ka dibina agar mau bekerja. 
Setelah mereka memiliki 
kemauan, dinsos membe-
rikan pemahaman tentang 
kewirausahaan. Tahap ter-
akhir adalah menitipkan 
mereka kepada perusahaan 
yang mau memperkerjakan.

Sebenarnya dinsos mem-
butuhkan kerja sama de-
ngan perusahaan lain. Se-
makin banyak perusahaan, 
semakin banyak pula anak 
jalanan yang bisa dibina. 
Mereka akan dilatih dan 
disalurkan ke perusahaan-
-perusahaan tertentu untuk 
magang. ’’Kalau mereka 
serius dan berprestasi, ada 
peluang besar direkrut men-

jadi karyawan di perusahaan 
itu,’’ ujarnya.

Kepala Dinsos Supomo 
menuturkan, masih banyak 
pemuda di Surabaya yang 
mengalami masalah sosial. 
Mereka memiliki potensi, 
tapi tidak tahu cara memak-
simalkannya.

Di sisi lain, banyak per-
usahaan yang mencari 
karyawan dengan potensi 
luar biasa. ’’Kami berupaya 
mempertemukan dua hal 
tersebut,’’ katanya.

Program itu akan terus ber-
jalan dari tahun ke tahun. 
Hingga kini, dinsos masih 
mendata siapa saja yang 
terbelit persoalan sosial. 
Selanjutnya, mereka dita-
wari untuk

gabung dalam Akademi 
Wirausaha. ’’Kami akan bina 
dan dampingi mereka sejak 
belum paham apa-apa hing-
ga mampu menghasilkan 
karya,’’ tegas Supomo. (*/
c5/oni)

Mengenal Program Akademi Wirausaha yang Digagas Dinas Sosial Surabaya Bersama Jawa Pos

Sebulan Digembleng agar Mahir Marketing

FT:CHANDRA SATWIKA/ JAWA POS

BANGKITKAN SEMANGAT: Aziz Muslim memberi motivasi 
kepada 25 peserta Akademi Wirausaha di ruang Semanggi, 
Graha Pena.

ALICE NORIN
FIGUR

NASIONAL

Semua orang punya cita-cita. Termasuk 25 
pemuda yang tergabung dalam Akademi 
Wirausaha binaan Dinas Sosial (Dinsos) 

Surabaya.

THORIQ S.K.
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Benarkah Kopi 
Instan Berbahaya?
SEJAK beberapa tahun lalu, beredar informasi bahaya kopi 

instan karena kandungannya bermacam-macam. Misalnya, 
gula yang berlebihan atau adanya zat perisa. Kabar tersebut 
tak sepenuhnya benar. Sebab, selama ini banyak orang yang 
belum memahami definisi kopi instan.

Sering kali masyarakat menganggap semua kopi dalam 
kemasan, khususnya sachet, merupakan kopi instan. 
Padahal, BPOM telah memberikan definisi dan kategorisasi 
terhadap produk kopi di pasaran. 

Dalam Peraturan Kepala BPOM No 21/2016 tentang 
Kategori Pangan, telah diatur definisi dan karakteristik dasar 
pangan olahan kopi serbuk. Di antaranya, kopi bubuk, kopi 
instan, kopi dekafein, kopi instan dekafein, minuman serbuk 
kopi gula susu, minuman serbuk kopi gula krimer, dan 
minuman serbuk kopi gula.

Kopi instan diartikan sebagai produk kering mudah larut 
dalam air. Kandungan kafein tidak kurang dari 2 persen dan 
tidak lebih dari 8 persen. Kopi instan dihasilkan dengan cara 
mengekstrak dengan air dari biji kopi yang telah disangrai.

Pakar kopi Indonesia sekaligus juri kompetisi barista 
internasional Tuty H. Mochtar mengatakan, kopi instan 
dihasilkan dari konsentrat kopi asli yang dikeringkan dengan 
dua cara. Ada spray drying dan freeze drying. 

Spray drying adalah kopi konsentrat yang dikeringkan dengan 
cara diembuskan untuk menjadi butiran-butiran kopi instan. 
”Sedangkan freeze drying, konsentrat kopi dibekukan, lalu 
dihancurkan menjadi kopi instan,” terangnya.

Tuty belum pernah mendengar adanya penambahan 
kandungan lain seperti gula ataupun krimer dalam 
pembuatan kopi instan. Murni dari konsentrat. Kalau 
minuman serbuk kopi, baru ada penambahan. Bukan hanya 
gula atau krimer. ”Juga ada yang ditambahi esens agar tetap 
muncul aroma kopi,” ujarnya.

Jadi, sebaiknya Anda paham komposisi kopi sachet yang 
akan Anda minum. Apakah itu masuk kopi bubuk, instan, 
atau justru sekadar minuman serbuk kopi. Yang banyak 
variannya di pasaran memang minuman serbuk kopi.

Akan lebih baik jika membeli kopi sachet dengan kandungan 
100 persen biji kopi. Jika Anda tidak terbiasa meminum kopi 
tanpa gula, tinggal tambahkan gula atau susu secara terpisah. 
Apalagi sekarang ada gula sachet dan produk susu UHT atau 
pasteurisasi dalam kemasan kecil. (gun/eko/c6/fat)  

Luka berbentuk lubang-
lubang di punggung pria 
dalam foto bukan akibat 
tersetrum listrik charger 
smartphone. Tapi, itu 
disebabkan tembakan 
pellet gun tentara India 
dalam sebuah aksi demo 
di Kashmir.

Bukan Kesetrum HP
SEBUAH foto pria sedang bersimbah 

darah tersebar di media sosial. Sekujur 
punggung pria itu penuh lubang kecil 
dengan darah bercucuran. Pria itu 
disebut meninggal karena kesetrum 
setelah mendengarkan musik sambil 
mengisi daya ponsel.

Foto pria bersimbah darah tersebut 
di-posting pemilik akun Facebook 
Nilaariefsusilo Susilo. Status yang di-
tu lis membuat merinding yang mem-
bacanya. Begini bunyinya, ’’Per-
ingatan buat kita semua. Lagi-lagi 
kor ban akibat pake hape sambil nge-
cas. Bantu aminkan… dan share seba-
nyak banyaknya agar jd pelajaran bagi 
kita… Pria ini meninggal akibat meng-
gunakan hp sambil dengar musik 
pakai handset sambil di-cas dan ke-
tiduran. Arus listrik masuk melalui 
telinga sampai ke sekujur tubuh nya 
dan meletup letup sampai membentuk 
lubang2 di seluruh tubuh nya…’’ 

Ternyata informasi tersebut hoax. 
Pria dalam foto itu bukan meninggal 
karena kesetrum ponsel. Dia terkapar 
karena tembakan pellet gun atau air 
gun. Peristiwanya terjadi di India. 
Foto yang sama dimiliki Kashmir 
Global, situs berita tentang wilayah 
Kashmir. Melalui akun Twitter-nya, 
Kashmir Global mem-posting foto 
tersebut pada 21 Oktober 2015. Cap-
tion-nya, ”Youth injured in #Bijbehara 
South #Kashmir today by Indian 
forces. Indian forces fire pellet gun 
shots on protesters’’.

Bukan hanya Kashmir Global, se jum-
lah website maupun blog yang berasal 
dari India juga memuat infor masi yang 
sama. Foto pria yang di tembaki dengan 
pellet gun  juga bukan satu. Ada bebe-
rapa korban lain yang berjatuhan 
dengan kondisi luka ham pir sama. 
Bolong-bolong di sekujur tubuh.

Sebagaimana diketahui, Kashmir 
merupakan wilayah persengketaan 
antara pemerintah India, Pakistan, dan 
gerilyawan Kashmir. Protes-protes 
oleh warga kerap mewarnai konflik 
Kashmir. Pasukan keamanan India 
sering kali menggunakan pellet gun 
dalam menghadapi para pendemo.

FAKTA

PERBANDINGAN: Foto atas, salah satu akun 
yang mengunggah foto pemuda dengan pung-
gung penuh luka berbentuk lubang. Foto yang 
diunggah pada 3 September 2017 itu dileng kapi 
keterangan korban pake HP sambil ngecas. Foto 
yang sama diunggah situs berita Kashmir Global 
pada 21 Oktober 2015 dengan keterangan kor-
ban luka akibat tembakan pellet gun.

Setelah jatuh korban cukup banyak, 
penggunaan pellet gun mulai diprotes. 
Kementerian Dalam Negeri India 
akhirnya menyatakan pellet gun hanya 
digunakan sebagai upaya terakhir. 
Senjata untuk pengendalian massa 
kemudian dialihkan ke bubuk cabai.

Amnesty Internasional India pun 
sempat melayangkan protes atas 
pengunaan pellet gun. Melalui akun 
resminya, lembaga itu menyebutkan 
bahwa ratusan orang telah terluka, 
bahkan banyak yang buta, akibat 
peng gunaan senjata pellet gun oleh 
pasukan keamanan di Kashmir dalam 
beberapa pekan terakhir. Tulisan itu 
dipublikasikan pada 4 Agustus 2016. 

Sementara itu, terkait dengan se-
ngatan listrik dalam informasi terse-
but, anggota tim pengembangan 
kendaraan listrik asal ITS Yoga Uta 
Nugraha punya pandangan berbeda. 
Menurut dia, semua kegagalan pada 
sistem perangkat elektronik pasti ada. 
Tapi, setiap perangkat ponsel biasa 
maupun smartphone saat ini sudah 
dibekali dengan galvanic insulation.

’’Secara sederhana, peranti tersebut 

mengisolasi tegangan tinggi (220 VAC) 
dan tegangan rendah (5–12 VDC). Se-
hingga, jika terjadi kegagalan pada 
sistem charger tegangan tinggi tidak 
akan memengaruhi sistem tegangan 
rendah,’’ jelas pria yang terlibat pengem-
bangan sepeda motor listrik Gesits itu. 

Jadi, ketika terjadi kerusakan pada 
charger, arus listrik tidak akan tersa-
lurkan ke smartphone. Sebab, listrik 
yang mengalir ke smartphone tetap 
bertegangan rendah. (gun/c19/eko)

ILUSTRASI WAHYU KOKANG/JAWA POS

Sharing Bahaya Kanker
MAKIN banyak public figure yang 

sadar akan bahaya kanker. Misalnya, 
Alice Norin. Model dan aktris itu 
mengaku tertarik dengan isu semua 
jenis kanker.

Tepatnya setelah sang ibu yang 
dinilai sehat justru meninggal kare-
na terkena kanker tulang sembilan 
tahun silam.

Sewaktu sang ibu masih hidup, 
mantan DJ yang berusia 30 tahun 
tersebut melihatnya sebagai sosok 
perempuan yang menjalankan 
hidup sehat. Tidak merokok, 
tidak minum, dan hanya me-
ngonsumsi makanan rumahan.

Saat ibunya terdeteksi kanker, 
Alice baru mengetahui bah-
wa stres dan faktor dari luar 
dapat memicu penyakit itu. 
’’Jadi, semakin teredukasi 
tentang itu, kita jadi 
lebih mencegah. Bisa 
sharing ilmu ke orang-
-orang yang kita sayangi,’’ 
katanya saat mengisi talk 
show bertema pencegah-
an kanker serviks di Kantor 
Wali Kota Jakarta Selatan.

Alice berfokus pada semua jenis kanker. Namun, 
menurut dia, kanker serviks menarik karena paling 
banyak persebarannya. 

Ibu satu anak itu juga me laku kan vaksinasi kan-
ker serviks dan setahun sekali menjalani medical 
checkup.

 ’’Mencegah dan mendeteksi sejak dini lebih baik 
daripada sudah parah,’’ imbuhnya. (glo/c18/oki)
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Divonis Bebas Alfi an 
Tanjung Ditahan Lagi 

SURABAYA – Alfian Tan-
jung kembali dijemput tim 
penyidik Ditreskrimsus Pol-
da Jatim, di rumah tahanan 
kelas I Medaeng Sidoarjo, 
pada Rabu (6/9) malam.

Penjemputan tersebut, lan-
taran Alfian masih terjerat 
satu kasus lagi yang sasat ini 
ditangani Polda Metro Jaya.

Hal itu diungkap Direktur 
Reskrimsus Polda Metro 
Jaya Kombes Adi Deriyan di 
Mapolda Metro Jaya, Jakarta 
Selatan, kemarin (7/9).

Adi mengatakan, Alfian 
Tanjung dilaporkan oleh 
pihak lain terkait dengan isi 
cuitan akun twitter-nya.

“Dari cuitan twitternya, 
yang dari cuitan itu men-
dorong seseorang melapor-
kannya. Kalau tidak salah 
dilaporkan bulan Februari 
kemarin,” jelasnya.

Adi menjelaskan, karena 
itu, pihaknya langsung me-
nindaklajuti laporan terse-
but.

“Dalam tahapannya, pro-
sesnya, pelaporan tetap kita 

lanjutkan. Kita akan lakukan 
pemeriksaan,” kata Adi.

Adi menambahkan, dalam 
kasus cuitan itu, sang pela-
por tersinggung karena yang 
bersangkutan menampilkan 
cuitan yang menyatakan 
bahwa 85 persen anggota 
PDIP adalah PKI.

“Konteks dari yang dia cu-
itkan, menurut pelapor telah 
meyerang kehormatan dan 
penistaan terhadap partai. 
Itu yang oleh pelapor diang-
gap penistaan dan penye-
rangan kehormatan,” beber 
Adi.

Sebelumnya, Alfi an dinya-
takan bebas oleh majelis 
hakim PN Surabaya dalam 
kasus dugaan ujaran keben-
cian terkait ceramahnya di 
YouTube. Kasus ini ditangani 
oleh Bareskrim Polri pada 
tahap penyidikan. Saat Alfi an 
keluar dari Rutan Medaeng, 
ia kembali harus berurus-
an dengan aparat penegak 
hukum. 

Aparat kepolisian dari Pol-
da Metro Jaya pun langsung 

menjemputnya dan mena-
han Alfi an untuk kasus cui-
tan di Twitter tersebut.

Kini Alfian Tanjung telah 
berada di Mako Brimob, Ke-
lapa Dua, Depok. 

Kasus cuitan ini dilaporkan 
oleh Sekjen PDIP Hasto Kris-
tiyanto.(fi r/pojoksatu)

FT:ISTIMEWA FOR JPNN.COM

HUKUM: Alfi an Tanjung (berpeci) di depan penyidik Polri, belum lama ini.



Nomor Telepon

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

110
118 
115
(0266) 222542 

(0266) 221172

. BASARNAS 115

. Kantor Pos (0266) 222542 

. PDAM TBW (0266) 221172

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

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

147 atau (0266) 220666 
(0266) 222542

6. P
7. P
8. G

K    
99. T
10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. Polsek  Cisaat (0266) 222352
15.

13.

9. P
10.
11.
12.

14.

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

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

PALANG MERAH INDONESIA (PMI)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Polsek Surade 0266) 490295

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

Polres Sukabumi (0266 - 434110) 

Polres Sukabumi Kota (0266) 245068

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

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

RUMAH SAKIT

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

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

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

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

    M
7. 
6. 
5. 

Cantumkan Identitas Lengkap

KA PANGRANGO

KA SILIWANGI / PANGRANGO

Eksekutif / Eko AC

Eksekutif / Eko AC

Jadwal Perjalanan Kereta Api

Sukabumi - Bogor Bogor - Sukabumi

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

15.29
13.25
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
12.08

10.05
-

KA. 108
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

20.41
18.30
-

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
17.48

15.45
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt
Bogor

Sukabumi
-

09.59
07.55
-

KA. 101
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Bogor

-
07.03

05.00
-

Sukabumi - Cianjur Cianjur - Sukabumi

KA. 105
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

15.10
13.50
-

KA. 104
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
11.41

10.20
-

KA. 107
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

19.35
18.15
-

KA. 106
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
17.10

15.50
-

KA. 103
Stasiun Dtg Brkt
Cianjur

Sukabumi
-

09.36
08.15
-

KA. 102
Stasiun Dtg Brkt

Sukabumi
Cianjur

-
07.05

05.45
-
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0853  1286  19090853  1286  1909

handi.234.salam@gmail.com

Oleh :
DUDUNG NURULLAH KOSWARA

(Ketua PGRI Kota Sukabumi)

OPINI

 

PENGUMUMAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Supra Artapersada yang berkedudukan 
di Kabupaten Sukabumi No. 08 tanggal 19 April 2017 yang dibuat di hadapan notaris Ruri Naldi, SH, M.Kn, notaris di 
Kota Bogor  dan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Supra Wahana Arta tanggal 
17 April 2017 yang berkedudukan di Kota Bogor dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

PT. BPR Supra Artapersada
Jl. Raya Cisaat No 124, Sukabumi

PT. BPR Supra Wahana Arta
Jl. Pajajaran No 96 Ruko P-Q, Bogor

a
kabumi

PT. 
Jl. P

1. PT. BPR SUPRA WAHANA ARTA yang berkedudukan di Kota Bogor  akan melakukan penggabungan usaha 
(MERGER) yaitu dengan menggabungkan diri kepada PT. BPR SUPRA ARTAPERSADA yang berkedudukan di 
Kabupaten Sukabumi. 

2. Alamat Kantor Pusat PT. BPR SUPRA ARTAPERSADA di Jl. Raya Cisaat No.124 Sukabumi 432152; Telp. (0266) 
223388 Fax. (0266) 226288.

3. Alamat Kantor Pusat PT. BPR SUPRA WAHANA ARTA di Jl. Pajajaran No. 96 Ruko P-Q Bogor 16153; Telp. (0251) 
8321678 Fax. (0251) 8380633.

4. Seluruh kantor PT. BPR SUPRA WAHANA ARTA baik kantor pusat maupun  kantor cabang akan menjadi kantor 
cabang dari PT. BPR SUPRA ARTAPERSADA.

5. Komposisi pemegang saham, calon anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi hasil merger menjadi :

- Nama pemegang saham

  No Nama Pemegang Saham     Lembar  Nominal (dalam ribuan Rp)      %
         Saham

   1 Yusuf Hamdani        39.865                                     39.865.000 67,00
   2 Budi Thambunanto        10.710                                     10.710.000  18,00
   3 Andi Gunawan           5.950                                       5.950.000  10,00
   4 Wianto Wirianta        2.975                                       2.975.000    5,00
 Total             59.500                                     59.500.000              100,00

- Calon anggota Dewan Komisaris

  No Nama     Jabatan

   1 Yusuf Hamdani Komisaris Utama

   2 Budi Thambunanto Komisaris

   3 Hasan Basrie S. Lago Komisaris

- Calon anggota Dewan Direksi

  No Nama     Jabatan

   1 Andi Gunawan Direktur Utama

   2 Wianto Wirianta Direktur

   3 Adrian Kurnia Khoe Direktur

6. Keberatan atas pelaksanaan merger oleh kreditur dan pemegang saham minoritas dapat diajukan selambat 
– lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan RUPS. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum 
pelaksanaan RUPS tidak ada pengajuan keberatan dari kreditur dan pemegang saham minoritas, maka kre-
ditur dan pemegang saham minoritas dianggap menyetujui merger. RUPS akan diadakan paling lambat 30 
(tigapuluh) hari setelah tanggal pengumuman ini.

7. Setelah penggabungan usaha (Merger) seluruh Hak dan Kewajiban PT. BPR SUPRA WAHANA ARTA akan beralih 
kepada PT. BPR SUPRA ARTAPERSADA.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk memenuhi ketentuan pasal 8 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia 
No 32/52/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Perkreditan Rakyat.

Sukabumi,         September 2017

Direksi PT. BPR Supra Artapersada
Direksi PT. BPR Supra Wahana Arta

Moh. Surya Sang Pembebas Guru
BILA ada sosok guru luar 

biasa dandianggap guru 
legenda yang hidup, laik 
diberikan kepada Prof. Dr. 
H. Moh. Surya. Mengapa 
beliau pantas mendapatkan 
julukan  sebagai guru le-
genda. Ya, tiada lain karena 
beliau adalah sosok yang 
melegenda dalam dunia 
guru Indonesia. 

Sahabat guru dimanapun 
berada kita berutang pada 
sosok Moh Surya. Menga-
pa kita berutang?. Karena 
beliaulah sosok pahlawan 
pencerah dan pensejah-
tera.  

Beliau memperjuangkan 
dan mendorong terlahirnya 
guru-guru kompeten dan  
guru sejahtera, mengubah 
Oemar Bakri menjadi H. 
Umar Bakri, M.Pd. Artinya 
mengubah kehidupan guru 
yang sebelumnya penuh 
derita finansial menjadi 
guru yang sejahtera dan 
kompeten.

Ratusan ribu guru bisa 
melanjutkan pendidikan 
jenjang S-1 dan  S-2 dan be-
rangkat ke tanah suci karena 
lahirnya TPG. 

Kesejahteraan guru beru-
bah lebih baik karena saat 
Beliau menjabat sebagai 
Ketua Umum PB PGRI  de-
ngan sangat gigih “menagih” 
pemerintah untuk mem-
perhatikan nasib para guru 
dan melaksanakan amanah 
undang-undang  keluarnya  
anggaran 20 persen  pen-
didikan.

Moh. Surya menjadi le-
genda dikalangan para guru 
karena Beliau adalah Sang 
Pembebas. Pembebas dari 
derita finansial para guru 
dan pembebas dari keju-
mudan mindset. Sosok Moh. 
Surya hadir menebarkan 
pengetahuan luar bisa yang 
dapat dikonsumsi publik 
guru Indonesia. 

Melalui buku, majalah, jur-
nal, artikel media masa, se-
minar dan beragam kegiatan 
pengembangan kompetensi 
guru secara langsung diha-
dapan para guru melalui 
organisasi PGRI. 

Moh. Surya telah berha-
sil “menyengat” para guru 
agar tumbuh dan berkem-
bang menjadi guru profe-
sional dan dedikatif, plus 
meningkatkan kesejahtera-
an dengan dikabulkannya 
program TPG. Ini sebuah 
lompatan luar biasa yang 
berdampak sangat posis-
tif terhadap kesejahteraan 
guru dan marwah kolektif 
guru Indonesia.

Jujur saya sebagai penulis 
dapat melanjutkan S-2 dan 
S-3 karena adanya TPG yang 
telah diperjuangkan Moh. 
Surya melalui PGRI. Sung-
guh sangat terasa manfaat 
buah perjuangan Beliau  da-
lam “menyelamatkan” guru 
Indonesia dari segi kompe-
tensi dan finansial. Setidak-
nya guru akan mendapatkan 
marwahnya karena dua hal, 
pertama karena kompeten-

sinya dapat dipertanggung 
jawabkan dan yang kedua 
karena guru tidak miskin 
seperti Oemar Bakri.

Hal yang lebih inspiratif  
lagi adalah keteladanan 
mental pembelajarnya Moh. 
Surya adalah sosok pembel-
ajar sejati. Beliau memulai 
karir sebagai guru SD dari 
pinggiran dengan segala 
derita yang luar biasa hingga 
akhirnya menjadi gurunya 
para guru besar. Ia menjadi 
guru besar yang mencetak 
para doktor dan profesor. 
Ini sebuah realitas sosok 
inspiratif yang melegenda 

dalam dunia guru.
Moh. Surya adalah pem-

bebas keterbatasan kom-
petensi profesional dan 
pembebas derita finansial 
para guru. Ia layak men-
dapatkan gelar sebagai 
Sang Pembebas. Bahkan 
bila harus ada pahlawan 
TPG, Beliaulah orangnya. 
Sungguh indah bila dunia 
pendidikan kita banyak di-
dominasi oleh sosok-sosok 
hebat sebagai Sang Pem-
bebas bukan sebaliknya 
didominasi oleh sosok-so-
sok pemalas yang hanya 
menikmati TPG namun 

abai pada tugas utamanya 
sebagai pendidik yang ha-
rus  menjadi “pembebas” 
bagi peserta didiknya.

Bila kita belum mampu 
berjuang dan berperan se-
perti Moh. Surya setidak-
nya kita harus bersyukur 
atas nikmat TPG dengan 
melayani peserta didik se-
cara maksimal dan merawat 
organisasi PGRI dengan 
baik. Sepeninggalan kepe-
mimpinan Moh. Surya yang 
melegenda, kita rawat  nama 
baik guru dan PGRI. Bisa-
kah? Harus bisa dan pasti 
bisa. (*)

Hati-hati 
Telepon Penipuan

ASSALAMUALAIKUM, ke-
marin pada hari Rabu (6/9) 
sekitar sore saya mendapat-
kan telepon dari seseorang 
yang memberikan kabar 
buruk bahwa anak saya te-
lah mereka culik. Penculik 
tersebut memerintahkan 

saya untuk tidak melapor 
ke polisi. Penculik itu juga 
menyebutkan bahwa ponsel 
saya akan terus dimonitor 
dan saya diperintahkan un-
tuk tidak mematikan ponsel. 
Penculik memerintahkan 
saya untuk segera mentrans-

fer uang ke reke ning pen-
culik.  Saat itu saya sunguh 
beranggapan anak saya telah 
diculik sehingga apa yang 
diinginkan penculik pun 
saya ikuti, termasuk pergi 
ke bank untuk mentransfer 
uang ke nomor rekening 

yang disebutkan tersebut. 
Namun, alhamdulillah Al-
lah masih melindungi saya. 
Pada saat saya ingin me-
lakukan transaksi melalui 
ATM ternyata pada hari itu 
ATM eror. Dan saya keburu 
mendapat kabar dari teman 

saya yang memberitahukan 
bahwa anak saya ada di ru-
mah baru pulang sekolah. 
Semoga kejadian ini tidak 
terjadi pada masyarakat lain, 
terima kasih

08965406203

Tertibkan Palkir Liar
ASSALAMUALAIKUM, ke-

pada dinas perhubungan 
yang terhormat mohon tidak 
para pelaku palkir liar yang 
berada dijalan-jalan Protokol, 
mulai dari Jln, Syamsudin SH 

dan jalan lainnya yang suka 
digunakan palkir di bahu 
jalan. Kalau tidak menyebab-
kan kemacetan, syukur meski 
disana ada rambu jalan yang 
dilarang palkir. Tapi gimana 

akibat palkir liar membuat 
macet jalan yang melintas, 
mohon untuk ditertibkan. 
Terima kasih

08562001162

Semoga Pasar Pelita Benar Bisa Dibangun
SEBAGAI masyarakat yang 

tidak tau menau duduk per-
kara masalah pasar pelita 
hingga molor dari jadwal 
pembangunan. Masyarakat 
seperti saya hanya tau jika 

pasar pelita mulai dibangun 
maka akan senang dan ber-
doa pembangunannya ber-
jalan sukses sampai selesai 
tidak terjadi kendala apapun. 

Mari kita berdoa bersama 

agar pasar pelita yang menjadi 
kebanggaan warga kota dalam 
beberapa tahun cepat kembali 
dibangun. Terima kasih Mim-
bar Publik Radar Sukabumi

08562033013

Penertiban PKL 
Harus Merata

ASSALAMULAIKUM, 
Mimbar Publik Radar Su-
kabumi, kepada Polisi Pa-
mong Praja Kota Sukabumi 
jangan tebang pilih untuk 
menertibkan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) yang ada 
di Kota Sukabumi, Kinerja 
sat Pol PP sudah baik sela-
ma ini untuk menertibkan 
PKL yang melanggar atur-
an, namun akan lebih baik 

lagi Sat Pol PP lebih dan 
terus menertibkan PKL 
yang nakal. 

Ayo Satpol PP masyara-
kat mendukungmu untuk 
membersihkan PKL yang 
melanggar aturan peme-
rintah. Semoga Kota Suka-
bumi terus baik kedepan, 
terima kasih

0857209344445



ke Wamena ditanggung Q Grader 
dari Coff ee Quality Institute itu.

 Syaratnya, Nonyo harus serius 
belajar. Baik di sekolah formal 
maupun sekolah kopi. Sebab, 
lewat anak-anak muda seperti 
Nonyo-lah Piter berharap kele-
starian ’’harta karun’’ Wamena 
bisa terjaga. 

    
  ***

Semua berawal dari pertanyaan 
yang lama mengganggu Piter: 
Mengapa harus menggunakan 
kopi dari luar Papua? 

 Piter berasal dari keluarga yang 
memiliki perusahaan kopi di 
Jayapura. Tapi, sejak awal hingga 
perusahaan berkembang pesat, 
sang ayah selalu menggunakan 
kopi dari Jawa. 

 Pertanyaan tadi akhirnya mem-
bawa Piter untuk kali pertama ke 
Wamena sepuluh tahun silam. 
Sebab, dia mendengar ibu kota 
Kabupaten Jayawijaya tersebut 
dikenal sebagai sentra kopi.

 Tapi, apa yang ditemukan di 
sana mengagetkannya. Biji kopi 
seperti tak ada harganya. Ada 
yang busuk, berjamur, dimakan 
serangga, dan hanya sedikit yang 
layak.

 Itu semua terjadi karena ke-
bun kopi dibiarkan berantakan 
oleh petani. ’’Maklum, ketika itu, 

panen kopi satu tahun satu kali 
dan hasilnya, satu kilo kopi tak 
cukup untuk membeli satu kilo 
gula,’’ tuturnya kepada Jawa Pos 
pada pertengahan Agustus lalu. 

 Piter akhirnya mulai mendekati 
para petani. Dia menjanjikan 
membeli semua hasil kopi mereka 
asal mau merawat. 

 ’’Para petani awalnya tidak 
percaya. Sebab, sebelumnya ada 
yang bilang seperti itu tapi tidak 
jadi membeli,’’ ujarnya. 

 Piter membutuhkan waktu yang 
tidak sebentar untuk meyakinkan 
para petani Wamena. Sampai 
kemudian, tibalah panen pada 
tahun pertama setelah Piter men-
gucapkan janji tadi.

 Piter menepati janjinya. Dia 
membeli kopi para petani. Har-
ganya bahkan dinaikkan lima 
kali. ’’Ketika itu harga kopi masih 
Rp 9.000, saya beli Rp 45.000,’’ 
bebernya. 

 Tentu saja para petani kaget. 
Dan, otomatis juga senang. Pa-
dahal, pada tahun pertama itu, 
masih ada kopi yang tidak bagus.

 Kepercayaan para petani ke-
pada Piter kian tumbuh setelah 
dia tetap konsisten menepati 
janji pada tahun kedua. Efeknya 
pun berantai. Mendengar kabar 
bahwa ada yang mau membeli 
dengan harga mahal, banyak pet-
ani kopi dari pelosok Jayawijaya 
yang datang.  Yang paling diingat 

Piter adalah saat dirinya didatangi 
seorang nenek. Nenek tersebut 
menempuh jarak lebih dari 15 
kilometer dari Wamena. Kopi 
digendongnya di kepala dengan 
menggunakan noken, tas khas 
Papua.   Begitu bertemu Piter, si 
nenek langsung duduk selonjoran 
di sampingnya. Dia tersenyum 
menyerahkan kopi yang dibawa-
nya. ’’Pak, kopi nenek basah,’’ kata 
Piter menirukan ucapan salah 
seorang karyawannya. 

 Kopi yang sudah dikeringkan 
lalu basah lagi tentu membuat 
kopi tak bisa diapa-apakan. ’’Saya 
suruh pegawai untuk tetap ang-
kut. Nenek itu pasti sudah meng-
harapkan akan mendapatkan 
uang,’’ tuturnya.   Walaupun kopi 
tersebut akan berisiko terkena 
jamur, Piter membelinya dengan 
tidak mengurangi harga. Biji kopi 
yang basah tersebut dihargai den-
gan harga yang sama dengan kopi 
yang bagus.  Setelah mendapat-
kan kepercayaan dari petani, 
Piter baru mengajari bagaimana 
merawat kebun kopi agar meng-
hasilkan buah yang berkualitas. 
Juga, bagaimana memetik kopi.

 Harus buah yang berwarna 
merah yang dipetik. Cara pengu-
pasan hingga pengeringan pun 
dia ajarkan.  Apa yang dilakukan 
Piter tentu tidak murah. Membeli 
banyak kopi yang belum tentu ba-
gus bijinya, lalu mengangkutnya 

ke Jayapura. Padahal, yang terse-
dia hanya transportasi udara.

 Kedekatan Piter dengan petani 
akhirnya bukan sebatas antara 
tengkulak dan petani. Piter su-
dah dianggap keluarga sendiri. 
Itu terbukti dengan diangkatnya 
dia menjadi anak adat di Distrik 
Walesi.   Upacara potong babi, 
bakar batu, dan adat lainnya 
dia jalani. ’’Ada satu petani yang 
katanya kalau kangen saya, dia 
peluk pohon kopinya. Menurut 
petani tersebut, saya membantu 
anaknya untuk berkuliah,’’ ung-
kapnya.  Cerita lain, honai salah 
satu keluarga petani kopi terba-
kar. Honai merupakan rumah 
adat Papua yang terbuat dari 
kayu dan ilalang. Honai tersebut 
terbakar karena penghuninya 
menyelamatkan kopi yang bakal 
dijual kepada Piter.  ’’Dikabari hal 
itu, saya hubungi karyawan saya 
yang di sana untuk membantu 
membetulkan honai. Bahan ban-
gunan saya belikan,’’ katanya.  
Semua kejadian itu tak pelak 
membuat Piter terharu. Dia tidak 
menyangka bahwa pekerjaannya 
yang sepuluh tahun lalu diket-
awakan orang ternyata mem-
buahkan hasil berupa ’’loyalitas’’ 
dari petani.

 Hubungan baik tersebut terus 
dia jaga hingga kini. Piter tidak 
pernah mengkhianati kepercay-
aan para petani. Kemampuan 

para petani pun ditingkatkan. 
’’Saya akhirnya beli alat untuk 
mengupas kopi di Wamena. Biar 
menghemat listrik, saya belikan 
yang diulir,’’ ujarnya. 

     
  ***

Nonyo merasakan betul pe-
rubahan ekonomi di keluarganya 
berkat ’’revolusi kopi’’ di Wamena. 
Karena itu, dia tak ingin hanya 
berhenti menjadi petani seperti 
sang ayah. ’’Saya ingin menguasai 
kopi lebih jauh,’’ tegasnya.

 Keinginan Nonyo itu klop den-
gan cita-cita Piter untuk merawat 
kopi, si ’’harta karun’’ Wamena. 
Sebab, dia sempat agak cemas 
melihat tren di kalangan anak 
muda Wamena yang justru ingin 
keluar dari Papua.

 Atau menjadi pegawai negeri 
sipil. Meninggalkan kebun atau 
ladang yang telah memungkinkan 
mereka mendapatkan pendidikan 
memadai.   ’’Selama ini dianggap 
kurang keren bergelut dengan 
kopi. Karena itu, saya sekarang 
punya sekolah untuk anak-anak 
muda Wamena yang mau belajar 
soal kopi,’’ ungkapnya. 

 Karena tujuannya adalah re-
generasi perawat kelestarian kopi 
Wamena, Piter pun menggratis-
kan semuanya. Namun, murid 
yang diterima pun diseleksi ketat. 
Ada kriteria-kriteria yang mesti 
dipenuhi. Mulai tidak pernah 

menggunakan narkoba, tidak 
minum minuman keras, sampai 
tidak keluar malam. 

 ’’Mereka di sini itu tanggung 
jawab saya. Kalau misal keluar 
malam dan terjadi apa-apa, saya 
juga yang kena,’’ tuturnya.

 Seiring berjalannya waktu, 
peminat sekolah barista bukan 
hanya anak-anak muda Wamena. 
Yang non-Papua juga banyak. 
Tapi, untuk kelompok terakhir itu, 
biasanya mereka dibiayai perusa-
haan masing-masing.

 Di sekolah calon barista di kaf-
enya itu, Piter mengajari para mu-
rid semua tahap untuk membuat 
kopi yang enak. Mulai memilih, 
menggoreng atau sangrai, hingga 
menyajikan. Ada manual brew-
ing hingga yang menggunakan 
mesin.   Mes atau tempat tinggal 
pun dia sediakan. ’’Kalau makan, 
mereka bisa ambil sendiri di kafe,’’ 
ujarnya.  Nonyo termasuk yang 
beruntung merasakan itu semua. 
Bahkan, selain menjadi barista, 
selepas SMA nanti, dia akan di-
didik Piter menjadi pengusaha.

 Sebab, dengan menjadi pen-
gusaha, Nonyo bakal dituntut 
untuk juga memanusiakan stake-
holder kopi dari hulu. Petani 
mesti digandeng.   ’’Tidak dalam 
hubungan dagang antara petani 
dan tengkulak. Melainkan sebagai 
subjek yang saling membutuh-
kan,’’ katanya. (*/c5/ttg)
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Sampai Diangkat Jadi Anak Adat di Distrik Walesi

Berbagi, Pakai Dress dari Duit

Surati Jokowi Selesaikan Kasus Munir

Terlalu Mudah untuk Indonesia

Pasar Batal Dibangun Lagi

 Awalnya, model 31 tahun itu 
jadi tontonan. Bukannya malu, 
dia justru makin pede. ’’Aku minta 
mereka mengambil uang dariku 
jika memang perlu. Santai aja,’’ 
katanya.  Menurut model kelahi-
ran Argentina tersebut, aksinya itu 

merupakan caranya berbagi. Dia 
merasa hidup telah memberinya 
banyak kemudahan dan hal baik. 
’’Kini giliran aku memberikan 
apa yang kudapat kepada orang 
lain yang membutuhkan. Yakni, 
tunawisma dan orang-orang 
yang menghabiskan waktu di 
subway,’’ tutur Vicky. Selain itu, 

dia menyatakan bakal mendiri-
kan lembaga amal yang khusus 
menangani orang-orang dengan 
kondisi rentan.

 Nah, yang khawatir beramal on-
line bisa tuh mengikuti cara Vicky. 
Kalau ingin yang agak shiny, pakai 
saja uang koin. (Mirror/fam/
c14/na)
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 Upaya skuat Timnas U-19 untuk 
mencetak gol cepat tercapai melalui 
sepakan jarak jauh yang dilepaskan 
Feby Eka Putra, sukses membuat 
skor berubah 1-0. Unggul satu gol tak 
membuat Indonesia mengendurkan 
serangan. Egy Maulana Vikri sukses 
mengubah skor menjadi 2-0 setelah 
memanfaatkan kemelut di depan 
gawang.

 Keberhasilan menggandakan 
keunggulan membuat Indonesia se-
makin meningkatkan kreasi serangan 
para penggawa Garuda Nusantara. 
M Iqbal menambah gol setelah me-
manfaatkan umpan tarik Feby. Feby 

lagi-lagi menjadi inspirator gol keem-
pat setelah dirinya dilanggar di dalam 
kotak penalti.  Hadiah tendangan 12 
pas mampu dimanfaatkan oleh Egy 
dan M Iqbal melengkapi keunggulan 
Indonesia pada babak pertama men-
jadi 5-0 setelah melakukan ekseskusi 
tendangan bebas.  Pada babak kedua, 
pemain mulai disimpan Egy dan As-
nawi Mangkualam, ditarik. Abimanyu 
juga digantikan untuk menjaga perfor-
ma mereka jelang laga selanjutnya, hal 
itu sebagai bentuk rotasi permainan.

 Perubahan itu memang sempat 
menurunkan tempo permainan, 
tapi itu tak berlangsung lama karena 
permainan skuat Garuda Nusantara 
cepat menyatu kembali dan gol demi 

gol dihasilkan. Feby menunjukkan 
kelasnya dan layak menjadi man of 
the match, karena tiga gol dan dua 
assistnya. pemain pengganti Rafli 
berhasil membuat kesempatan dan 
nyaris menghasilkan gol dan Resky 
menyudahi pesta gol timnas.

 Dengan kemenangan ini, Indonesia 
ke puncak klasemen Grup B dengan 
enam poin hasil dari dua kali ke-
menangan di dua laga. Vietnam men-
guntit di posisi kedua setelah menang 
8-1 kontra Brunei di hari yang sama. 
Brunei ada di posisi ketiga dengan tiga 
poin, hasil sekali menang, sekali kalah. 
Myanmar dan Filipina ada di posisi 
keempat dan kelima dan belum men-
gumpulkan poin. (dkk/jpnn)
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Pemerintahan dan Pembangunan 
Daerah (P3D) di Hotel Horizon Kota 
Sukabumi. Menurutnya, jika pem-
bangunan dilakukan sedangkan garis 
polisi masih membentang diarea 
Pasar Pelita, maka akan menimbulkan 
tindak pidana baru.

 “Kita tunda dulu. Nampaknya ini 
perlu adanya reschedule setelah ter-
tangkapnya IR selaku Kuasa Direksi 
PT. AKA. Harus ada penyamaan per-
sepsi dulu. Kan IR ngomong bahwa 
bangunan itu, dia yang bagun dengan 
sumber uang dari pedagang. Dan 
polres pun juga sedang dalam proses 
melakukakan penyidikan,” akunya ke-
pada Radar Sukabumi, kemarin (7/9).

 Menurunya, semua harus melalui 
reschedule, sehingga bisa mendapat-
kan jawaban. Berapa nilai bangunan 
yang dibangun oleh IR dan hal lainnya. 
Dan ini dilakukan untuk pembuktian. 
Para pedagang pun melakukan pel-
aporan dikawal oleh pemda. Semua 
juga telah mengetahui bahwa tidak 
ada pungutan apapun sebelum ada 
pembangunan.

 “Yang jelas saya tidak melakukan ker-
ja sama dengan IR. Saya kerja samanya 
dengan PT AKA atn Beni (Almarhum) 
dan Sandra. IR tidak ada tercantum di 
perjanjian saya. IR hanya pegawai ahli 
teknik PT AKA yang kemudian diang-
kat jadi kuasa direktur, dan itu bukan 
urusan pemda,” ucapnya.

 Kini, pihaknya masih dalam proses 
koordiansi dengan pihak Polres dan 
Kejari. Muraz juga meyampaikan per-
mohonan maaf pembangunan Pasar 
Pelita tak jadi dibangun. Karena, IR 
memberikan statement yang seolah-
olah menyudutkan pembagunan 
Pasar Pelita diambil dari dana pung-
utan pedagang.  “Dari awal juga sudah 
saya bilang, jangan dulu mengam-
bil uang DP kepada para pedagang 
sebelum pembangunan dimulai.
 Ini malah dipake, bahkan buat bedeng 
saja pake uang itu (DP dan Booking 
Fee). Katanya banyak uang dan bonafit. 
Oleh karena itu, kami mohon maaf 

kepada masyarakat harus ditunda lagi. 
Mudah-mudahan kedepanya berjalan 
dengan baik,” harap Muraz.

 Sementara itu, banyak spekulasi ten-
tang keberadaan serta peredaran uang 
pembayaran DP dan Boking fee yang 
telah diberikan oleh para pedagang 
kepada PT AKA itu dialirkan kemana 
saja. Bahkan, isu yang beredar kencang 
dikalangan para pedagang, uang yang 
digondol sekitar Rp6 miliar lebih itu 
digunakan untuk mempermulus pem-
bangunan Pasar Pelita yang berujung 
mangkrak tersebut.

 “Itu wajar saja. Tinggal, pengakuan 
Irwan itu nanti seperti apa?. Itukan bisa 
ditindak lanjuti oleh pihak penyidik. 
Arahnya nanti, pengakuan itu benar 
atau tidak sesuai dengan isu yang bere-
dar,” ungkap Ketua Aliansi Peduli Pasar 
Pelita Sukabumi (Appatis), Depril Les-
mana.  Menurut Depril, siapa saja bisa 
beranggapan uang DP dan Boking Fee 
yang digondol oleh Kuasa Direksi PT 
AKA Irwan yang sekarang mendekam 
di balik jeruji besi Polres Sukabumi 
Kota itu digunakan untuk kepentingan 
PT AKA. Hanya saja, anggapan dan 
adanya isu aliran dana kepada Pemkot 
Sukabumi dan DPRD itu harus di buk-
tikan secara hukum dan didukung oleh 
fakta-fakta yang kuat. “Makanya, kita 
dan para pedagang harus mengawal 
itu (fakta. red). Kalau benar terbukti 
ada aliran dana ke oknum Pemkot dan 
ke oknum DPRD, kita minta hukum 
ditegakan dengan seadil-adilnya. 
Kalau terbukti ada gratifikasi, itu wajib 
untuk ditindak secara hukum dan saya 
mendukungnya,” terangnya.  Maka 
dari itu, lanjut Depril, sebelum adanya 
fakta yang memiliki kekuatan hukum 
dirinya mengharapkan masyarakat 
di Kota Sukabumi untuk mengikuti 
proses penyelidikan terhadap dugaan 
banyaknya pelanggaran hukum yang 
membelit pembangunan pasar itu 
serta mengikuti perkembangan dan 
tahapan penyelidikan dugaan grati-
fikasinya. “Harapan kita itu sama, 
agar proses penyelidikan aliran uang 
pedagang ini diungkap sampai ke 
akar-akarnya. Kaerna, akibat kejadian 

ini banyak pedagang yang menjadi ko-
rban dan mendadak miskin,” katanya.

 Depril mengaku, dirinya meyakini 
jajaran Polres Sukabumi Kota sangat 
serius dalam pengungkapan berbagai 
macam dugaan pelanggaran secara 
hukum yang terjadi dalam tahapan 
pembangunan pasar pelita waktu lalu. 
Pasalnya, dirinya mengklaim jajaran 
Polres Sukabumi Kota meyakini betul 
aksi tipu gelap yang merugikan ratusan 
para pedagang itu harus dituntas-
kan. “Kami percaya pihak berwajib 
dapat bekerja dengan sebaik-baiknya 
dan untuk keadilan para pedagang. 
Semoga saja, fakta-fakta baru yang 
ditemukan oleh pihak penyidik dapat 
membuka fakta yang sebenarnya sep-
erti apa,” harapnya.

 Sementara itu, Kapolres Sukabumi 
Kota, AKBP Rustam Mansur men-
gungkapkan, ia bersama jajarnnya 
terus mengembangkan bukti-bukti 
baru yang didapatkan oleh dari Ir-
wan. Bahkan menurutnya, hasil dari 
pengembangan itu tidak menutup 
kemungkinan terseretnya tersangka 
baru dalam aksi tipu gelap yang diduga 
dilakukan oleh Kuasa Direksi PT AKA 
tersebut. “Kami masih menyelidikinya, 
aliran dana yang dibawa kabur oleh 
Irwan ini kemana saja dan kepada 
siapa saja. Saat ini, tersangka masih 
kita periksa secara intensif. Mudah-
mudahan, keterangan dari tersangka 
nanti, bisa membuka tersangka baru,” 
terangnya. 

 Lanjut Rustam, pengungkapan kasus 
yang merugikan banyak orang secara 
tuntas tersebut, sudah menjadi tugas 
dan kewajibannya sebagai penegak 
hukum di Kota Sukabumi. Apalagi 
menurutnya, kerugian dari aksi tipu 
gelap yang diduga dilakukan oleh 
Kuasa Direksi PT AKA itu sangat besar 
dan berdampak terhadap kondisi per-
ekonomian para pedagang yang sudah 
membayar DP dan boking fee. “Dokan, 
kita akan ungkap semuanya. DPO 
Irwan berhasil kita tangkap, karena kita 
beserta dengan jajaran yang lainnya 
serius dalam pengungkapan kasus ini 
(Pasar red),” tegasnya. (cr5/cr11/e)
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Diserbu Produk Impor, Petani Singkong Merugi

 Suciwati, istri Munir, membacakan 
surat yang juga akan dikirimkan kepa-
da Jokowi. Surat dua lembar itu mem-
pertanyakan komitmen pemerintah 
dalam penegakan hukum dan HAM 
sebagaimana janji saat kampanye. 

 ”Masihkah Bapak ingat tanggal 22 
September 2016 anda mengundang 
22 pakar hukum dan HAM disitu anda 
berjanji akan menuntaskan kasus Mu-
nir?” ujar Suciwati.

 Tapi hampir setahun, dia menilai, 
janji tersebut hingga kini belum ter-
alisasi. Bahkan, pemerintah enggan 
segera mengumumkan dokumen 
TPF Munir yang menjadi pintu ma-
suk membuka penuntasan kasus. 
”Saya dan segenap rakyat Indonesia 
tidak memahami dagelan macam 
apa yang sedang bapak pertunjukan,” 
imbuh dia.  Aksi Kamisan yang iden-
tik dengan payung hitam dan baju 

serba hitam sore kemarin lebih ramai. 
Ratusan orang mulai dari pemuda, 
anak sekolah, mahasiswa, hingga ak-
tor Rio Dewanto terlihat di lokasi aksi 
seberang Istana Merdeka, Jakarta. Aksi 
damai itu diisi dengan orasi, nyanyian, 
dan pembacaan surat untuk Jokowi. 
Puluhan polisi mengamankan aksi 
itu.  Rio Dewanto menuturkan kenal 
dengan sosok Munir dari cerita-cerita 
mertuanya. Dia menuturkan pemerin-
tah harus berani menyelesaikan kasus 
HAM. Bukan hanya kasus Munir saja. 

 ”Karena pak Jokowi pernah berjanji 
pada saat berkampanye ya harusnya 
menempati janji tersebut. Ya saya yakin 
teman-teman disini pasti berharap 
presiden menepati janjinya,” ujar 
menantu Ratna Sarumpaet itu. Aktor 
yang bermain di film Filosofi Kopi itu 
datang dengan satu mobil yang meny-
idiakan tak kurang 200 gelas kopi.   Aksi 
Kamisan 505 merupakan rangkaian 
dari peringatan 13 tahun kematian ak-

tivis HAM Munir yang diracun arsenik 
saat akan menuju ke Belanda pada 7 
September 2004. Komisi untuk Orang 
Hilang dan Korban Aksi Kekerasan 
(KontraS) bersama LSM HAM lain-
nya membuat diskusi hingga festival 
bertajuk Tribute To Munir di halaman 
LBH Jakarta. Koordinator KontraS Yati 
Andriyani mengungkapkan banyak 
sekali jejak Munir dalam penegakan 
HAM. Seperti reformasi sektor ke-
amanan dan pendampingan korban 
HAM. ”Penting buat kita terutama 
anak-anak muda untuk mengenang 
jasa Munir dan juga mentauladani apa 
saja kontribusi Munir untuk negara ini,” 
kata Yati.   Dia menyebutkan dukungan 
untuk Munir bukan hanya dari kalan-
gan aktivis HAM tapi juga dari musisi 
dan seniman lain. ”Begitu banyak film 
musik dan syair lagu untuk munir. 
Salah satunya Efek Rumah Kaca yang 
sejak awal mendukung penyelesaikan 
tegas kasus Munir,” imbuh dia. (jun)
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 Kenapa harga komunitas pangan na-
sional itu sampai jatuh dan bagaimana 
solusi pemerintah, menjadi topik 
dalam seminar soal singkong di LIPI 
Cibinong Science Center (CSC), Kab. 
Bogor kemarin (7/9). Dosen Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Jem-
ber Ahmad Subagio, salah satu pem-
bicara, mengungkapkan kronologi 
sampai harga singkong jatuh cukup 
dalam.  Dia menceritakan pada April/
Mei tahun lalu harga singkong sudah 
menunjukkan penurunan tajam. Yakni 
dari Rp 2.000an/kg menjadi Rp 1.250/
kg. Lalu harga singkong terus merosot 
sampai saat ini di kisaran Rp 600/
kg. Ahmad menjelaskan pemicunya 
adalah melimpahnya impor tepung 
tapioka dari Thailand dan Vietnam.

 Selama ini harga singkong di pasaran 
nasional stabil di kisaran Rp 2.000/kg 
karena tepung tapioka dari Thailand 
dan Vietnam dikirim ke Tiongkok. 
Tetapi tahun lalu Tiongkok menghen-
tikan kiriman tepung tapioka karena 
pertimbangan ekonomi. ’’Karena 
sudah terlanjur diproduksi, tepung 
tapioka itu masuk ke Indonesia. Dan 
merusak harga,’’ jelasnya.

 Ahmad meluruskan bahwa impor 
singkong yang sempat heboh itu bukan 
singkong dalam wujud masih utuh 
atau batangan. Tetapi impor singkong 
dalam bentuk olahan tepung tapioka. 
Menurut informasi yang dia terima, 
harga tepung tapioka dari Thailand 
dan Vietnam itu sekitar Rp 4.000/kg.

 Dengan harga tepung tapioka yang 
hanya Rp 4.000/kg, industri tanah air 
lebih memilih produk impor. Dari pada 
repot-repot membeli singkong dari 
petani nasional. Apalagi ketika mem-
beli singkong dari petani lokal, masih 
butuh ongkos pengolahan sampai 
menjadi tepung tapioka.

 Menurut Ahmad tepung tapioka 
merupakan komuditas menggiurkan. 
Diantaranya untuk industri agrokimia 
seperti pembuatan MSG, lalu industri 
makanan seperti untuk mi, dan indus-
tri kimia lain seperti kosmetik. Bahkan 
tepung tapioka juga digunakan oleh 
industri kayu. 

 ’’Nilai perdagangan singkong dan 
produk turunannya itu mencapai Rp 
100 triliun. Mengalahkan kedelai yang 
hanya Rp 20 triliun,’’ tuturnya. Sayang-
nya pemerintah belum memanikan 
kebijakan strategis di industri pangan 
singkong ini. Celakanya produk tepung 
tapioka impor dibebaskan dari bea ma-

suk.  Kepala Bidang Cadangan Pangan, 
Badan Ketahanan Pangan, Kementan 
Komarudin menuturkan harga jual 
singkong harus menguntungkan 
bagi petani. Menurutnya harga jual 
singkong yang di kisaran Rp 600 – Rp 
700/kg itu sangat jatuh dan membuat 
petani rugi.

 Untuk itu saat ini Kementan sedang 
mengkaji penetapan harga acuan 
penjualan singkong. Namun pene-
tapannya nanti dikeluarkan oleh 
Kementerian Perdagangan. Menurut 
Komarudin kajiannya masih butuh 
waktu. Sehingga belum bisa ditetapkan 
dalam waktu dekat. ’’Perlu kajian dan 
sejumlah pertimbangan,’’ tuturnya.

 Saat ini ada tiga skenario terkait ren-
cana penetapan harga acuan singkong. 
Skenario pertama adalah menetapkan 
harga acuan nasional. Harga break 
even point (BEP) usaha tani singkong 
dalam skenario pertama ini ditetapkan 
Rp 968/kg. Dengan acuan ini, harga 
acuan nasional ditetapkan Rp 1.040 
sehingga petani untung 7,39 persen. 
Atau harga acuan dimaksimalkan lagi 
mencapai Rp 1.120, sehingga petani 
untung 15,65 persen.

 Skenario kedua adalah menetapkan 
harga acuan untuk Provinsi Lampung 
saja. Sebab Lampung adalah salah satu 
sentra petani singkong. Di skenario 
kedua ini, patokan BEP usaha tani sing-
kong adalah Rp 886/kg. Pemerintah 
berencana menetapkan harga acuan 
Rp 910/kg, sehingga petani untung 
2,67 persen. Atau maksimal Rp 980/kg, 
sehingga petani untung 10,57 persen.

 Skenari ketiga adalah menetapkan 
harga acuan di Provinsi Jawa Tengah, 
dimana salah satu sentranya adalah 
daerah Pati. Komarudin mengatakan 
patokan BEP usaha tani singkong di 
Jawa Tengah Rp 1.116/kg. Sementara 
harga di pasaran Rp 800/kg. Sehingga 
petani singkong di Jawa Tengah saat ini 
merugi sekitar 28,33 persen.

 Pemerintah menyiapkan harga 
acuan singkong di Provinsi Jawa Ten-
gah Rp 1.040/kg. Tetapi dengan harga 
ini, petani masih merugi 6,83 persen. 
Sedangkan ketika harga acuannya di-
naikkan jadi Rp 1.120/kg, petani hanya 
untung tipis sebesar 0,33 persen. ’’Jawa 
Tengan dilematis. Mau ditingkatkan 
lagi, apakah nanti industri mau mem-
belinya,’’ tutur Komarudin.

 Ketua Umum Masyarakat Singkong 
Indonesia (MSI) Suharyo Husen me-
nyambut baik rencana penetapan 
harga acuan singkong itu. Namun 
menurutnya harga yang dipaparkan 

oleh Kementan itu belum mempertim-
bangkan suara dari kalangan industri. 
’’Sekilas harganya tinggi-tinggi. Di atas 
Rp 1.000 semua. Pertanyaan apakah in-
dustri mau membeli singkong dengan 
harga itu,’’ tuturnya.

 Menurut Suharyo, dengan harga 
tepung tapioka impor yang hanya Rp 
4.000/kg sementara harga singkong 
lokal Rp 1.000-an/kg, industri jelas 
memilih tepung yang sudah jadi. Se-
bab tidak perlu proses pengolahan lagi. 
Dia berharap pendekatan pemerintah 
tidak sebatas menetapkan harga acuan 
saja. Lebih dari itu membuat klaster 
petani singkong. Di dalamnya sing-
kong diolah dahulu sebelum dijual. 
Sehingga produk yang dijual petani 
lebih memiliki harga tinggi.

 ’’Misalnya diolah dahulu menjadi 
gaplek atau tapioka kasar,’’ harganya 
bisa lebih mahal. Harga gaplek seka-
rang bisa mencapai Rp 3.000/kg. 
Sedangkan harga tepung tapioka kasar 
bisa Rp 10.000/kg. Selain itu dengan 
membuat kelompok atau klaster, 
petani bisa menghasilkan produk 
lebih besar secara kolektif. Menurut dia 
selama petani menjual sendiir-sendiri, 
hasilnya tidak maksimal.

 Suharyo menghitung dengan klaster 
petani singkong yang mencapai 300 
hektar dengan jumlah anggota 120 pet-
ani, setiap orangnya bisa menghasilkan 
untung Rp 4 juta sampai Rp 5 juta setiap 
bulan. Sebab dengan luasan 300 hektar, 
setiap petani bisa mengolah sampai 2,5 
hektar. ’’Sekarang tinggal menunggu 
investor yang siap membuka lahan 
tidur 300 hektar untuk klaster petani 
singkong,’’ tuturnya.

 Sementara itu, pelaku usaha menye-
butkan jika penetapan harga acuan 
ketela otomatis akan menambah 
biaya produksi. ”Tapi jika harga ter-
lalu rendah juga tidak menggairahkan 
petani. Maka dari itu selain mengatur 
harga seharusnya pemerintah juga 
membantu petani untuk menurunkan 
biaya produksi karena kenyataannya 
singkong di Vietnam dan Thailand 
lebih murah,” ujar Ketua Gabungan 
Pengusaha Makanan dan Minuman 
Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman.

 Adhi menggambarkan bahwa kebu-
tuhan pengusaha makanan dan minu-
man akan tapioka, sebagai turunan 
dari bahan baku ketela, mencapai 1 
juta ton per tahunnya. ”Dari jumlah 
tersebut presentase impor sekitar 200 
ribu ton per tahun. Terutama pada 
saat tidak musim, kita harus impor,” 
bebernya.(wan/agf)

sambungan dari Hal  1
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Ratusan Mahasiswa Stikes Kota Sukabumi Diangkat Sumpah 
SUKABUMI -- Sekolah Tinggi Ilmu Ke-

sehatan (STIKES) Sukabumi mengangkat 
sumpah 247 mahasiswa yang akan meng-
ikuti praktek klinik keperawatan program 
studi NERS tahun akademik 2017/2018, 

kemarin (7/9). Pengangkatan sumpah ini 
tidak bisa dilakukan sembarangan, sebab 
profesi perawat bersentuhan langsung 
dengan masyarakat. 

 Hadir dalam kegiatan tersebut, PLT 

STIKES Sukabumi Woro Rahmanishati, 
PUKET, dosen dan staf STIKES Sukabumi, 
perwakilan dari RSUD Syamsudin SH, 
Doktor Yuniati Lestari dan perwakilan 
dari Dinkes Kota Sukabumi DOKTOR 

Suprapto. 
“Angkat sumpah ini guna mengem-

bangkan rasa percaya diri dalam meng-
hadapi sasaran asuhan keperawatan 
dilahan praktik klinik keperatan juga me-

ningkatkan kesiapan mahasiswa untuk 
melaksanakan praktik klinik keperawatan 
dilapangan secara langsung,” kata PLT 
STIKES Sukabumi Woro Rahmanishati 
kepada Radar Sukabumi. (Cr16/s)

PLT STIKES Sukabumi Woro Rahmanishati saat memberikan sambutan Perwakilan RSUD Syamsudin SH, Yuniati Lestari saat memberikan 
sambutan

Perwakilan Dinkes Kota Sukabumi, Suprapto saat memberikan 
sambutan

Seluruh Peserta saat membacakan sumpah PLT STIKES Sukabumi Woro Rahmanishati saat memberikan lencana 
kepada perwakilan mahasiswa

Foto bersama tamu undangan dan unsur STIKES Kota Sukabumi

Dua Pemain Kunci Absen
DUA pemain kunci Persib U-19 diperkirakan 

absen saat ditantang Persija Jakarta U-19, Sabtu 
9 September mendatang. Namun pelatih Budi-
man tak merasa khawatir. Budiman mengaku 
sudah mengantongi pengganti dari Jeni Jatnika 
yang mengalami cedera engkel kiri dan Asep 
Saepul Mumin yang tengah demam. “Untuk la-
wan Persija nanti, saya siapkan 18 pemain yang 
kondisinya sudah siap tempur. Tapi sayang dua 
pemain kunci kita sakit, Jeni sama Asep karena 
sakit,” katanya.

 Untuk mengantisipasi kekosongan sayap dan 
gelandang tersebut, Budiman sudah menyi-
apkan alternatif pengganti. “Untuk gelandang 
masih ada Akhmad yang bisa meng-cover Asep. 
Dan di sayap juga ada Reno Saputra, ada Wandi 
juga,” jelas Budiman. “Banyak alternatif yang 
bisa kita pakai untuk skema nanti. Karena kalau 
dilihat dari kualitas mereka juga tidak kalah. 
Kita punya pemain dengan skill yang terbilang 
merata,” tandasnya. (net)

Kiper Eks Persib 
Gantung Sepatu

MANTAN penjaga gawang Persib Bandung 
Sinthaweechai “Kosin” Hathairattanakool, 
mengumumkan pensiun dari tim nasional. Ke-
putusannya tersebut bertepatan dengan usainya 
perjalanan timnas Thailand pada Kualifikasi 
Piala Dunia 2018.

 Th ailand mengakhiri putaran ketiga kualifi kasi 
dengan kekalahan dari Australia pada Selasa 
(5/9) di Stadion AAMI Park, Melbourne. Negeri 
Gajah Putih ini menyerah 1-2. Laga itu juga 
menjadi yang terakhir bagi Kosin bersama timnas 
Th ailand. Kosin, yang juga pernah merumput di 
Indonesia bersama Persib Bandung, mengaku 
sudah lama berpikir untuk pensiun dari timnas. 
“Saya sudah lama berpikir soal pensiun dari 
sepak bola internasional,” ujar Kosin seperti 
dikutip BolaSport.com dari Bangkok Post. “Hari 
ini adalah waktu yang bagus bagi saya untuk 
mengumumkan bahwa saya keluar dari timnas.”

 Kiprah Kosin di timnas Th ailand dimulai ber-
sama tim U-17 pada tahun 1998. Pria yang kini 
berusia 35 tahun itu kemudian bermain bagi 
timnas U-19, U-23, hingga masuk ke timnas 
senior pada tahun 2003.

 Selama membela timnas Th ailand dalam ber-
bagai jenjang usia, Kosin telah menyumbangkan 
dua medali emas SEA Games serta satu gelar 
juara Piala AFF. Dua medali emas SEA Games 
disumbangkannya pada tahun 2003 dan 2005, 
kemudian gelar juara Piala AFF pada 2016. Kini, 
Kosin akan fokus untuk bermain bersama klub-
nya, Suphanburi, di Liga Th ailand. (net)

Sinthaweechai “Kosin” Hathairattanakool

Terapkan Skema Andalan

IST

PERSIAPAN: Sejumlah pemain Persib saat mempersiapkan 
fi sik sebelum melakukan pertandingan pada Sabtu, (9/9). 

BANDUNG - Skema lima 
pertandingan tak terkalah-
kan Persib Bandung tidak 
akan banyak berubah ketika 
menghadapi Semen Padang, 
Sabtu (9/9). Hal tersebut 
diungkapkan asisten pelatih 
Persib Herrie Setyawan. “Kita 
memakai skema yang sama. 
Yang paling kita lakukan ada 
evaluasi untuk penguatan 
di posisi masing-masing,” 
terangnya, Kamis (7/9).

 Selain itu, Herrie menga-
takan anak-anak asuhnya 
juga menjalani proses un-

tuk mengasaha feeling gol. 
“Skema main di kandang 
sendiri tidak akan berubah,” 
terangnya.

Pria yang akrab disapa Jose 
ini mengaku jika melawan 
tim Kabau Sirah bukan per-
kara mudah. Meski saat ini 
tim besutan Nil Maizar itu 
sedang inkonsisten. “Kita ga 
bisa bicara lagi terpuruk, seti-
ap lawan Persib itu memiliki 
motivasi berlipat. Kalau kita 
terlena bahaya, makanya kita 
ga pernah anggap enteng 
lawan,” ujarnya.

 Jose mewanti-wanti Atep 
dkk untuk tetap menjaga 
aura positif selama putaran 
kedua ini. Selama lima laga, 
Maung Bandung belum ter-
kalahkan. “Kita tetap jaga 
asura postif itu. Kita harus 
ada progress dari pertan-
dingan ke pertandingan,” 
pungkasnya. 

 Sementara itu, Pemain 
Persib, Raphael Maitimo ber-
harap, tren kemenangan Ma-
ung Bandung terus berlanjut, 
termasuk saat menjamu Se-
men Padang. Pemain yang 

sudah mengoleksi 7 gol ini 
menilai, permainan Persib 
terus mengalami perubahan 
signifikan selama putaran 
kedua Go-jek Traveloka Liga 
1. “Mudah-mudahan, tren 
positif kita lanjut melawan 
Semen Padang. Saya pikir, 
kita sudah main jauh lebih 
bagus daripada dulu,” ujar 
Maitimo.

 Tak terkalahkan selama 
putaran kedua, Maitimo 
enggan menganggap remeh 
tim berjuluk Kabau Sirah 
itu. Menurut pemain de-

ngan nomor 10 itu, Semen 
Padang merupakan salah 
satu kontestan terbaik yang 
ada di kompetisi tertinggi 
Indonesia ini. “Kita juga 
tahu Semen Padang ini tim 
sangat kuat dan bagus. 

Kita tidak boleh under es-
timate Semen Padang. Tapi, 
mudah-mudahan kita bisa 
menang lawan Semen Pa-
dang,” tutup pemain yang 
mencetak hattrick saat Persib 
membantai Persegres Gresik 
United 6-0 beberapa pekan 
lalu. (pra)

Ingin Pertahankan Rekor

Panpel Bakal Sweeping Bobotoh
PANITIA pelaksana laga 

kandang Persib Bandung 
memastikan akan mening-
katkan pengamanan pada 
laga melawan Semen Pa-
dang yang akan digelar di 
Stadion Si Jalak Harupat 
Kabupaten Bandung, Sabtu 
(9/9).

 Mereka tak ingin keja-
dian seperti yang dialami 
Catur Yuliantono terulang. 
Suporter asal Jakarta Timur 
itu harus meregang nyawa 
usai terkena rocket fl are saat 
menyaksikan laga antara 
timnas Indonesia melawan 
Fiji di Stadion Patriot Can-
drabhaga, Bekasi, Sabtu 2 
September 2017. “Tentu-
nya kejadian itu menjadi 
pelajaran berharga jangan 
sampai terjadi lagi. Karena 
kita juga prihatin apalagi di 
laga timnas. Cukuplah, maka 
penonton ini harus paham 
kenapa dilarang membawa 
roket, fl are atau smoke bom. 
Bukan melarang kreativitas, 
tapi melarang karena takut 
ada efeknya seperti itu,” ujar 
Budi Bram Rachman selaku 
General Coordinator panpel 
Persib, belum lama ini.

 Namun untuk jumlah per-

sonel pengamanan yang di-
lakukan, Bram mengaku be-
lum bisa memastikan. Sebab 
kewenangan ada di pihak 
kepolisian. “Jumlah yang 
nentuin pihak kepolisian. 
Panpel mah cuma perizinan 
pengamanan. Jumlahnya 
pihak yang berwenang yang 
menjawab,” jelasnya.

 Bram hanya berharap un-
tuk suporter yang ingin me-
nyaksikan laga Persib kontra 
Semen Padang di Stadion Si 
Jalak Harupat Kabupaten 
Bandung harus bisa mema-
tuhi aturan yang diterapkan.

 Apalagi bobotoh Persib ini 
baru saja lepas dari sanksi 
yang diberikan Komisi Di-
siplin (Komdis) PSSI yakni 
dengan tidak diperboleh-
kan ke Stadion selama lima 
pertandingan. “Kami cuma 
berharap, suporter ini bisa 
tertib tidak membawa fl are, 
roket, smoke bomb, sen-
jata tajam yang memang 
tidak diperbolehkan diba-
wa kedalam Stadion. Lalu 
saat pertandingan tidak lagi 
terjadi pelemparan botol 
karena sudah pasti yang rugi 
penonton juga bukan hanya 
Persib,” pungkasnya. (net)

KIPER Persib Bandung, 
M. Natshir menargetkan 
kemenangan saat timnya 
menjamu Semen Padang 
dalam laga lanjutan kompe-
tisi Liga 1 di Stadion Si Jalak 
Harupat, Soreang, Kabupa-
ten Bandung, Sabtu (9/9) 
mendatang.

 Menurutnya hasil positif 
yang diraih Persib dalam 
beberapa pertandingan ter-
akhir menjadi alasan dan 
bermain dihadapan bobotoh 
membuat dia semakin perca-
ya diri. Selain itu kiper yang 
biasa disapa Deden tersebut 
sedang on fire. Dari empat 
pertandingan terakhir Nat-
shir hanya kemasukan satu 
gol dan tiga pertandingan 
lainnya diraih dengan rekor 
clean sheet alias tidak kebo-

bolan. “Kita secara 
tim selalu 

optimis pada setiap pertan-
dingan. Fokus kita step by 
step dalam setiap pertan-
dingan termasuk saat ber-
temu Semen Padang dan 
akhirnya bisa fi nis lima besar. 
Jika diturunkan (melawan 
Semen Padang) Insya Al-
lah akan memberikan yang 
terbaik dan semua pemain 
pasti ingin memberikan yang 
terbaik dan menang,” kata 
dia, belum lama ini.

 Disinggung penampilan 
apik performa Persib, Natshir 
mengatakan jika seluruh pe-
main memiliki peran pen-
ting dibalik kebang-
kitan juara ISL 2014 
setelah terpuruk 
diputaran perta-
ma Liga 1. “Kalau 
D e -

den pribadi dan semua ber-
main seperti biasa saja me-
meberikan yang terbaik dan 
alhamdulillah. Kita memang 
ingin memberikan yang ter-
baik di putaran kedua dan itu 
bagi semua pemain. Semua 
punya motivasi ingin mem-
berikan yang terbaik dan 
hasil yang terbaik,” kata 
dia. (net)
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Hemat Pulsa Bulanan 

Ini Bahaya Gesek Kartu Debit dan Kredit Selain di Mesin EDC

Sangat Mudah Digandakan, Data Bisa Di-Copy ke Kartu Kosong
Bank Indonesia (BI) beberapa hari terakhir, 

gencar melarang toko atau merchant menggesek 
ganda kartu debit dan kartu kredit selain di mesin 

Electronic Data Captured (EDC) saat transaksi 
nontunai.

MENURUT BI ini demi 
keamanan nasabah, sudah 
ada regulasi dan perlu dite-
gakkan serta disosialisaikan 
lebih gencar.

Larangan double swipe 
tercantum pada Peratur-
an Bank Indonesia Nomor 
18/40/PBI/2016. Kekhawa-
tiran BI beralasan, karena 
tindakan double swipe pada 
mesin kasir bisa merekam 
data nasabah di komputer 
kasir. Tindakan ini berisiko, 
karena data nasabah bisa 
disalahgunakan.

Dalam keterangannya, ke-
marin (7/9), pakar keamanan 
siber Pratama Persadha men-

jelaskan bahwa pengamanan 
kartu debit dan kartu kredit 
di Tanah Air masih lemah. 
Sehingga sangat mudah se-
kali digandakan datanya. Jadi 
bila kartu kita digesek di card 
reader komputer kasir, sebe-
narnya mereka juga memba-
ca sekaligus mengcopy data 
kartu kita.

“Kalau data kita sudah di-
copy bisa dipakai untuk apa 
saja. Bahkan data itu bisa 
kita copy ke kartu kosong. 
Hasil pengandaan kartu 
kredit bahkan langsung bisa 
dipakai, sedangkan kartu 
debit, harus tahu PIN ter-
lebih dahulu. Karena itu 

PIN harus benar-benar kita 
jaga,” jelas chairman lem-
baga riset keamanan siber 
CISSReC (Communication 
and Information System Se-
curity Research Center) ini.

Pratama menjelaskan per-
lu digencarkan edukasi ke-
pada para nasabah, terkait 
keutamaan mengamankan 
data di kartu debit dan kartu 
kredit. Ini menjadi tang-
gungjawab bersama peme-
rintah dan perbankan, agar 
data pribadi masyarakat 
tidak mudah diambil dan di-
salahgunakan. Menurutnya 
ini hanya satu dari sekian 
banyak cara-cara mengum-
pulkan data pribadi ma-
syarakat, yang penggunaan 
selanjutnya sangat sulit di-
pertanggungjawabkan.

“Beberapa waktu lalu Bares-
krim Mabes Polri menangkap 
penjual data nasabah di Bo-
gor yang memiliki hampir 

dua juta data dan dijual di 
internet. Ini adalah fenomena 
gunung es, saya yakin masih 
banyak yang melakukan hal 
serupa. Data ini terkumpul 
dari banyak cara, mungkin 
salah satunya juga dari meng-
gesek kartu nasabah di com-
puter kasir,” terang pria asal 
Cepu Jawa Tengah ini.

Pratama menjelaskan 
bahwa data pribadi mutlak 
harus dilindungi. Namun, 
secara aturan perundangan 
hingga kini masih tumpang 
tindih. Belum ada kesepa-
katan aturan yang menjadi 
payung tentang defisini data 
pribadi. Akibatnya penin-
dakannya menjadi parsial. 
Berkaca pada kasus di Bogor, 
penyidik mengenakan pasal 
tentang Perbankan merujuk 
pada UU Nomor 10 Tahun 
1998 tentang Perbankan dan 
UU ITE. Kedua UU tersebut 
tidak secara khusus mengatur 

tentang perlindungan data 
pribadi.

“Keberadaan UU Perlin-
dungan Data Pribadi harus 
didorong sebagai aturan 
yang memayungi semua 
jenis data pengguna. Apalagi 
di era maraknya aplikasi, 
uang digital dan e-commer-
ce, kebutuhan perlindungan 
data pribadi sudah cukup 
mendesak, karena data ma-
syarakat ini terus diambil 
dan dieksploitasi sangat 
jauh,” jelasnya.

Langkah penguatan kea-
manan elektronik juga me-
nuntut perbaikan manaje-
men pengamanan informa-
si. Harus ada standarisasi 
perliindungan data pribadi. 
Standar ini mengatur hak 
dan kewajiban baik kon-
sumen maupun penyedia 
layanan elektronik.

“Badan Siber dan Sandi 
Negara (BSSN) bisa menjadi 

badan yang mengeluarkan 
standar perlindungan terha-
dap data pribadi. Misalnya 
bagi perbankan dan institusi 
vital nasional harus mene-

rapkan standar pengamanan 
data pribadi dengan variabel 
tertentu,” terang mantan pe-
jabat Lembaga Sandi Negara 
ini. (rmn)

FT:ISTIMEWA

ILUSTRASI

AXIS & UnlockD Luncurkan Aplikasi SWAPPS

SUKABUMI - Memberikan 
pengalaman baru bagi pelang-
gan merupakan hal yang selalu 
diutamakan oleh AXIS. Demi 
memenuhi kepuasan pelang-

gan pula, bekerjasama dengan 
UnlockD, AXIS mengha-

dirkan sebuah aplikasi 
bernama SWAPPS.

Aplikasi ini dapat 
membantu pe-

langgan setia 
A X I S  y a n g 

mengguna-
kan smar-

t p h o n e 
dengan 

OS Andriod, untuk menghe-
mat hingga 40 persen dari 
pengeluaran pulsa mereka 
setiap bulannya. Peluncuran 
aplikasi inovatif ini telah ber-
langsung akhir Juli 2017 lalu di 
Singapura.

David Arcelus dari Chief Mar-
keting Officer XL Axiata menga-
takan, AXIS selalu mencari cara 
baru yang inovatif untuk mam-
pu membangun loyalitas pe-
langgan dengan memberikan 
berbagai penawaran terbaik.

"Kami percaya bahwa pelang-
gan tidak akan mengabaikan 
kesempatan untuk dapat ber-
hemat dan menabung lebih 
banyak melalui smartphone 

yang dimiliki, ditukar dengan 
mendapatkan informasi terpi-
lih,”ujar David Arcelus melalui 
keterangan resminya yang 
diterima Radar Sukabumi, ke-
marin (7/9).

Cara sangat mudah. Pelang-
gan cukup melihat iklan, berita 
maupun penawaran menarik 
lainnya yang muncul melalui 
layar smartphone yang dimiliki. 
Dengan hanya melakukan hal 
itu, mereka akan mendapat-
kan reward, nantinya dapat 
ditukarkan dengan sejumlah 
pulsa dengan besaran tertentu. 
Aplikasi SWAPPS bisa didapat-
kan melalui Google Play Store. 

Penjelasan lebih lanjut 
mengenai aplikasi 
ini, bisa didapat-
kan melalui www.
axisnet.id.

Aliza Knox sela-
ku COO UnlockD, 

menambahkan, pe-
luncuran SWAPPS di 

Indonesia merupakan 
tonggak menarik bagi 

perusahaannya 
untuk berekspan-

si ke pasar layanan data 
yang lebih tinggi.

"Kami sangat senang dapat 
bekerjasama dengan brand 
inovatif seperti AXIS, yang 
memberikan penawaran-pe-
nawaran sangat menarik bagi 
pelanggannya,"ulasnya. Itu 
adalah cara yang cerdas untuk 

menggunakan smartphone, 
dan  pertumbuhan yang kami 
raih di pasar lain telah mem-
buktikannya.

"Kami memahami segmen 
anak muda ini sangat bergan-
tung dengan apa yang bisa 
dihadirkan oleh smartphone 
yang mereka miliki. Jadi kami 
yakin, bahwa SWAPPS akan 
mampu memberikan peng-
alaman baru kepada mereka 
dalam memanfatkan perangkat 
yang dimilikinya,”bebernya.

UnlockD merupakan perusa-
haan terkemuka dalam pem-
bangunan platform advertising 
dan konten, yang berbasis di 
Singapura. Menurut Aliza, la-
yanan berbasis win-win model 
yang mereka ciptakan telah 
berhasil memberikan man-
faat bagi pelanggan perusa-
haan-perusahaan telko yang 
menggunakan aplikasinya. Ka-
rena itu, dia berharap kerjasama 
AXIS dengan unlockD ini dapat 
menghadirkan SWAPPS seba-
gai aplikasi yang memberikan 
manfaat lebih banyak kepada 
pelanggan atas layanan AXIS.  

Peluncuran aplikasi SWAAPS 
ini juga diikuti dengan inves-
tasi dari Axiata Digital Group 
Malaysia pada Unlockd, untuk 
mendorong Unlockd Series B 
mampu lebih berkembang. De-
ngan demikian perusahaan ini 
mampu berekspansi di pasar 
yang lebih luas di Asia.(*/sri)

Perma 13/2016 Jadi Ancaman

10 BUMN Berani 
Setor Rp 8 T

JAKARTA - Isu 24 BUMN rugi, rupanya tidak 
menyurutkan semangat dari BUMN lainnya 
menggenjot keuntungan demi pemerintah. 
Seperti 10 BUMN di bawah Kedeputian Usaha 
Pertambangan, Industri Strategis dan Media 
Kementerian BUMN ini berani mengusulkan 
setoran dividen Rp 8,274 triliun di 2018. Angka 
tersebut naik signifikan dibandingkan target 
setoran dividen 2017 sebesar Rp 7,815 triliun.

Jika dirinci, PT Telkom Indonesia (Persero) 
mengusulkan setoran dividen tahun depan 
Rp 6,138 triliun atau mendominasi setoran 
dividen dari BUMN di bawah Kedeputian 
Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan 
Media. Selanjutnya disusul oleh PT Semen 
Indonesia (Persero) Tbk Rp 994 miliar, PT Bukit 
Asam (Persero) Tbk Rp 462 miliar, PT Inalum 
(Persero) Rp 347 miliar, PT Timah (Persero) 
Tbk Rp 168 miliar, Perum Peruri Rp 140 miliar, 
PT Semen Baturaja (Persero) Rp 61 miliar, PT 
Dahana (Persero) Rp 8 miliar, dan PT LEN In-
dustri (Persero) yang pertama kali menyetorkan 
dividen Rp 1,2 miliar.

"Usulan Rp 8,2 triliun. Ini naik dari tahun ke-
marin Rp 7,2 triliun," jelas Deputi Bidang Usaha 
Pertambangan, Industri Strategis dan Media, 
Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, 
di Gedung DPR RI, Jakarta.

Penentuan dividen mempertimbangkan ke-
mampuan BUMN dalam mendanai investasi 
yang menguntungkan dalam rangka menjaga 
keberlangsungan usaha. Penentuan dividen 
juga memperhatikan tingkat laba perusahaan 
serta kemampuan pendanaan perusahaan, ter-
utama solvabilitas berdasarkan rasio keuangan 
seperti Debt to Equity Ratio (DER), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Asset to Liability Ratio, 
Risk Based Capital (RBC), dan Gearing Ratio.

Dari total 26 BUMN yang berada di bawah 
Kedeputian Usaha Pertambangan, Industri 
Strategis dan Media, baru 10 di antaranya 
yang diwajibkan menyetorkan dividen kepada 
negara. Sedangkan 16 sisanya masih ada yang 
merestrukturisasi keuangan hingga mengalami 
kerugian. "Masih ada yang rugi dan ada yang 
mengakumulasikan kerugian kemarin," tutur 
Harry. 

Harry menambahkan, kerugian dialami 
BUMN galangan kapal seperti PT Dok dan Per-
kapalan Kodja Bahari, PT Dok dan Perkapalan 
Surabaya, dan PT PAL (Persero). Pasalnya, 
harga kapal buatan dalam negeri kalah saing 
dengan kapal impor dari segi harga."Bukan 
hanya BUMN yang rugi, swasta dok juga rugi 
industri lagi turun," ujar Harry. (jos/jpg)

FT:INDOPOS

Fajar Harry Sampurno, Deputi Bidang Usaha 
Pertambangan, Industri Strategis dan Media, 
Kementerian BUMN.

JAKARTA - Asosiasi Emi-
ten Indonesia (AEI) meni-
lai bahwa penetapan ter-
sangka korporasi, dengan 
mengacu pada peraturan 
Mahkamah Agung (Perma) 
nomor 13 tahun 2016 ten-
tang Tata Cara Penangan-
an Tindak Pidana menjadi 
ancaman dan risiko bagi 
pelaku pasar modal.

Apalagi saat ini banyak 
perusahaan yang saham-
nya tercatat di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) sedang 
berurusan dengan Komisi 

Pemberantasan Korupsi 
(KPK).

Para pelaku pasar meng-
aku belum mengetahui se-
cara jelas, korporasi seperti 
apa yang dapat dijadikan 
tersangka oleh KPK. 

"Karena ini suatu yang 
baru, dan kami belum di-
sosialisasikan, definisi ter-
sangka itu seperti apa, lalu 
yang mewakili di pengadil-
an itu siapa, hukumannya 
apa," ujar Direktur Ekseku-
tif AEI, Isaka Yoga dalam 
rilisnya, kemarin (7/9).

Kecemasan di kalangan 
investor ini, lanjut Isaka, 
sangat menjadi perhatian 
AEI. Jangan sampai, inves-
tor yang tidak mengetahui 
apa-apa merasa dirugikan. 

"KPK maupun dari lem-
baga pemerintah apa saja, 
harus bisa menjelaskan 
bagaimana korporasi bisa 
menjadi tersangka kare-
na perusahaan itu benda 
mati, yang menjalankan 
itu orang. Apalagi kami 
perusahaan publik yang 
terdiri dari banyak inves-

tor," katanya. 
Menurutnya, praktek yang 

terjadi di banyak negara, 
jika perusahaan melakukan 
pelanggaran maka hanya 
dikenakan denda. "Kalau di 
sini kami belum tahu sama 
sekali dan belum ada ba-
yangan, karena belum ada 
sosialisasinya," katanya lagi.

Apalagi, kata dia, sebagai 
perusahaan publik, peng-
awasannya sangat ketat, 
mulai dari Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), maupun 
oleh BEI.(wid)

FT: IST
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Bukopin Raih Inovasi Produk dan Teknologi
 SUKABUMI - Inovasi pela-

yanan yang gencar dilakukan 
oleh PT Bank Bukopin, Tbk 
membuahkan hasil gemilang.

Pada acara bertema Inovasi 
untuk Negeri yang diseleng-
garakan salah satu perusa-
haan media di Indonesia, 
bank yang mempunyai visi 
menjadi lembaga keuangan 
terkemuka dalam pelayanan 
jasa keuangan yang terinte-
grasi ini berhasil memboyong 
penghargaan bergengsi yakni 
Apresiasi Inovasi 2017 untuk 
program BNVLabs Kategori 
Inovasi Produk dan Teknologi.

Penghargaan tersebut dise-
rahkan langsung terima lang-
sung Chairman MNC Group 
Hary Tanoesoedibjo kepada 
Direktur Pengembangan Bis-
nis dan TI Bank Bukopin, Adhi 
Brahmantya, disaksikan  Men-

teri Komunikasi dan Informa-
tika Indonesia Rudiantara di 
Grand Ballroom Hotel Westin, 
Jalan HR Rasuna Said Kav C-22, 
Jakarta, Selasa (29/8) lalu.

Melihat dinamika dunia usaha 
yang semakin ketat, membuat 
organisasi harus terus melaku-
kan perubahan. Inovasi seba-
gai upaya untuk menciptakan 
perubahan yang bertujuan 
untuk memaksimalkan potensi 
ekonomi dan sosial.

"Inovasi bukan sekadar sesua-
tu yang baru, namun juga harus 
menjadi pemicu pertumbuhan 
organisasi yang berkelanjutan. 
Inovasi harus menjadi budaya 
organisasi karena inovasi ada-
lah soal bagaimana bertahan 
hidup,"ujar Direktur Pengem-
bangan Bisnis dan TI Bank 
Bukopin, Adhi Brahmantya 
melalui keterangan resminya 

yang diterima Radar Sukabumi, 
kemarin (7/9). 

Atas apresiasi inovasi ini, ke 

depan, Bank Bukopin diha-
rapkan dapat terus berprestasi 
dan mampu bersaing secara 

sehat dalam dunia industri 
perbankan, dan financial tec-
hnology. (*/sri)

FT: BANK BUKOPIN FOR RADAR SUKABUMI

PRESTASI: Adhi Brahmantya (Direktur Pengembangan Bisnis & TI Bank Bukopin) menerima penghargaan Apresiasi 
Inovasi 2017 dari Hary Tanoesoedibjo.



PKS kepada RMOLJabar di 
Balaikota Bandung, Rabu 
(6/9). “Saya menghormati 
dan menghargai siapa pun 
warga Bandung yang ikut 
kontestasi Pilwakot. Mari 
kita berjuang dengan cara-
cara yang positif,” katanya.

  Hingga kini Oded tidak 

hanya memandang Nurul 
sebagai kompetitor tok, bag-
inya Nurul pun berpotensi 
jadi aliansi yang bisa mem-
bantunya memenangkan 
Pilwalkot Bandung 2017. 
Terkait popularitas dan 
elektabikitas Oded yakin 
popularitas dan elektabili-
tasnya diatas Nurul Arifin 
meskipun dia juga tahu Nu-

rul merupakan sosok artis 
populer yang tak asing di ka-
langan warga kota Bandung.

 Meskipun belum defi nitif 
diusung PKS Oded mengaku 
sudah memperaiapkan diri 
bersaing dengan Nurul Arifi n 
maupun kandidat lain yang 
mungkin akan muncul. Ber-
bagai upaya pun terus dilaku-
kan Oded untuk melakukan 

sosialisasi kepada masyara-
kat disamping tugasnya kini 
menjadi orang nomor dua 
di Kota Bandung. “Sosialisasi 
saya terus dilakukan, dan al-
hamdulillah ada hasilnya. 
Karena hasil survei bulan 
Agustus kemarin saya masih 
ada diperingkat atas (bakal 
calon Wali Kota Bandung),” 
pungkasnya. (bon)

TERUSAN
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Oded Ajak Nurul Bersaing Secara Fair 

Targetkan Menang, Parpol 
Siapkan Strategi Politik

PPP dan PAN Inginkan Pemimpin Berpengalaman

DPP: Koalisi Gerindra Masih Bisa ‘Digoyang’

Ulama: Eman Layak Pimpin Kabupaten Bogor

makin bagus dan lebih seru. 
Masyarakat bisa banyak 
menentukan pilihan, kalau 
dua pasangan, masyarakat 
milih A atau B. Tapi kalau 
empat pasangan A, B, C dan 
D, masyarakat kalau ga suka 
A, pindah ke B, bisa ke C 
dan D,”ujar Sekertaris DPC 
Demokrat Kota Sukabumi, 
Henry Slamet, kemarin.

  Namun tetap, Henry me-
wanti-wanti jangan sampai 
menganggap enteng lawan-
lawan politik di Pilwalkot 
nanti. Semua kandidat dan 
koalisi partai tentunya sudah 
memperhitungkan maju itu 
untuk menang. “ Meraka 
maju tentunya punya hi-
tungan menang, makanya 
setiap lawan itu harus diang-
gap lawan tanding,” katanya.

 Partai Demokrat sendiri, 

kata Henry sudah menyiap-
kan strategi- strategi politik 
dalam pemenangan Pil-
walkot nanti.  Tentunya saat 
ini partainya terus melaku-
kan sosialisasi kepada ma-
syarakat dan juga mem-
perkuat konsolidasi internal 
Demokrat Kota Sukabumi. 
“ Kita terus memperbaan-
yak sosialisiasi kepada ma-
syarakat dan memperkuat 
jaringan partai,” ungkapnya.

  Kalau memang sudah ada 
kepastian usungan dan koalisi 
yang baku dan didaftarakan 
ke KPU, lanjut Henry akan 
mengkonsolidasikan partai 
koalisi untuk bergerak ber-
sama memenangkan calon 
usungannya. “ Kita masih 
konsolidasi partai masing-
masing dan PKS juga sudah 
menyolidkan partainya. Ke-
tika daftar ke KPU baru kita 
bergerak bersama,” jelasnya.

  Demokrat sendiri tentun-
ya sudah siap dengan segala 
resiko pada Pilwalkot nanti. 
Tentunya pihaknya sudah 
siap untuk memenangkan 
kembali Pilwalkot 2018 men-
datang. “ Kita tidak gentar, 
kalau gentar mah moal maju 
atu,” pungkasnya. 

  Sementara itu, Ketua DPC 
Gerindra Kota Sukabumi, Ka-
mal Suherman juga mengaku 
akan mampu memenangkan 
Pilwalkot 2018 nanti. Arah un-
tuk kemenangan itu tentunya 
dibutuhkan soliditas tinggi 
baik itu diinternal partai mau-
pun dengan partai koalisi. 
“ Pokoknya mah sekarang 
kami sedang fokus untuk 
menyolidkan dengan Hanura. 
Kita sedang membuat peren-
canaan yang matang dengan 
kedua belah pihak,” jelasnya.

 Kamal sendiri terlihat 
mempunyai kenangan yang 

buruk di Pilwalkot 2013 lalu 
dan itu akan menjadi pato-
kan Gerindra di pilwalkot 
mendatang. Membangun 
kebersamaan itu yang di-
anggap penting dalam 
pemenangan nanti. “ Jangan 
sampai masing-masing, pas-
ti kalah. Pilwalkot lalu saya 
seperti itu. Makanya kita 
akan bangun kebersamaan 
yang lebih solid,” katanya.

 Jika melihat Pilgub DKI Ja-
karta, kata Kamal mengapa 
Gerindra dan PKS itu bisa 
menang meskipun hanya 
dua partai, kuncinya yakni 
kebersamaan. Hal itu ten-
tunya menjadi acuan Ger-
indra Kota Sukabumi untuk 
menatap pemilihan kepala 
daerah mendatang. “ Iya 
memang dengan dua parati 
kalau solid bisa menang. Itu 
buktinya di Pilgub Jakarta,” 
pungkasnya. (bal)
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  Habib pun menegaskan, 
bahwa Kaheman sapaan akr-
ab Eman Sulaeman meru-
pakan sosok yg layak un-
tuk memimpin Kabupaten 
Bogor. “Karena kabupaten 
Bogor butuh pemimpin yang 

energik dan visioner yang 
paham potensi dan ma-
salah,” tegas Habib

  Sementara itu, Kaheman 
pun angkat bicara, menu-
rutnya Pemimpin dan Ula-
ma ialah sebuah kesatuan 
yang saling menguatkan 
dalam membangun perada-

ban kemanusiaan. Ulama 
bertanggung jawab mem-
bangun pondasi keimanan, 
sedangkan pemimpin ber-
tanggung jawab memban-
gun lingkungan yang aman, 
damai dan sejahtera bagi 
masyarakat. “Bersilatur-
ahmi dan berdiskusi dengan 

Habib Yusuf Assegaf serta 
KH. Asep. Banyak hal yang 
bisa saya peroleh setelah 
berdiskusi, salah satunya 
ialah semangat yang sema-
kin kuat dalam memberikan 
pengabdian terbaik untuk 
masyarakat Kabupaten Bo-
gor,” ujarnya. (bon)
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ada bahan untuk memperla-
jari, mengevaluasi dan buk-
tinya sudah ada. Tapi kalau 
yang orang baru dan belum 
pernah menjabat itu yang 
masih dalam penjajakan. 

“ Rek alus, rek goreng (Mau 
bagus, mau buruk red) mah 
sebenarnya sudah ada. Tapi 
yang jelas hari ini bukan 
tidak baik tapi harus men-
jadi lebih baik,” ungkap Ima 
kepada koran ini saat di-
hubungi melalui telepon 

seluler, kemarin (9/7). 
  Mempelajari dan meng-

kaji calon yang diusung itu, 
kata Ima tentunya harus di-
gali dulu sejuah mana kon-
sep pemikiran calon terse-
but untuk kemajuan Kota 
Sukabumi. Tentunya juga 
sesuai dengan keinginan 
masyarakat Kota Sukabumi. 
“Sejauh mana konsepnya, 
makanya kita lakukan per-
temuan untuk menyamakan 
persepsi dalam membangun 
Kota Sukabumi,” jelasnya.

  Diakui Ima, momentum 

Pilwalkot ini merupakan 
peluang yang terindah untuk 
partai politik dalam upaya 
mencetak pemimpin masa 
depan Kota Sukabumi. Un-
tuk itu, koalisi Masagi ti-
dak akan sembarang dalam 
mennentukan pilihan. “Ka-
lau memang ingin menang 
saja mah gampang secara 
nalar manusia. Tapi menang 
itu bukan segala-galanya 
untuk kami. Menang ha-
rus dengan catatan yakni 
mampu bertanggung jawab 
dengan janji-janjinya,” un-

gkapnya.
   Ima pun mengingatkan 

Masagi tidak akan mengha-
lalkan cara untuk menang, 
meskipun ini merupakan 
ranah politik. Pihaknya akan 
bersaing secara sehat den-
gan menonjolkan keunggu-
lan yang dimiliki oleh pasan-
gan yang akan diusungnya 
nanti. “Memang ini politik 
tapi kita punya nurani dan 
marai besaing dengan sehat. 
Kita lihat maslahat, manfaat 
dan madorotnya,” pungkas-
nya. (bal)
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 Menurut pria yang akrab 
disapa HG ini mengatakan 
bahwa, komunikasi politik 
itu memiliki fungsi penting 
dan posisi yang strategis 
dalam sistem politik. Karena, 
di Pilwalkot Sukabumi saat 
ini tidak ada satu partai pun 
yang bisa mengusung satu 
paket pasangan, tentunya 
harus berkoalisi. “Makanya 
komunikasi politik itu ba-
gian yang sangat penting 
untuk bisa bersatu dengan 
partai lain untuk bergabung 
bersama membangun Kota 
Sukabumi. Tak menutup 
kemungkinan koalisi yang 
dibangun itu bisa saja 

berubah dan bertambah 
tergantung  kesamaan visi 
dan misi partai,”tandas Heri 
saat dihubungi oleh koran 
ini, kemarin (7/9).

  Bahkan, dirinya menga-
presiasi langkah yang di-
lakukan DPC Gerindra Kota 
Sukabumi untuk membuka 
komunikasi politik dengan 
DPC Hanura Kota Suka-
bumi. “Ia itu langkah yang 
bagus, koalisi itu merupakan 
bagian dari komunikasi poli-
tik,” ujarnya 

  Lebih lanjut orang yang 
diketahui sebagai  ang-
gota Komisi XI DPR RI ini 
menjelaskan, bahwa partai 
Gerindra itu sangat terbuka 
untuk siapa saja. Artinya 

komunikasi yang dibangun 
oleh Gerindra itu masih 
terbuka lebar untuk terus 
melakukan komunikasi poli-
tik dengan partai manapun 
juga. “Gerindra ini terbuka 
untuk berkomunikasi poli-
tik dan silaturahmi den-
gan sejumlah Parpol. Kita 
buka selebar-lebarnya untuk 
semua lapisan masyarakat 
yang ingin bergabung atau-
pun hanya bersilaturahmi 
saja,” jelasnya.

   Dirinya mengingatkan 
kepada anggota DPRD, pen-
gurus partai, sayap - sayap 
partai, para relawan serta 
simpatisan Partai Gerindra 
untuk bersama berjuang 
menghadapi Pilwalkot ini. 

“Mari kita tunjukan per-
juangan, pengabdian dan 
perbaikan sebagai pejuang 
partai, dan garda terdepan 
pemegang panji-panji per-
juangan partai,” tegasnya.

 Ditambahkannya, pen-
galaman Partai Gerindra 
lima tahun sebelumnya, 
yang mampu menaikan su-
ara hampir 200 persen dan 
menjadi pemenang ketiga 
pada Pemilu Legislatif 2014. 
Tentunya pilkada yang akan 
dihadapi nantinya merupak-
an bentuk penghormatan 
serta wibawa partai. “Jadi-
kan ini momentum untuk 
memanaskan mesin partai 
di tahapan Pilkada selanjut-
nya,” pungkasnya. (bal)
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PKB Akan Gunakan Dana 
Parpol untuk Kaderisasi

 JAKARTA - Sekretaris 
Je n d e r a l  D P P  Pa r t a i 
Ke b a n g k i t a n  B a n g s a 
(PKB) H Abdul Kadir 
Karding mengatakan 
penambahan dana un-
tuk partai politik cukup 
membantu partai poli-
tik. “Kami akan meng-
gunakan dana itu untuk 
memaksimalkan keg-
iatan kaderisasi di Par-
tai Kebangkitan Bangsa 
di seluruh wilayah In-
donesia,”  kata Abdul 
Kadir Karding di sela 
diskusi bertajuk ‘Sistem 
Integritas Partai Politik 
(Sistem, Etik, Rekrut-
m e n  d a n  K a d e r i s a s i 
serta Pendanaan Partai 
Politik)’ bekerja sama 
P K B  d e n g a n  K o m i s i 
P e m b e r a n t a s a n  K o -
rupsi (KPK) dan Pusat 
Penelitian Politik LIPI 
di Jakarta, Kamis (7/9).

  Karding mengapr-
esiasi dukungan yang 
t e l a h  d i b e r i k a n  K P K 
kepada partai  politik 
termasuk di dalamnya 
PKB. “Kami sampaikan 
t e r i m a k a s i h  k e p a d a 
KPK yang telah mem-
berikan dukungan atas 
penambahan dana un-
tuk partai politik. Dana 
untuk partai politik ini 
sudah lumayan mem-
b a n t u .  D i  P K B  k a m i 
a k a n  m e n g g u n a k a n -
n y a  u n t u k  k e g i a t a n 
kaderisasi,” kata ang-
g o t a  Ko m i s i  I I I  D P R 
ini. Menurut Karding, 
sistem integritas par-
tai politik di Indone-
sia menjadi tema yang 
c u k u p  m e n a r i k  u n -
t u k  d i b a h a s  d a n  d i -
perbincangkan.  PKB, 

kata Karding,  selama 
i n i  t e l a h  m e l a ku k a n 
serangkaian kegiatan 
yang tujunnya menin-
gkatkan integritas par-
tai sampai ke pengurus 
c a b a n g ,  r a n t i n g  d a n 
basis.

  “Kami telah melak-
sanakan berbagai keg-
iatan kaderisasi, struk-
turisasi, kesekretariatan 
d a n  k e g i at a n  t e rk a i t 
media sosial untuk para 
kader PKB di seluruh 
Indonesia. Kami beru-
paya maksimal untuk 
m e m b a n g u n  p o l i t i k 
Indonesia yang lebih 
baik,” kata Karding.

  S e m e n t a r a  i t u , 
D e p u t i  P e n c e g a h a n 
K P K ,  Pa h a l a  Na i n g -
g o l a n  d a l a m  k e s e m -
patan itu mengatakan 
bahwa KPK dan pemer-
intah ingin segaris dan 
perlu dilakukan upaya 
integrasi dengan par-
pol di Indonesia. “KPK 
s u d a h  m e n g ga n d e n g 
346 kota, provinsi dan 
DPRD untuk bersama-
sama memerangi ko-
r u p s i .  K a m i  m e l i h a t 
statistik KPK sekarang 
bahwa ada 134 legisla-
tor yang terjaring ka-
sus korupsi, belum lagi 
dari para politisinya,” 
kata Nainggolan. 

  Nainggolan berharap 
partai politik ikut mem-
berikan kesadaran ke-
pada para kepala dae-
rah terkait pemberan-
tasn korupsi. “Kami pun 
mengharapkan partai 
politik bisa ikut mem-
bantu membangun dan 
memperkuat integritas 
mereka. Kami juga in-

gin ada perbaikan me-
kanisme pemerintahan 
dan transparasi  agar 
semakin baik lagi  ke 
depannya,” kata Naing-
golan.

  Terkait dana partai 
politik, ucapnya, pada 
tataran konsep, pemer-
intah hanya membantu 
50 persen dari seluruh 
kebutuhan partai, ter-
gantung progresivitas 
masing-masing partai. 
“Jadi semakin baik pro-
g re s n ya  ma k a  s e ma -
kin besar juga peluang 
penambahan dana par-
polnya. Termasuk biaya 
pendidikan politik dan 
kader isasi .  Kami ha-
rap pengkaderan bisa 
berjalan dengan baik 
dan transparan,” kata 
Nainggolan.   Khusus 
p e n g k a d e r a n ,  k a t a 
Nainggolan, KPK siap 
m e m f a s i l i t a s i  p e n g -
kaderan yang dilaku-
kan dari  awal.  “Kami 
m e naw a rk a n  k e p a d a 
PKB minimal ada mod-
ul integritas termasuk 
fasilitatornya kami siap 
memobilisasi. Intinya 
kami ingin ada penjen-
jangan yang sehat  di 
dalam partai politik,” 
kata Nainggolan.

  KPK, menurut Naing-
g o l a n ,  m e n a w a r k a n 
kerja sama integritas 
ini untuk jangka pan-
jang. “Kami berharap 
k e r j a  s a m a  d e n g a n 
par tai  poli t ik  ter ma-
suk Partai Kebangkitan 
Bangsa dapat berjalan 
lebih baik dalam waktu 
l e b i h  d a r i  e m p at  t a -
hun ke depan,” tandas 
Nainggolan.(fri/jpnn) 

PAN Minta Kenaikan 
Dana Parpol Dibatalkan

JAKARTA - Sekretaris Frak-
si Partai Amanat Nasional 
(FAN) di DPR Yandri Sus-
anto menolak dana bantuan 
partai politik (parpol) dari 
APBN, yang akan naik dari 
Rp 108 per suara menjadi 
Rp 1000. Menurut Yandri, 
berapa pun besarnya kenai-
kan dana parpol itu sungguh 
tidak adil di tengah kondisi 
masyarakat seperti sekarang 
ini. “Saya bilang tidak adil 
walau berapa pun naiknya di 
tengah-tengah subsidi raky-
at diambil, APBN diambil. 
Itu tidak adil, kenapa parpol 
harus disubsidi.” kata Yandri 
kepada wartawan di gedung 

DPR, Jakarta, Kamis (7/9).
 Menurut Yandri, tidak 

seharusnya dana subsidi un-
tuk parpol diambil dari dana 
rakyat. Dia mengatakan, 
selama ini tanpa subsidi par-
pol juga bisa jalan dengan 
dana yang ada seperti dari 
iuran anggota. “PAN saja 
60 persen gajinya dipotong. 
Jadi, tidak masalah sebena-
rnya tetap on the track,” 
ujarnya.

  Menurut Yandri, kenai-
kan dana parpol itu juga 
menyebabkan kegaduhan 
luar biasa. “Rakyat sudah 
terlanjur sakit hati,” katanya.

  Kenaikan pun tidak sig-

nifi kan. Dia mencontohkan, 
PAN saja dapat Rp 9 miliar 
per tahun. Padahal, jumlah 
dana yang diperoleh sebel-
umnya bisa melebihi angka 
itu. “Lah kami patungannya 
Rp 12 miliar kok per tahun,” 
ungkap Yandri. Menurut dia, 
PAN tidak pernah mengaju-
kan kenaikan dana parpol. 
Karena itu, Yandri men-
egaskan, kalau masih bisa 
dibatalkan sekarang tentu 
lebih bagus.  Apalagi se-
belum APBN 2018 diketok 
palu pada Oktober nanti. 
“Saya berharap pemerintah 
membatalkan,” tegasnya. 
(boy/jpnn)

Jokowi Berpeluang 
Berpasangan 

dengan Prabowo
JAKARTA - Jokowi tidak 

tertutup kemungkinan ber-
pasangan dengan Prabowo 
Subianto pada Pilpres 2019 
mendatang. Jokowi sebagai 
capres, Prabowo jadi cawa-
presnya. Menurut Direktur 
Eksekutif Voxpol Center 
Pangi Syarwi Chaniago, 
tidak ada yang tidak mung-
kin dalam politik, selama 

punya kepentingan yang 
sama. Terlebih lagi, Jokowi 
sangat perlu untuk meng-
gandeng pimpinan partai 
politik yang berpengaruh. 
Ketum Gerindra Prabowo 
Subianto merupakan salah 
satunya. “Kalau pikiran 
ekstrim saya Prabowo bisa 
saja berpasangan men-
jadi calon wakil presiden 

Jokowi pada Pilpres 2019,” 
ujar Pangi kepada JPNN, 
Kamis (7/9).

  Menurut pengajar di 
Universitas Islam Negeri 
(UIN) Syarief Hidayatullah 
Jakarta ini, peluang itu ter-
buka karena dalam politik 
semua kemungkinan bisa 
saja terjadi. Apalagi pelak-
sanaan pilpres masih dua 

tahun lagi. “Namanya saja 
politik, apabila deadlock 
maka bisa ketemu kepent-
ingan dengan titik temu 
alternatif. Selain itu, pelu-
ang Prabowo berpasangan 
dengan salah satu tokoh 
dari  parpol yang men-
dukung pemerintah juga 
terbuka,” pungkas Pangi. 
(gir/jpnn)
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YANG DISOROT

DUKUNGAN

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

ALAALAMATMATMAT : JLJL SESES LABLABA INTINTTANAANAA KMKM 77 SUKSUKUKAABUBUMM

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 MERDEKA

RISNA JULIANA 
WA 08156131657
LINE risnajuliana

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

Brio 
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DPP: Koalisi Gerindra 
Masih Bisa ‘Digoyang’

“Makanya komunikasi politik itu bagian yang sangat penting 
untuk bisa bersatu dengan partai lain untuk bergabung 
bersama membangun Kota Sukabumi. Tak menutup 
kemungkinan koalisi yang dibangun itu bisa saja berubah 

dan bertambah tergantung  kesamaan visi dan misi partai,” tandas tandas Heri saat 
dihubungi oleh koran ini, kemarin (7/9). 

SUKABUMI- Ketua DPP Gerindra Heri Gu-
nawan menegaskan bahwa situasi politik Partai 
Gerindra untuk pilwalkot 2018 mendatang, masih 
bisa cair. Bahkan hingga kini, komunikasi politik 
masih dilakukan dengan berbagai partai lain.

FOTO: IKBAL RADAR SUKABUMI/IST

BERSEMANGAT: Ketua DPP Gerindra yang juga anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan pada saat menyampaikan pesan kepada masyarakat

Targetkan Menang, Parpol 
Siapkan Strategi Politik

SUKABUMI-- Meski perjalanan 
menuju pendaftaran calon Walikota 
dan Wakil Walikota Sukabumi ke 
KPU Kota Sukabumi itu masih me-
nyisikan waktu yang cukup panjang. 

Tapi pergerakan politik sudah mulai 
terpetakan dengan munculnya koalisi-
koalisi partai. “Ya kalau makin banyak 

PPP dan PAN 
Inginkan Pemimpin 

Berpengalaman
CIKOLE-- Pergerakan Koalisi Masagi antara 

PPP dan PAN Kota Sukabumi dalam memen-
tukan usungan calon di Pilwalkot 2018 nam-

paknya tidak akan 
gegabah, berbagai 
kajian dan pertim-
bangan rekam je-
jak calon yang akan 
maju di Pilwalkot 
diperhitungkan se-
cara matang. Ketua 
DPC PPP Kota Suk-
abumi, Ima Slamet 
menginkan sosok 
pemimpin untuk 
K o t a  S u k a b u m i 
yang sudah ber-
pengalaman me-

mimpin. Pasalnya, 
kalau mempelajari orang yang sudah pernah 
menjabat kata Ima itu mudah, karena  sudah 

IMA SLAMET
Ketua DPC PPP Kota 

Sukabumi

Ulama: Eman 
Layak Pimpin 

Kabupaten Bogor
BOGOR-- Bakal calon Bupati Kabupaten 

Bogor, yang juga saat ini sedang menjabat 
sebagai Kepala Desa Banjarwangi, Eman 
Sulaeman, terus dibanjiri dukungan.  Salah 
satunya adalah dari Habib Yusuf Asegaf. 
Habib berpesan, untuk menjadi pemimpin 
yang amanah dan sayang terhadap rakyat. 
Dalam perbincangannya pun, Habib berpe-
san, jadilah pemimpin yang melayani rakyat 
bukan pemimpin yg dilayani rakyat.

FOTO: IST

REKOMENDASI: Kepala Desa Banjarwangi, Eman 
Sulaeman pada saat bertemu ulama Habib Yusuf Asegaf

Oded Ajak Nurul 
Bersaing Secara Fair 

BANDUNG-- Wakil Wali Kota Bandung Oded M. Danial ajak ber-
saing secara fair, Nurul Arifi n yang kini telah resmi diusung Partai 
Golkar dalam ajang Pilwalkot Bandung 2017. Hal itu diungkapkan 
pria yang kini jadi salah satu bakal calon Wali Kota Bandung dari 
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Nikmati Lezatnya Topping Donuts 
di Mokko Factory

Hanya dengan mendengar namanya saja pasti Anda sudah 
terbayang akan kelezatan rasanya. Produk yang berasal 
dari biji kakao ( Theobroma Cacao ) ini telah menjelma 

menjadi berbagai bentuk sebagai camilan, makanan, permen, 
minuman bahkan kosmetik dan obat-obatan.

Mokko Factory menyajikan cokelat sebagai topping dari bebera-
pa varian donatnya, misalnya saja seperti Absolut Choco, Choco 
Love, Choco Banana dan masih banyak lagi. Namun, perlu Anda 
ketahui bahwa Mokko Factory menggunakan cokelat couverture 
berkualitas tinggi sebagai bahan topping-nya.

Cokelat couverture adalah cokelat yang terbuat dari lemak kakao 
( cocoa butter ), yaitu minyak yang diekstraksi  langsung dari biji 
kakao. Cokelat ini biasanya disebut real chocolate oleh pengge-
marnya. Sementara cokelat yang banyak beredar umumnya adalah 
cokelat compound yang kandungannya sudah digantikan dengan 
minyak kelapa atau soya.

Perbedaan kandungan cocoa butter  inilah yang akan berpenga-
ruh terhadap cita rasa dan manfaat yang terkandung di dalam 
cokelat. Dengan kandungan cocoa butter  yang tinggi, cokelat akan 
memberikan sensasi rasa yang lebih nikmat dan sempurna sekali-
gus manfaat yang lebih maksimal. Manfaat cokelat adalah sebagai 

antioksidan karena kandungan flavonoids dan polyphenols yang 
tinggi dapat melindungi tubuh dari radikal bebas, penyakit jantung 
dan pembekuan darah. Cokelat juga dipercaya dapat menurunkan 
kadar kolesterol dan tekanan darah tinggi. Selain itu cokelat juga 
mengandung serotonin sebagai anti depresan alami  dan merang-
sang endorphin yang menciptakan perasaan senang dan bahagia.

Tidak hanya itu, beberapa studi mengatakan bahwa cokelat 
bisa menjadi salah satu makanan pelawan kanker sama seperti 
anggur merah, bawang putih, teh dan buah blueberry. Cokelat 
bekerja melawan kanker dengan cara menghambat pembelahan 
sel kanker dan mengurangi peradangan yang terjadi. Akan tetapi, 
untuk mendapatkan semua manfaat cokelat, konsumsilah hanya 
cokelat yang memiliki kandungan cocoa butter  tinggi.

Seperti cokelat yang digunakan di Mokko Factory, yang mudah 
terlihat dari tekstur yang lembut dan tiidak mudah menggumpal 
serta rasa cokelat yang lebih dominan di mulut. Juga mempunyai 
rasa sedikit pahit khas cokelat yang membuatnya lebih nikmat.

•  Ada lebih dari 40 varian donat tersedia di Mokko Factory yang  
tentunya sesuai dengan selera anda. Segera kunjungi gerai Mokko 
Fatory di Supermall Sukabumi, Lantai Dasar Blok A No. 1.  Nikmati 
donat pilihan anda dengan berbagai pilihan minuman pelepas 
dahaga yang tersedia di Mokko Factory.

Mokko Factory hadir di Supermall Sukabumi, Mokko Factory hadir di Supermall Sukabumi, 
Lantai Dasar Blok A No. 1Lantai Dasar Blok A No. 1

CokelatCokelat

Cikole dan Citamiang Banyak Rutilahu
SUKABUMI-Di Kota Sukabumi, seba-

nyak 4600 keluarga berhak menerima 
program umah Tidak Layak Huni (Ru-
tilahu). Namun, peemrintah tak bisa 
menyelesaikan secara bersamaan. Hal 

ini akibat keterbatasan anggaran yang 
dimiliki. 

  “Tahun ini total penerima Rutilahu 
di Kota Sukabumi sebanyak 450, 50 dari 
pemerintah daerah, 100 dari pemerin-

tah pusat, dan 300 rumah dari Pemprov 
Jabar,” kata Kepala Pekerjaan Umum 
(PU) Kota Sukabumi Asep Irawan ke-
pada Radar Sukabumi, kemarin (7/9).

 Ia menyebutkan, yang memiliki 

rumah reot itu bakal disuntuk anggar-
an Rp15 juta per bangunan atau per 
keluarga.

  Menurutnya, dana tersebut diberikan 
langsung beruma uang melalui Badan 

Keswadayaan Masyarakat (BKM). BKM 
bekerja sama dengan RT dan RW lalu 
diserahkan kepada penerima manfaat 
program rutilahu.

Walikota Imbau 
Pengembang 
Empat Proyek

SUKABUMI-Walikota Sukabumi, M 
Muraz mewanti-wanti kepada pengem-
bang yang mengerjakan proyek di kota 
Sukabumi. Terlebih empat proyek 
yakni, pembangunan gedung kampus 
Stikes Sukabumi kelas H. Proyek tersebut 
senilai Rp6 Miliar. 

PEMBANGUNAN: 
Alat berat yang 

sedang beroprasi 
di salah satu lokasi 

pembangunan ke 
empat proyek besar 

di Kota Sukabumi 
yang harus selesai 

akhir Desember 
2017.

FOTO : DASEP/RADARSUKABUMI
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Yang kedua, pembangun-
an RS Rujukan Regional 
RSUD R Syamsudin SH Ga-
kin Centre sebesar Rp29,7 
miliar. Ketiga, pembangun-
an Gelanggang Olahraga 
(Gor) Lapang Merdeka (Lap-
dek) sebnilai Rp22 miliar. 
Yang terakhirpembangunan 
Gedung Kesenian (GK) Kota 
Sukabumi senilai Rp9 miliar. 

 “Pembangunan itu harus 
selesai di bulan Desember 
tahun ini,” kata Muraz, ke-
marin (7/9).

 Waktu pelaksanan pemba-
ngunan empat proyek besar 
diKota Sukabumi itu masih 
menyisakan waktu empat 
bulan lagi.  Muraz berharap, 
semua pengembang yang 
melaksanakan pembangun-
an di Kota Sukabumi, be-

kerja sesuai dengan kontrak 
kerja yang telah ditetapkan. 

 Menurut Muraz, jika hal itu 
tidak dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya oleh pihak 
pengembang. Dirinya sebagai 
penanggung jawab APBD 
Kota Sukabumi tidak akan 
segan-segan untuk mem-
berikan saksi sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

 “Saya tidak akan main-ma-
in. Kita akan berikan sanksi 
yang tegas bila pengembang 
itu telah melanggar kontrak 
kerjanya,” terangnya.

  Beda halnya, ketika pihak 
pengembang itu memun-
durkan jadwal tahapan pem-
bangunannya. Lantaran ada 
kendala teknis. Hal itu tentu-
nya tidak akan berakibat patal 
jika pembangunnya tetap 
bisa selesai selama 150 hari 
kerja. Terkecuali, hal itu dapat 

mempengaruhi penyelesaian 
sesuai dengan kontrak kerja 
yang disepakati. 

 Terpisah, Kepala Bagian 
(Kabag) Pengadaan Barang 
dan Jasa (PBJ)/ULP Pem-
kot Sukabumi, Fahrurrazi 
mengungkapkan, yang dapat 
melakukan penilain hasil pe-
kerjaan sesuai atau tidaknya 
dengan kontrak kerja tersebut 
yaitu pejabat pembuat komit-
men (PPK) yang membidangi 
teknis pekerjaannya. Arti-
nya, dari kepastian kualitas 
bangunan maupun waktu 
pelaksanaannya itu diawasi 
oleh PPK. “Pengawasannya 
itu kan, untuk memastikan 
semuanya berjalan dengan 
lancar. Kalaupun diakhir 
bulan Desember muncul 
masalah, kami akan menge-
luarkan beberapa solusi,” 
terangnya. (Cr5/d)

Walikota Imbau Pengembang 
Empat Proyek

 “Yang mendapatkan pro-
gram rutilahu tersebar di seti-
ap kelurahan. Namun paling 
banyak dari Kecamatan Cikole 
dan Citamiang,” jelasnya.

 Penerima dana rutilahu 
yang sah adalah mereka 
yang mempunyai lahan ta-
nah milik pribadi. Sedang-
kan yang tidak mempunyai 
lahan pribadi itu susah un-
tuk dibantu karena tidak 

masuk dalam kriteria.
 Bahkan kini pemerintah pu-

sat juga telah membuat skema 
baru untuk merekolisasi war-
ga yang menerima dampak 
dari pembangunan. Misalnya 
apabila kini ada pembangun-

an double track Kereta Api 
Sukabumi-Bogor, warga harus 
terpaksa dibongkar dan itu 
yang harus direlokasi.

“Itu ada dananya dari 
kementrian,” tutupnya. 
(cr11/d)

Cikole dan Citamiang Banyak Rutilahu

FOTO : DENDI/RADARSUKABUMI

DIRATAKAN: TNI sedang melakukan beres-beres rumah milik Mak Cacih di Kampung Situawi RT 2/2, Kelurahan 
Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, kemarin (7/8).

Dihuni Delapan Jiwa, Rumah Reot Itu Dibangun
GUNUNGPUYUH - Kelu-

arga Mak Cacih (52) warga 
Kampung Situawi RT 2/2, 
Kelurahan Karangtengah, 
Kecamatan Gunungpuyuh, 
akhirnya bisa tersenyum lebar 
setelah rumah miliknya yang 
nyaris ambruk, kembali diba-
ngun oleh Komando Resort 
Militer (Korem) 061/Surya-
kencana Bogor.

 Rumah yang terbuat dari 
anyaman bambu ini, kondisi-
nya sangat memprihatinkan. 
Bagaimana tidak, gubuk yang 
berukuran sekitar 4 meter 
kali 6 meter tersebut, selain 
gentingnya banyak yang bocor 
dan kayu penyangganya lapuk 
akibat termakan usia. Bahkan, 
bangunan rumah itu diisi oleh 
tiga Kepala Keluarga (KK) 
atau delapan jiwa. Kondisinya 

miring akibat kayu penyang-
ganya tidak kuat menahan 
beban.

 "Rumah itu, sudah diroboh-
kan oleh TNI dan warga pada 
waktu kemarin," jelas Mak 
Cacih saat di sambangi Radar 
Sukabumi di Rusunawa Kota 
Sukabumi, Jalan Jalur Lingkar 
Selatan, Kecamatan Warudo-
yong, Kamis (7/9).

 Keluarga Mak Cacih tidak 
bisa berbuat banyak, dengan 
kondisi rumah reotnya itu. 
Karena suaminya yang bekerja 
sebagai seorang kondektur 
tembak (cadangan) Bus Ren-
cana Jaya, Jurusan Jakarta 
Kampung Rambutan-Sukabu-
mi ini, hanya bisa mencukupi 
untuk makan keluarganya 
sehari-hari. 

 "Suami saya sudah ada se-

kitar 40 tahun bekerja sebagai 
kondektur bus. Pulangnya 
tidak menentu, kadang dalam 
satu minggu bisa dua atau tiga 
kali. Sementara untuk, peng-
hasilannya paling dalam satu 
minggu ini, membawa uang 
sekitar Rp100 ribu," lirih Mak 
Cacih sambil tersenyum lebar.

 Rumah yang sudah diroboh-
kan dan akan dibangun kem-
bali oleh TNI ini, sambung 
Mak Cacih, akan diisi oleh 
tiga KK. Diantaranya, keluarga 
Mak Cacih bersama suaminya 
Santosa (63) dan anaknya 
Raharja (32) yang berkerja se-
bagai buruh serabutan. Yang 
kedua keluarga adik iparnya, 
Cipto (49) bersama istrinya 
Perni Prindayani (45) dan 
anaknya Susan (20) bersama 
suaminya Sopiandi (25) dan 

yang juga bersama anaknya, 
Azka yang beru berusia 14 
bulan. "Informasinya, waktu 
saya kemarin dipindahkan ke 
Rusunawa Kota Sukabumi, 
Pangdam III Siliwangi juga 
akan membangun kembali 
rumah di tempat itu dengan 
biaya dari Kodam III Siliwangi. 
Termasuk biaya sewa tinggal 
selama lima tahun karena 
status tanah milik orang lain," 
paparnya.

 Rumah yang sedang diba-
ngun TNI dan akan diisi oleh 
tiga KK ini, status tanahnya 
milik majikan Mak Cacih yang 
bernama Hajah Dedah dan 
disewa setiap bulannya se-
kitar Rp250 ribu.  "Katanya, 
dalam proses pembangunan 
itu, akan memakan waktu 
satu minggu. Makanya, se-
lama rumah itu dibangun 
saya bersama keluarga adi 
ipar dan anaknya, menghuni 

dahulu Rusunawa di kamar 
nomor 222 di Jalan Lingkar 
Selatan Kelurahan Sukakarya, 
Kecamatan Warudoyong Kota 
Sukabumi," paparnya.

 Sejak rumah reot itu diro-
bohkan, keluarga Mak Cacih 
telah mendapatkan bantuan  
berupa uang tunai sebesar 
Rp500 ribu dari Sekertaris Da-
erah (Sekda) Kota Sukabumi, 
Hanafie Zain serta Rp7,5 juta 
dari Wakil Gubernur Jawa 

Barat, Dedi Mizwar. 
 "Adi Ipar saya itu, Pak Cip-

to kerjanya sebagai tukang 
becak di Sulawesi. Beliau 
pulangnya tidak menentu 
tergantung ada uang untuk 
ongkos. Paling kalau pulang 
dalam satu bulan, ia ha-
nya membawa uang sekitar 
Rp600 ribu. Sementara anak-
nya, yang bernama Sopiandi 
bekerja di salah satu anak 
cabang perusahaan pembu-
atan lampu hias. Katanya, 
dalam satu bulan menda-
patkan upah dari kerjaannya 
sebesar Rp1 juta," ucapnya.

 Pihaknya mengucapkan 
banyak terimakasih kepada 
pihak yang sudah membantu 
untuk melakukan pemba-
ngunan rumah reotnya yang 
nyaris ambruk itu. 

 "Saya mewakili keluarga 
mengucapkan banyak teri-
maksih atas semua bantuan 
yang diberikan kepada kami. 
Sehingga rumah yang sudah 
tidak layak huni itu, akan kami 
tempati lagi dengan nyaman," 
pungkasnya. (cr13/t)

Fahmi Tinjau Program Kotaku

Wakil Walikota Sukabumi yang juga didaulat Ketua TKPKK Kota Sukabumi, 
Achmad Fahmi menyapa para ibu yang menjadi pengrajin produk UKM di 
wilayah Kelurahan Sudajaya Hilir.

Achmad Fahmi melakukan peninjauan perencanaan dan persiapan 
pelaksanaan Program Kotaku Tanpa Kumuh di Kelurahan Sudajaya Hilir.Fahmi menyapa para ibu yang merupakan warga Kelurahan Sudajaya Hilir.

Fahmi ditemani tim saat berbincang-bincang tentang pelaksanaan Program Kotaku Tanpa Kumuh 
di Kelurahan Sudajaya Hilir.

Fahmi ditemani Koordinator Program Kotaku Tanpa 
Kumuh wilayah Kelurahan Sudajaya Hilir, Andi Saputra 
di sela-sela peninjauan lokasi.

Saat berbincang-bincang dengan warga dan peninjauan lokasi pembangunan di RT 
02 RW 08 Kelurahan Sudajaya Hilir.

WAKIL Walikota Sukabumi, 
Achmad Fahmi didaulat men-
jadi Ketua Tim Koordinasi Pe-
nanggulangan Kemiskinan dan 
Kekumuhan (TKPKK) Kota Suka-
bumi. Kemarin, Fahmi meninjau 

langsung realisasi dan pelaksa-
naan program TKPKK di wilayah 
Kelurahan Sudajaya Hilir Kota 
Sukabumi. 

Pemimpin yang penuh hangat, 
bersahabat, dan dijuluki Ust Ne-

garawan tersebut ditemani koor-
dinator pelaksana TKPKK untuk 
Kelurahan Sudajaya Hilir, Andi 
Saputra bersama timnya dalam 
peninjauan Program Kotaku Kota 
Tanpa Kumuh tersebut. (dit)
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Ratusan Mahasiswa STIE Penguji Sukabumi Ikuti KKM
SUKABUMI - Ratusan mahasiswa STIE Penguji 

Sukabumi mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)  
tahun akademik 2016/2017 yang diselenggarakan pada 
10 Agustus hingga 23 September 2017 mendatang. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Desa Nagrak dan 
Desa Sukasari Kecamatan Cisaat, Kabupaten Suka-
bumi.  Ketua Panitia KKM Harry Mukharam Hassan 
mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut diikuti 

sebanyak 142 mahasiswa. Kegiatan ini merupakan 
pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi salah sa-
tunya pengabdian pada masyarakat. “Kami harap 
mahasiswa bisa membuat terobosan serta motivasi 

pada masyarakat dalam menghadapi tantangan di era 
globalisasi dalam rangka membangun perekonomian, 
pendidikan, kesehatan dan lingkungan alam,” kata 
Harry kepada Radar Sukabumi kemarin (7/9). (Cr16/s)

Resmikan Foodcourt dan Lapang Olahraga

UMMI Ciptakan Pengusaha Muda

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

SEREMONIAL:  Rektor UMMI Sakti Alamsyah didampingi pada dosen dan mahasiswa saat meresmikan foodCourt dan lapang olahraga, kemarin (7/9).  

SUKABUMI -- Sebagai salah satu wa-
dah pengembangan kreativitas maha-
siswa, Universitas Muhammadiyah Suka-
bumi (UMMI) meresmikan foodCourt 
dan lapang olahraga, kemarin (7/9).  
Rektor UMMI Sakti Alamsyah men-
gatakan, Foodcourt ini untuk menye-
diakan makanan baik bagi mahasiswa 

ataupun para dosen yang nantinya tidak 
perlu belanja keluar kampus. Dengan be-
gitu, akan bisa menghemat waktu, tenaga 
serta menjaga kehigenisan makanan. 
“Karena itu, kami sengaja membuka 
Foodcourt ini untuk keperluan warga 
kampus,” kata Sakti kepada Radar Suka-
bumi usai kegiatan.

 Tidak hanya itu, Foodcourt tersebut 
juga berfungsi sebagai laboratorium ad-
ministrasi bisnis. Program administrasi 
bisnis yang punya tugas menciptakan 
serta mencetak tenaga entrepreneurship 
atau mahasiswa yang berkalakter dan 
disiplin. “Hal ini tidak bisa ditanamkan 
hanya melalui proses pembelajaran saja. 

Namun, harus ada tindakan nyata salah 
satunya dengan praktek mengelola Food-
court ini,” paparnya.

 Pihaknya, berencana melakukan 
perekrutan dari muali mahasiswa, 
orang tua mahasiswa dan dosen. 
“Jika ada yang berminat mari kita 
sukseskan program ini dengan du-

kungan dri semua elemen,” uajarnya.
Sakti menambahkan, Foodcourt tersebut 
menyiapkan beragam makanan. Semen-
tar, sebanyak 15 stan yang sudah siap 
melayani konsumen. “Kami harap, den-
gan terbentuknya Foodcourt ini dapat 
menciptakan wirausahawan muda,” 
pungkasnya. (Cr16/t)

SUKABUMI -- Ratusan guru Raudhatul 
Athfal (RA) mengikuti Pekan Olah Raga 
dan Seni (Porseni) tingkat Kabupaten 
Sukabumi yang diselenggarakan di Aula 
Yayasan Al-Masthuriyah Cisaat, Kabu-
paten Sukabumi, kemarin (7/9).

 Kegitan yang digagas Pimpinan Daerah 
Ikatan Guru Raudhatul Athfal (PD IGRA) 
ini, sebagai upaya untuk meningkat-
kan profesionalisme guru RA melalui 
pengembangan sportifi tas dan kreatifi tas 
menuju RA yang lebih baik.

Ketua Panitia Porseni, Lusi Yosepah 
mengatakan, kegiatan yang sudah men-
jadi agenda tahunan itu dihadiri se-
banyak 667 peserta. Adapun cabang 
perlombaan yang akan ditampilkan 
diantaranya, Hafi z quran, cerita berpa-
sangan, kaligrafi , voli bol, present sow 
dan mewarnai gambar. “Alhamdulillah 
semua guru RA sangat antusias mengi-
kuti kegiatan ini,” kata Lusi kepada Radar 
Sukabumi.

 Lanjut Lusi, kegiatan tersebut selain 
sebagai ajang silaturahmi anara guru 
se Kabupaten Sukabumi juga sebagai 

penjaringngan guru berpotensi untuk 
mengikuti di Porseni Tingkat Provinsi 
Jawa Barat nanti. “Selain itu juga dapat 
membangun sportivitas, kejujuran 
karena merupakan modal dasar untuk 
pembangunan Sumber Daya Manusia 
(SDM) khususnya guru RA di Kabupaten 
Sukabumi,” paparnya.

 Sementara itu, Ketua PD IGRA Kabu-
paten Sukabumi, Nia Nurhasanah ber-
harap, dengan adanya kegiatan ini dapat 
ternjaring guru RA yang berpotensi untuk 
mengikuti perlombaan ditingakat yang 
lebih tinggi. “Mudah-mudahan dengan 
antusias guru mampu mencetak prestasi 
ke depan,” harapnya. 

 Bupati Sukabumi, Marwan Hamami 
memaparkan, dengan terselenggaranya 
kegiatan spserti ini akan mampu men-
perkokoh persaudaraan sehingga dari 
Porseni ini bisa menuai pengetahuan 
dan pengalaman bagai mana menge-
lola RA yang baik. “Sehingga dengan 
itu bisa memberikan kontribusi pada 
Kabupaten Sukabumi yang lebih baik,” 
singkatnya. (Cr16/e)

Ratusan Guru RA Kabsi Ikuti Porseni Tingkat Kabupaten 

FOTO: BAMBANG/RADARSUKABUMI

MEWARNAI GAMBAR: Ratusan Guru RA Kabupaten Sukabumi saat mengikuti lomba mewarnai gambar

Persiapan Keberangkatan Peserta Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa

Foto bersama seluruh peserta Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa 

Sambutan ketua STIE Penguji, Ketua Panitia dan Ketua Yayasan

Foto bersama seluruh mahasiswa KKM 

Pemberian kenangan STIE Penguji kepada seluruh Wakil Camat Cisaat

Foto bersama Peserta KKM
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DIVONIS: Mantan Kadisdik Jabar Asep Hilman saat mengikuti sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Rabu (6/9/2017).

Mantan Kadisdik Jabar Divonis 3 Tahun
BANDUNG – Tak terima 

vonis, mantan Kepala Dinas 
Pendidikan Jawa Barat Asep 
Hilman dan sang istri ping-
san. Kejadian tersebut usai 
Asep mendengar vonis tiga 
tahun penjara oleh majelis 
hakim Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Bandung, 
Rabu (6/9/2017). Hakim me-
nilai Asep menyalahguna-
kan wewenang dalam peng-
adaan buku aksara Sunda 
tahun anggaran 2010. Usai 
persidangan, Asep langsung 
menghampiri keluarganya 
yang datang ke persidangan. 
Mereka saling berpelukan 
dan menangis mendengar 
putusan yang dijatuhkan 
majelis hakim. Sontak, Asep 
tiba-tiba pingsan, dan lang-
sung dilarikan ke rumah 
sakit menggunakan mobil 
ambulans milik Polda Jawa 
Barat. Selang berapa lama, 
sang istri juga pingsan.

Majelis hakim mengang-
gap Asep melanggar Pasal 
3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Un-
dang-Undang No 31 Tahun 
1999 tentang Pemberantas-
an Tindak Pidana Korupsi jo. 
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 
“Menjatuhkan pidana pen-
jara kepada terdakwa selama 
tiga tahun dengan denda 
Rp 50 juta yang bila tidak 
dibayar diganti kurungan 
dua bulan,” ujar Hakim Ke-
tua Endang Ma’mun dalam 

amar putusannya.
 Hal yang memberatkan, 

menurut hakim, terdakwa 
tidak mendukung program 
pemerintah dalam pembe-
rantasan korupsi. Sementara 
yang meringankan, terdak-
wa bersikap sopan dalam 
persidangan, belum pernah 
dihukum dan mempunyai 
tanggungan keluarga. “Me-
nimbang karena terdakwa 
selama proses persidangan 
tidak ditahan, maka dalam 
putusan ini, terdakwa dila-
kukan penahanan apabila 
putusan ini telah berkekuat-
an hukum tetap (inkracht),” 
ucap Endang.

 Vonis ini lebih rendah dari 
tuntutan jaksa. Sebelumnya, 
dalam persidangan yang 
digelar di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Bandung, 
Senin (7/8/2017), jaksa me-
nuntut Asep hukuman lima 
tahun penjara dengan den-
da Rp 200 juta subsider dua 
bulan kurungan. Terhadap 
vonis ini, Asep melalui kuasa 
hukumnya langsung meng-
ajukan banding. Sedangkan, 
jaksa masih pikir-pikir untuk 
menentukan langkah selan-
jutnya apakah akan banding 
atau menerima.

 Diketahui, Asep didak-
wa telah melakukan tin-
dak pidana korupsi dalam 
pengadaan buku aksara 
Sunda tahun anggaran 2010. 

Perbuatan Asep itu dinilai 
merugikan keuangan ne-
gara sebesar Rp 3,9 miliar. 
Saat proyek itu berlang-
sung, terdakwa menjabat 
sebagai Kabid Pendidikan 

Menengah dan Tinggi Dis-
dik Jabar. Singkatnya, pada 
16 November 2016 terjadi 
perubahan anggaran cetak 
dan pengadaan buku yang 
asalnya Rp 7 miliar menja-

di Rp 4,7 miliar. Anggaran 
itu berasal dari APBD Ja-
bar. Kemudian, terdakwa 
selaku Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) tidak me-
lakukan penyusunan harga 

perkiraan satuan (HPS), 
namun langsung memper-
kirakan harga Rp 4,5 miliar 
lebih.

 Vonis  terhadap Asep 
dibacakan Ketua Majelis 

Hakim Endang Mamun, 
tiga tahun penjara dan di-
wajibkan membayar denda 
Rp 200 juta atau diganti ku-
rungan dua bulan penjara. 
(man/mun/nda)

Transjabodetabek 
Premium Mulai Diuji
BEKASI – Badan Pengelola Transportasi Ja-

bodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) segera melakukan uji coba pela-
yanan bus Transjabodetabek Premium, Kamis 
(7/9/2017) pagi. Uji coba dilakukan dengan 
rute Mega Bekasi Hyper Mal – Plaza Senayan.

 Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota 
Bekasi, Yayan Yuliana menjelaskan, uji coba 
akan berlangsung selama seminggu. ”Rute 
premium tersebut bakal diuji coba besok (hari 
ini) oleh BPTJ hingga 20 September 2017,” ujar 
Yayan kepada Radar Bekasi, Rabu (6/9/2017) 
kemarin. BPTJ sebelumnya juga sudah me-
langsungkan uji coba bus Transjabodetabek 
pada akhir Juli 2017 dengan rute Summarecon 
Mal Bekasi – Bundaran Hotel Indonesia (HI) 
Jakarta. Pada saat itu, uji coba tersebut juga 
memberlakukan tarif bagi para penumpang 
dengan harga Rp 5 ribu per tiket.

 Yayan menjelaskan, bus Transjabodetabek 
Premium ini dilengkapi dengan fasilitas free 
wifi,reclining seat, seat belt, dan charger. 
Bahkan, lanjut dia, angkutan massal ini akan 
dikawal dengan Voorijder dan juga pengak-
tifan VMS ‘bahu jalan tol dipriotaskan untuk 
Transjabodetabek’.

Adapun jadwal pemberangkatan uji coba 
dilakukan pada pukul 05.30 – 06.30, kemudi-
an pada sore hari pada pukul 17.00 – 19.00. 
Uji coba ini dilatarbelakangi karena adanya 
hambatan arus barang dan penumpang setiap 
pagi hingga sore di ruas Tol Jakarta-Cikampek. 
“Karena ada kemacetan, khususnya Bekasi 
hingga Cawang,” singkat Yayan.

 Selain itu, indikator lainnya adalah tengah 
berjalannya proyek pembangunan Light Rail 
Transit (LRT), Jalan tol Jakarta-Cikampek 
Elevated, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 
Terpisah, Juru Bicara Jasa Marga Cabang Ja-
karta – Cikampek, Handoyono mengungkap-
kan, nantinya bus Transjabodetabek itu akan 
dikawal oleh Voorijder dari Unit PJR Korlantas 
Mabes Polri. Perjalanan bus Transjabodeta-
bek Premium ini akan menggunakan Jalan 
Khusus Angkutan Umum (JKAU) di ruas tol 
Jakarta – Cikampek dengan memanfaatkan 
bahu jalan. “Untuk alasan tekhnis ruang JKAU 
tidak bisa dibatasi dengan pembatas jalan be-
ton. Itu berarti nantinya pembatas jalan hanya 
berupa marka jalan biasa,” jelas Handoyono.

 Dia menambahkan, dengan uji coba rute 
menggunakan JKAU waktu tempuh akan lebih 
cepat. “Yang tadinya lebih dari 1 jam 45 menit 
menjadi 1 jam 15 menit,” katanya. Semen-
tara untuk rute JKAU dari Kota Bekasi, bus 
akan berhenti untuk menurunkan pengguna 
di halte Komdak, Polda Metro Jaya, Gelora 
Bung Karno (GBK), Bundaran Senayan, Plaza 
Senayan dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Se-
baliknya, dari arah Senayan bus akan masuk 
pintu Tol Semanggi kemudian keluar melalui 
gerbang tol Bakasi Barat. (yay)

FOTO:RAIZA/RADAR BEKASI

DIUJI :  Se jumlah  penumpang menaik i 
Transjakarta di Halte Harapan Indah, Bekasi, 
Rabu (5/6). Badan Pengelola Transportasi 
Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan 
(Kemenhub) melakukan uji coba pelayanan bus 
Transjabodetabek Premium, dengan rute Mega 
Bekasi Hyper Mal – Plaza Senayan.

UNRAS: Anggota kepolisian berjaga-jaga saat masyarakat yang tergabung dalam Gerkan 
Masyarakat Anti Korupsi (Gema Aksi) melakukan kasi demonstrasi di depan Kantor Kejari 
Cikarang, Rabu (6/9).

BPK Temukan Kerugian Negara di Dinas PUPR Bekasi
CIKARANG PUSAT – Ke-

jaksaan Negeri (Kejari) Ci-
karang menilai, ada potensi 
kerugian uang negara pada 
temuan Badan Pemeriksaan 
Keuangan (BPK) di Dinas Pe-
kerjaan Umum dan Penataan 
Ruang (PUPR) yang harus 
mengembalikan adanya ke-
lebihan pembayaran pada 
beberapa kegiatan senilai 
Rp1.043 miliar. “Temuan 
BPK itu kan merupakan hasil 
audit, tapi dalam hal ini sela-
ma pihak tertentu ada etikad 
baik untuk mengembalikan 
kelebihan pembayaran ter-
sebut, itu tidak ada masalah. 
Namun apabila memang 
dalam masa waktu yang su-
dah ditentukan, yakni 30 hari 
belum juga dikembalikan, 
kami bisa menduga itu ada 
potensi kerugian uang nega-
ra pada suatu kegiatan,” ujar 
Kasi Pidsus Kejari Cikarang 
Bekasi, Rudi Panjaitan, Rabu 
(6/9/2017). Sementara itu, 
Kasubag Tata Usaha Inspek-
torat Kabupaten Bekasi, Te-
kat Sudarmaji mengatakan, 

pihaknya sudah jenuh meng-
ingatkan Dinas PUPR dan 
memberikan rekomendasi 
untuk mengembalikan ke-
lebihan pembayaran dalam 
sebuah kegiatan tersebut. 
“Kalau kami sifatnya hanya 
memfasilitasi, dan hasil re-
komendasi dari BPK kami 
tindaklanjuti kepada dinas 
terkait,” beber Tekat.

 Ia menjelaskan, hingga 
saat ini Dinas PUPR baru 
mengembalikan sisa kele-
bihan pembayaran sekitar 
Rp400 jutaan dari Rp1.043 
miliar. “Kalau jelasnya saya 
kurang mengetahui, tapi 
intinya Dinas PUPR belum 
mengembalikan seluruhnya 
sisa kelebihan pembayaran 
itu,” tegasnya.

 Hal tersebut dibenarkan 
oleh Kepala Seksi Perenca-
naan Jembatan dan Jalan 
PUPR, Toni Dartoni. Dia 
mengakui, dinasnya belum 
mengembalikan semua dana 
sisa kelebihan dari hasil audit 
temuan BPK. “Memang seta-
hu saya ada rekomendasi dan 

temuan BPK. Tapi hingga 
saat ini tidak mengetahui 
apakah semuanya sudah 
dikembalikan atau belum,” 
terang Toni.

 Namun kata Toni, dirinya 
tidak mengetahui secara 
detail berapa sisa kelebihan 
pembayaran yang harus di-
kembalikan.

”Kalau masalah angka, 

saya kurang paham, itu yang 
tau Kabid, kebetulan saat ini 
beliau sedang sakit,” pung-
kasnya. Sedangkan koordi-
nasi aksi Gerkan Masyarakat 
Anti Korupsi (Gema Aksi), 
Rahmat Hidayat menuding 
Kepala Kejaksaan Negeri 
Cikarang, Risman Tariho-
ran yang menjabat selama 
dua tahun, tidak mampu 

menyelesaikan permasa-
lahan korupsi di lingkung-
an Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Bekasi. “Selama 
dua tahun menjabat sebagai 
Kejari Cikarang (Risman 
Tarihoran-red), tidak punya 
keberanian untuk menyeret 
para pejabat yang diduga 
mengkorupsi uang negara,” 
sesal Rahmat. (and)

MULAI MARAK: Iklan mobile di sepeda motor seperti ini 
mulai ramai di Kota Bogor.

Bapenda Kota Bogor 
Kecolongan

BOGOR – Jamaknya re-
klame atau papan bilboard 
dipasang di sisi jalan. Namun 
di Kota Bogor, baru-baru ini 
ada beberapa reklame mo-
bile yang lalu lalang di jalan 
raya. Seperti yang terlihat 
di kawasan Warung Jambu. 
Sejak beberapa hari terakhir 
ada lebih dari lima reklame 
mobile yang lalu lalang di 
jalan raya. Reklame tersebut 
berbentuk kotak dan dipa-
sang di belakang motor.

 Bahkan beberapa diantara 
reklame tersebut di pasang di 
motor milik pribadi. Reklame 
tersebut biasanya bertulis-
kan sponsor iklan online 
shop ataupun produk kartu 
perdana maupun handpho-
ne. Namun belum diketahui 

apakah pemilik motor yang 
merupakan ojek online itu 
menerima royalti dari pema-
sangan reklame atau tidak.

 Hal ini jelas membuat 
Badan Pendapatan Daerah 
(Bapenda) kecolongan. Pa-
salnya  mereka yang mema-
sang iklan, akan dikenakan 
pajak oleh Bapenda. “Kami 
belum tahu, tapi informasi 
ini bisa jadi bahan awal buat 
Bapenda,” ujar  Kasubid Pe-
nagihan pada Bapenda Kota 
Bogor Engkus Agianto. Eng-
kus menambahkan akan me-
laporkan hal tersebut kepada 
pimpinan dan akan dikoordi-
nasikan dengan pihak terkait.
Dirinya belum mengetahui 
berapa besaran royalti yang 
diterima oleh pemilik motor 

ketika memasang reklame 
tersebut. “Kami belum tahu 
seperti apa sistem reklame 
yang dipasang oleh mereka,” 
katanya. Engkus menambah-
kan, bahwasanya perizinan 
reklame tersebut seharusnya 
berada di Izin Penyelengga-
raan Reklame (IPR). 

Di unit tersebut nantinya 
akan ditentukan berapa be-
saran uang yang mesti diba-
yarkan. 

Tapi hingga kini, kata Eng-
kus tidak ada izin yang sudah 
diterima masuk ke Bapenda. 
“Kami sebagai pengelola pa-
jak di Kota Bogor, jadi izinnya 
masuk dulu kesana, nanti 
setelah izin keluar baru kami 
tetapkan pajaknya,” tandas-
nya. (radar bogor/wil/c)

MALU: Satreskrim Polres Cianjur berhasil mengungkap 
modus baru prostitusi di kawasan Cipanas, Cianjur.

Modus Baru Transaksi PSK di Kota Bunga Cianjur 
CIANJUR – Jaringan Per-

dagangan perumpuan dija-
dikan pekerja seks komersil 
(PSK) berhasil dibongkar 
Jajaran Satuan Reserse Kri-
minal (Satreskrim) Polres 
Cianjur, Rabu (7/9/2017). 
Kasatreskrim Polres Cianjur, 
AKP Benny Cahyadi menu-
turkan, pihaknya berhasil 
membongkar jaringan per-
dagangan perempuan terse-
but setelah adanya laporan 
dari warga. Penangkapan 
tersebut berawal setelah 
mencurigai sebuah mobil 
Xenia bernomor polisi F 
1178 WR, warga yang telah 
menghubungi polisi lalu 
menghentikan laju kendara-
an tersebut. Di dalam mobil 
terdapat Dendi (25) yang 
membawa dua orang pe-

rempuan yang diduga akan 
dijual. “Dari penangkapan 
satu orang tersangka yang 
berada di dalam mobil, kami 
kembangkan dan akhirnya 
kami amankan semuanya 

sebanyak sembilan orang,” 
kata Benny.

 Dikatakannya, dari sem-
bilan orang tersebut mem-
punyai peran yang berbeda-
-beda dalam menjalankan 

operasi. Ada yang bertugas 
keliling mencari pelanggan, 
ada yang bertugas membawa 
mobil, dan ada yang bertu-
gas menunggu panggilan 
dari pelanggan. “Mereka 
berkeliling dengan menggu-
nakan mobil, jadi tidak diam 
di tempat dan menunggu,” 
ujarnya. Menurutnya, ini me-
rupakan modus baru yang 
dilakukan di wilayah Cian-
jur. Perempuan-perempuan 
tidak menunggu di sebuah 
rumah atau tempat prostitusi 
melainkan bergerak di dalam 
mobil minibus.

 Modus seperti ini terka-
dang sulit terendus karena 
kawasan Cipanas merupa-
kan tempat wisata. Sehingga 
kedok prostitusi dengan pe-
rempuan yang ditawarkan di 

dalam mobil baru terungkap. 
“Setelah kami kembangkan 
ada dua agen berbeda yang 
menjual perempuan. Dua 
agen ini bertugas sebagai 
mami,” kata Benny. Dari 
penuturan tersangka, rata-
-rata pemesan perempuan 
tersebut tak hanya dari da-
lam negeri, tapi juga banyak 
wisatawan asing terutama 
dari kawasan Timur Tengah. 
“Kami biasanya menunggu 
panggilan dari penghubung 
yang memesan perempu-
an, satu jam tarifnya Rp300 
ribu. Kami biasanya parkir 
di beberapa tempat sambil 
menunggu, rata-rata pelang-
gan kami dari Timur Tengah,” 
ujar tersangka yang mengaku 
warga Cipanas ini. (radar 
cianjur/ndk)
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”Love will tear us apart.”
- Ian Curtis

POST-PUNK scene muncul akibat kritik 
dan ketidakpuasan terhadap budaya 
konsumen dan perilaku mainstream 
lainnya. Skena itu juga masuk menjadi 
salah satu subgenre musik, yaitu punk 
rock yang terkenal lebih bereksperimen 
dan tinggi mutu artistik. 

Band asal Inggris seperti Joy 
Division, Siouxsie & the Banshees, 
serta The Cure memiliki andil dalam 
melahirkan skena post-punk. Tahun 
1978–1984 menjadi masa ketika skena 
itu booming di kalangan anak-anak 
muda, khususnya di wilayah Inggris, 
sehingga sangat memengaruhi budaya 
dan gaya hidup mereka. 

Seiring dengan bergulirnya waktu, 
post-punk menemukan fashion 
statement sendiri pada era yang disebut 
The Batcave. Itulah era ketika banyak 
band post-punk yang menjadikan 
perempuan sebagai penyiar repertoar 
dengan berdandan gotik.

Salah satunya adalah Siouxsie Sioux, 
front man Siouxie and the Banshees. 
Saat itu post-punk fashion diwakili 
dengan gaya rambut yang raw and 
chaos serta pengunaan DIY leather, 
lace, dan fishnets. Musik post-punk 
yang identik dengan beat drum yang 
groovy serta permainan hi-hat pada 
era 80-an mulai bercampur dengan 
goth atau deathrock.

Karena itu, tampilan band-band 
post-punk nggak lagi kasual seperti 
era Joy Division. Namun, mereka mulai 

menggunakan gothic style seperti 
The Cure serta Siouxsie and the 
Banshees yang acap kali terlihat 
layaknya mayat hidup. Ternyata 
hal tersebut adalah representasi 
lirik mereka yang banyak 

berbicara tentang kematian serta 
depresi yang mendalam.

’’Fashion statement seseorang itu 
nggak cuma dipengaruhi tren yang 
berkembang. Musik pun bisa 
memengaruhi fashion statement. Karena 
suka dengan band-band deathrock atau 
post-punk pada era The Batcave, 
fashion statement yang kupilih juga 
banyak terpengaruh dengan fashion 
pada era 80-an,’’ jelas Zara Zahrina, 
vokalis band post-punk Baragula dan 
Nonanoskins. (nad/rno/c22/dhs) 

FIND MORE ON:

zetizen.com

SIAPA sih yang nggak kenal fashion 
style yang satu 
ini? Yap, populer sejak era 70-an 
berkat kehadiran band-band musik 
beraliran yang sama, yaitu post-punk. 
Mau tahu apa aja fashion item yang 
khas banget dengan genre style yang 
satu ini? Yuk, intip zetizen.com!FLICK

JANGANKAN untuk belajar di 
luar negeri, kalau mau lulus dari 
perguruan tinggi dalam negeri aja, 
kamu harus memenuhi kriteria 
minimal kemampuan bahasa 
Inggris dulu. Yuk, simak cara-cara 
alternatif belajar bahasa Inggris 
yang mudah dan menyenangkan!TOTALTEST

JUMLAH RESPONDEN 1.067 ORANG. POLLING DILAKUKAN DI 34 PROVINSI, 
MULAI ACEH HINGGA JAYAPURA. SAMPLING ERROR 4,5 PERSEN.6%SMP 70%SMA 24%KULIAH 

63%
37% 24%

Jenis 
kelamin

Usia
60%16–18 tahun12–15 tahun 16%19–20 tahun

Pendidikan Cewek
Cowok 

PROFIL 
RESPONDEN

POST-PUNK punya fashion item khas 
seperti leather, fishnet, platform shoes, 

hingga aksesori seperti choker. So, buat 
kalian yang ingin coba gaya tersebut, 

let’s try it! (nao/c14/dhs)

Look dari Sarah Lita ini merupakan 
post-punk style yang dipengaruhi musik era 

90-an. Sebab, Sarah mengaplikasikan boyish 
style dengan memadukan velvet wide long 

pants dan platform boots. Untuk atasannya, 
cukup padukan bralette dan see-thru top 
agar makin menunjukkan post-punk look 

pada tahun tersebut, tapi lebih simpel dan 
kasual. Look ini makin stunning jika 

dipadukan dengan mess braid untuk 
hairdo-nya sehingga terkesan santai, tapi 

tetap memberikan statement. Bukan hanya 
outfit, untuk make-up, perkuat dengan bold 
dark lipstick color dan simple smokey eyes.

Look dari Zara Zahrina ini mampu 
menonjolkan sisi girlie dari post-punk 
style. Perpaduan tutu skirt plus 
platform shoes mampu memberikan 
efek sweet, tapi tetap beruansa 
tough. Apalagi ditambah dengan 
harness belt yang melingkar di 
tubuhnya. Look ini juga nggak 
meninggalkan ciri khas post-punk 
style yang identik dengan layering 
karena Zara membuat mix and match 
T-shirt dengan see-thru sleeve. Untuk 
make-up, perpaduan burgundy eye 
shadow dengan sedikit warna yang 
lebih gelap di daerah crease dan 
long cat eye eyeliner membuat 
make-up look ini makin girlie, tapi 
nggak meninggalkan darkest side 
dari post-punk style. Terakhir, beri 
sentuhan sleek hairdo untuk 
melengkapi keseluruhan look ini.

MODEL: ZARA ZAHRINA & SARAH LITA

FOTOGRAFER: HILMI/ZETIZEN

LOKASI: PUZZLE RENTAL STUDIO FOTO, 

JALAN BARATA JAYA 59 BLOK A-6, 

SURABAYA (TELP 0811370955)

AKSESORI (CHOKER) BY @SHOPHELLA

LAYOUT: NINA/ZETIZEN TEAM

58 persen 
Zetizen 
mengikuti 
banget 
perkembangan 
fashion loh!

Gaya hidup 49%

Tren fashion yang sedang muncul 33%

Figur publik yang diidolakan 15%

Menurut Zetizen, 
gaya berpakaian 
seseorang itu banyak 
dipengaruhi...
(3 tertinggi):

U B S  Z E T I Z E N  A V E N U E  2 K 1 7

THEME:

YIPPIE, audisi internal pertama 
Red-A Zetizen Girls 2k17 udah 
makin dekat aja nih. Santai aja 
dan nggak usah grogi. All you 
have to do is just be yourself. 

Nah, buat nambahin 
persiapanmu sebelum audisi 
internal pada 10 September, 

Zetizen bakal nge-share 
beberapa FAQ seputar Red-A 

Zetizen Girls 2K17. So, get ready, 
girls! (may/c25/als)

RED-A ZETIZEN GIRLS 2K17

Nggak ada technical meeting 
untuk Red-A Zetizen Girls 
2k17. Seluruh peserta yang 
udah daftar langsung 
mengikuti AUDISI INTERNAL 

I pada 10 SEPTEMBER. Bagi 
yang lolos 50 besar, kalian 
wajib mengikuti audisi internal 
II pada 17 September. Semua 
audisi dilaksanakan di Graha 
Pena lantai 4, Jl A. Yani No 88, 
Surabaya.

Siapkan mental 
dan belajar public 
speaking. Jangan 
lupa cari referensi 
pose dan pahami 
angle terbaikmu 
untuk photo 
session.

Data diri dan foto (bagi • 
peserta yang belum 
mengumpulkan)
Alat tulis• 
Pakai • dress code sesuai 
foto di samping. 
Gunakan • high heels 
hitam dengan tinggi 
minimal 5cm
Blow•  rambut secukupnya 
atau ikat ponytail
Make-up•  hanya boleh 
menggunakan BB cream, 
bedak, dan lip tint.
Bagi yang berjilbab, • 
seperti gambar di 
samping.

Audisi internal I dibagi jadi 
empat sesi. 

Sesi 1: Registrasi pukul 08.00
Sesi 2: Registrasi pukul 11.00
Sesi 3: Registrasi pukul 15.00
Sesi 4: Registrasi pukul 17.00

Cek jadwal 

sesi 

sekolahmu 

di website 
Zetizen.com.

Setelah registrasi, 
kamu bakal dapat 
nomor peserta dan 
kuesioner yang 
wajib diisi.

Sesi perkenalan 
dengan juri, 
ceritakan sedikit 
tentangmu dan 
kegiatanmu.

Sesi 
pengecekan 
berat badan 

dan tinggi 
badan

Post fotomu saat audisi 
di Instagram dengan 
hashtag 
#RedAZetizenGirls2k17 
#UBSZetizen-Con21k7 
serta tag akun 
@zetizen_surabaya, 
@myred_a, dan 
@UBSGold

Di tahap kedua, kamu 
akan masuk sesi depth 

interview dan 
mendapatkan pertanyaan 
seputar dirimu dan hal-hal 

di sekitarmu.

Kalau dari kelima 
sesi tersebut 

dianggap sesuai, 
kamu akan lolos ke 
tahap kedua. Yang 

nggak lolos 
diperkenankan 

langsung pulang.

Photo session

Untuk informasi lebih lanjut, 

hubungi mabes Zetizen 

(031-8202004) atau 

Ayu Zetizen 0821-40899410 

(no call, WhatsApp only).

PENGUMPULAN aksi positif untuk Zetizen National 
Challenge ditutup sejak 31 Agustus kemarin. Udah 
terkumpul 26 ribu aksi positif yang dilakukan Zetizen 
di seluruh Indonesia. Ada beberapa aksi yang 
benar-benar kece dan punya impact besar. Misalnya 
nih, yang dilakukan teman-teman berikut dalam 
bidang sosial. Gimana sih ceritanya? (irm/c25/nrm)

Buat punya identitas sah dan bisa 
mendapatkan fasilitas negara, seorang anak 
jelas perlu banget punya akta kelahiran. 
Sayangnya, bagi sebagian penduduk di daerah 
timur, kesadaran orang tua mengurus akta 
kelahiran anak masih rendah. Itulah yang 
memancing concern Soni Fajar Kiwah beraksi 
positif menyosialisasikan pentingnya 
kepemilikan akta kelahiran ke 
berbagai daerah di 
Papua.

Ide untuk melakukan aksi tersebut bermula 
dari keprihatinan Soni melihat banyaknya anak di 
kampung halamannya belum mempunyai akta 
kelahiran. ”Banyak banget anak di daerahku 
yang nggak punya akta. Waktu mau daftarin 
sekolah, baru deh orang tuanya bingung,” jelas 
siswa SMAN 1 Arso, Keerom, Papua, itu.

Untungnya, karena aksi positif yang 
dilakukan Soni, banyak orang tua yang 
tergerak untuk membuat akta kelahiran 
anaknya. ”Jadi, banyak orang tua yang 
tergerak bikinin anaknya akta kelahiran. 
Bahkan, ada beberapa yang langsung 
buru-buru bikin karena anaknya mau masuk 
sekolah, hehe,” ujar Soni bangga.

Ke depan, cowok 17 tahun itu ingin terus 
melakukan aksi sosialisasi pentingnya akta 
kelahiran hingga ke pelosok-pelosok Papua. 
”Aku akan melakukan sosialisasi ini sampai ke 
pedalaman Papua. Soalnya, aku yakin 
kesadaran kepemilikan akta di pedalaman juga 
pasti masih sangat kurang,” tekadnya. Cool! 

TEMA: SOSIAL

(part 7 - Habis)

Sosialisasikan Pentingnya Akta 

Kelahiran hingga ke Pelosok

Soni Fajar Kiwah,
Papua

113395
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INVESTASI

IKLAN BARIS 
Solusi Kebutuhan Anda !

JUAL 
MOBIL

JUAL 
MOTOR

BISNIS

PROPERTIINFO PEMASANGAN IKLAN 
(0266) 219204

RADAR SUKABUMI

TARIF IKLAN BARIS. RP. 15.000

MAKS 10 BARIS MINI 3 BARIS 

(38 KARAKTER)

www.radarsukabumi.com

A !A !

IKLAN BARIS 
ANEKA 

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

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

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

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

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

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

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

DIJUAL

Suzuki Futura Pickup F-8650 UZ 2015 
MITS/T 120 SS Pickup F-8026 VA 
2015 HUB : Asia Finance Sukabumi 
Tlp 220065

FLORIS

KAWANUA FLORIST  terima 
pesanan karangan bunga, jl. Jendral 
Sudirman. Tlp (0266) 224361 (RS-s/d 
30 September)

CHEN’S FLORIST, Terima pesanan 
Rangkaian Bunga,Rental  Tanaman 
Hias, Jl Sriwijaya No.43 Tlp 
(0266)231058 HP 081584105896 
(RS-s/d  31 Juli)

PERTAMA di sukabumi,  Brownies 
 pedas, original, dll jl.amubawasasana 
56 ciaul, Wa.085703333988, IG Nami-
ra_brownies (RS-s/d 30 September) 

HOTEL

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

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

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

AUGUSTA  HOTEL Jl. Raya Cikukulu 

No 72 Sukabumi Tlp. ( 0266 ) 227456 
Jl. Raya cisolok Palabuhanratu (RS-
s/d 30 September)

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

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

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

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

KULINER

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

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

KURSUS

JULIANA JAYA, tempat Kursus Men-

jahit Terkemuka Jl. Brawijaya No.12 
Dpn Mamih Ungu Tlp 085107003867 
/ 085860728275 (RS-s/d 30 Sep-
tember)

KEHILANGAN STNK 

HLG STNK F -6256 -UAB  An.DRS 
DAMANHURI M.MPD

HLG STNK F -3093 -VM  An.MAMAN 
SUKATNA

HLG STNK F -2852 -UJ  An.KOMALA 

HLG STNK F -2707 -QW  An.VIKRA 
JUNIARSYAH

HLG STNK F -2197 -QU  An.OTIH

HLG STNK F -2447 -SB  An.DADAN 
BARZA

HLG STNK F -3731 -OC  An.ECE 
BADRI 

OPTIKAL 

PERMATA OPTIKAL, Jual macam2 
kacamata, frame, & lensa/lensa kon-
tak Jl. Pelabuhan Perapatan Odeon 
No 15 Kota Smi Hp.081563162128 
Jl. Raya Cisaat No  214 Smi, no Hp 
081563162128 (RS-s/d 30 Sep-
tember)

OTOMOTIF

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

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

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

PERCETAKAN 

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

TOKO KOMPUTER

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

RNY COMPUTER , Hardware, 
 Notebook, CCTV, Camera Digital, 
GPS, PC, Tablet, Projector, Jl. A. Yani 

No 216 /232 Tlp ( 0266 ) 221079 Fax 
. ( 0266) 217890  Sukabumi. (RS-s/d 
30 September)

TV

RADIO

RADIO

RADIORADIO

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

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

Paket iklan baris mingguan 

DISKONDISKON  

10 %10 %   
PAKET IKLAN BARISPAKKET IKLAN BARIS  

PROMO PROMO 
MERDEKAMEERDEKA  !!!!!!

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

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

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

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

Rencana Kenaikan CHT 
Ditolak Pelaku Pasar

Sri Mulyani, Menteri Keuangan

Indonesia 
Peringkat 90

JAKARTA – Indonesia kini berada di pering-
kat 90 untuk kemudahan bisnis, atau Ease of 
Doing Business (EODB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
menuturkan, hal ini sebagai dampak dari 
kebijakan pemerintah menggenjot pemba-
ngunan infrastruktur, dan melakukan refor-
masi di sektor perizinan.

Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani 
mengungkapkan peringkat 90 saat ini, naik 
16 peringkat dari sebelumnya 106. Dari 
peringkat yang dicapai sekarang, pemerin-
tah ditargetkan untuk bisa meningkatkan 
posisinya menjadi 40 besar. Memang bukan 
perkara mudah meloncati 50 level diatasnya. 
Namun banyak pekerjaan rumah yang perlu 
dibenahi agar target tersebut bisa direalisasi.

“Presiden meminta kabinet untuk terus 
memperbaiki ini, sehingga bahkan mende-
kati 40, ini perlu kerja lebih keras, reform yang 
luar biasa, dan policy maupun perizinan,” 
ujarnya.

Selain berhasil dalam EODB, pemerintah 
juga mampu mendapatkan rating investment 
grade dari dua lembaga pemeringkat utama. 
Hal itu tentu akan memberi gairah bagi para 
investor.

“Dengan adanya sentimen positif kita bisa 
ciptakan presure agar SBN mendapatkan 
yield yang lebih kompetitif, ini perlu mening-
katkan minat asing untuk cadangan devisa 
kita dan bisa menjaga neraca secara baik,” 
kata dia.

“Ini adalah sesuatu hal yang positif, dan 
kita ingin menjaga momentum, dan kemu-
dian diterjemahkan dalam bentuk investasi,” 
pungkasnya.(cr4/JPC/pojoksatu)

JAKARTA - Target kenaikan 
tarif Cukai Hasil Tembakau 
(CHT) sebesar 8,9 persen di 
2018 mendatang, akan meru-
gikan pendapatan para peda-
gang eceran.

Begitu dikatakan Ketua Bi-
dang Penelitian dan Pengem-
bangan Asosiasi Pedagang 
Pasar Seluruh Indonesia (AP-
PSI) Sjukrianto, dalam surat 
elektronik yang dikirimkan ke 
redaksi, kemarin (7/9)

Menurut dia, rencana terse-
but juga memperoleh peno-
lakan dari para pelaku pasar. 

"Jangan selalu setiap tahun 
menaikkan cukai. Yang jelas 
imbasnya ke pedagang, kalau 
harga naik, apalagi di tengah 
daya beli konsumen yang me-

lemah, maka otomatis omzet 
berkurang," terang Sjukri. 

Karenanya, saran dia, kena-
ikan CHT tersebut, sebaiknya 
ditahan hingga daya beli 
masyarakat membaik. Sjukri 
meminta pemerintah tidak 
hanya mengejar aspek pe-
nerimaan negara dalam me-
nyusun kebijakan tarif CHT, 
melainkan memperhatikan 
keberlangsungan industri 
hasil tembakau, khususnya 
para pedagang yang seka-
rang terkendala penurunan 
omzet. 

Makanya, dia berharap pe-
merintah dapat terus mem-
perhatikan enam juta orang 
yang mengandalkan industri 
tembakau nasional, termasuk 

didalamya para pedagang dan 
pengecer rokok.

Ketua Paguyuban Pedagang 
Eceran di Mataram, M Saleh 
Taswin berpendapat senada. 
Kata dia, kondisi saat ini cukup 
sulit bagi pedagang eceran un-
tuk meningkatkan penjualan.  
"Pasalnya daya beli masyara-
kat sedang turun," katanya.

Untuk daerah Mataram 
saja, kata Saleh, sejak tahun 
lalu terjadi penurunan pen-
jualan antara 15 sampai 25 
persen. 

"Ini dikarenakan adanya 
kenaikan cukai yang berimbas 
pada harga eceran," jelasnya.

Saleh khawatir, bila kondisi 
ini tidak diselesaikan masyara-
kat akan membeli rokok-rokok 

ilegal. "Tentunya kerugian tak 
hanya dirasakan pemerintah, 
tapi juga kami para pedagang 
eceran yang menjual rokok 
legal," jelasnya.

Sementara itu, Sukmowati, 
ketua paguyuban pedagang 
eceran di Yogyakarta, berpen-
dapat bahwa seharusnya Pe-
merintah jangan menaikkan 
cukai tahun depan mengingat 
keadaan industri yang lagi ter-
puruk. Ia juga mengingatkan, 
keterpurukan ini bukan hanya 
dirasakan pemilik toko eceran 
tapi juga akan berdampak 
kepada pegawai toko.

"Kenaikan itu (CHT) terlalu 
tinggi, hal ini sangat mem-
beratkan toko retail yang 
akhirnya membuat omzet 

menurun. Kenaikan ini juga 
bukan cuma dirasakan para 
pedagang eceran, tapi para 
pegawai toko akan merasakan 
imbasnya,” ujar Sukmowati.

Kenaikan tarif CHT eksesif 
sebesar 15 persen secara 
rata-rata tertimbang pada 
2016 menyebabkan realisasi 
penerimaan CHT menyentuh 
titik terendah, yaitu sekitar 97 
persen dari target. Padahal, 
sebelumnya, realisasi peneri-
maan cukai rokok selalu me-
lampaui target. Tahun 2017, 
tarif cukai rokok sebesar 10,5 
persen secara rata-rata ter-
timbang telah menyebabkan 
volume produksi rokok pada 
semester pertama anjlok se-
besar 6 persen.(sam)

FT:NET

SUBUR: Petani sedang memanen daun tembakau.
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Mengucapkan

Selamat  Menempuh 
Hidup Baru

Subhan Jawawi A.K 

Astry Muntari

(Wartawan Radar Sukabumi)

dengan

Pimpinan beserta seluruh Staf
Harian Pagi Radar Sukabumi

Semoga menjadi keluarga 
yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Amin

Ttd

Rawin Surwintono
GM Radar Sukabumi 

Keluhan Diabetes, Asam Urat, Kolesterol,
dan Mag Kronisnya Berkurang

Siapa saja, di usia tua, pasti mudah diserang penyakit. Hal inti dirasakan oleh 
Nyonya Euis Lismawaty. Sakit apa itu? Diabetes, Asam Urat, kolesterol, dan mag 
kronis. Sejak kapan? “2014 lalu,” kata ibu rumah tangga ini saat ditemui 18 
Februari 2017. Gejala apa yang dirasakan oleh ibu empat anak ini? “Loba pisan,” 
kata wanita 60 tahun ini. Apa saja? “Pegal-pegal, perih dan nyeri sendi, pusing, 
mudah mengantuk, sering buang air kecil, dan lain-lain,” jelas nenek tiga cucu 
ini. Kalau dilihat dari usianya, diserang penyakit model begitu adalah wajar. 
Yang tidak wajar itu kalau didiamkan saja. Maka dari itu, warga Gang Manggis 
I, RT 003 RW 004, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, 
Jawa Barat, ini jadi suka bolak-balik dari rumahnya ke ruang praktek dokter. 
Lalu, setelah itu, sembuhkah? “Tidak turun-turun,” keluh Nyonya ini. Karena tak 
membuahkan hasil maksimal, ia pun mencari alternatif. Kebetulan, sekitar akhir 

2015, ia disarankan oleh teman anaknya untuk minum madu hitam MADU BIMA 99. Lalu, karena tertarik, ia 
pun langsung rutin mengonsumsinya 2x sehari hingga sekarang. Dan, apa hasilnya? “Kolesterol turun dari 
180 jadi 160 mg/dl. Gula darah 115 jadi 95 mg/dl. Kadar asam urat pun turun. Dan kini, saya tak ke dokter 
lagi. Kini, badan terasa lebih enak. Stamina membaik. Mag jarang muncul. Dulu, berat badan yang hilang 7 
Kg, kini kembali lagi,” bebernya. 

Madu berasal dari sari bunga dan menjadi obat untuk mengatasi pelbagai penyakit. Khasiatnya itu telah 
terbukti sejak dulu. Sedangkan madu pahit adalah madu yang diproduksi oleh lebah khusus, yang suka 
mengisap nektar bunga dari pohon-pohon yang pahit, seperti paitan, kaliandra, dan mahoni. Di beberapa 
negara, ekstrak tanaman yang pahit-pahit ini digunakan sebagai obat anti-inflamasi atau pengurang rasa 
sakit. Di dunia Islam, penggunaan madu sebagai obat sudah dilaksanakan sejak lama, yakni sejak zaman 
Nabi Muhammad. Kemudian, beberapa abad setelah itu, kajian tentang madu secara ilmiah dilakukan oleh 
beberapa saintis muslim terkemuka, antara lain Ibnu Sina (890-1037). Karena memahami manfaat madu, 
dalam kehidupannya Ibnu Sina banyak mengonsumsi madu sehingga ia awet muda, sehat, dan berumur 
panjang. Ibnu Sina menyatakan, madu dapat mengatasi penyakit dari yang ringan hingga yang berat. Contoh 
yang ringan adalah demam panas, pegal-pegal, atau batuk-batuk. Sedangkan contoh yang berat adalah mag 
kronis, diabetes, kolesterol tinggi, rematik, kanker, hipertensi, dan gangguan jantung.    

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. 

EUIS LISMAWATYEUIS LISMAWATY

KOMUNITAS
Meriahnya Porseni Guru RA se-Kabupaten Sukabumi

 IKATAN Guru Raudhatul 
Atfhal (IGRA) se-Kabupa-
ten Sukabumi menyeleng-
garakan Pekan Olah Raga 
dan Seni (Porseni) guru 
RA se-Kabupaten Sukabu-
mi, di Gor Al Masthuriyah 
Kecamatan Cisaat Kabu-
paten Sukabumi, kemarin 
(7/9/2017). Porseni ini di-
ikuti lebih dari 600 peser-

ta dari sembilan PC IGRA 
se-Kabupaten Sukabumi. 
Bupati Sukabumi, Marwan 
Hamami didampingi is-
tri yang juga Bunda PAUD 
Kabupaten Sukabumi, Yani 
Marwan Hamami membuka 
dan meresmikan Porseni 
bertemakan Meningkat-
kan Profesionalisme Guru 
RA Melalui Pengembangan 

Sportifitas dan Kreatifitas 
Menuju RA yang Lebih Baik. 
Hadir juga pada acara terse-
but Kepala Kantor Kemen-
trian Agama dalam hal ini 
diwakili perwakilan Kepala 
Kantor Kementrian Aga-
ma Kabupaten Sukabumi, 
Ketua Pengurus Wilayah 
(PW) IGRA Provinsi Jawa 
Barat, Siti Latifah, Ketua 

Pengurus Daerah (PD) IGRA 
Kabupaten Sukabumi, Nia 
Nurhasanah, perwakilan 
dari sembilan Pengurus Ca-
bang (PC) IGRA Kabupaten 
Sukabumi, dan para peserta. 
Bupati Sukabumi, Marwan 
Hamami mendukung terse-
lenggaranya Porseni Guru 
IGRA se-Kabupaten Sukabu-
mi. Baginya, ini merupakan 

wujud kekompakan para 
guru IGRA yang senantiasa 
bersemangat dalam men-
didik para murid. Senada 
juga disampaikan Ketua 
PD IGRA Kabupaten Suka-
bumi, Nia Nurhasanah. Ia 
mengatakan bahwa Porseni 
ini merupakan wujud para 
guru IGRA se-Kabupaten 
Sukabumi dalam mening-

katkan potensi dan pe-
ngembangan diri khusus-
nya di bidang olah raga dan 
seni. Adapun jenis lomba 
yang ditandingkan pada 
Porseni Guru IGRA se-
-Kabupaten Sukabumi itu, 
antara lain tahfidz Qur’an, 
kaligrafi, bercerita berdua, 
dan voli. Sedangkan untuk 
lomba kategori gebyarnya, 

fashion/fesyen show dan 
mewarnai. Acara begitu 
meriah dibalut dengan su-
asana yang penuh khidmat 
dengan menjunjung tinggi 
Lebih Baik Madrasah, Mad-
rasah Lebih Baik. Sekadar 
informasi bagi yang me-
nang dalam Porseni akan 
dipertandingkan di tingkat 
wilayah dan nasional. (dit)

Ketua PD IGRA Kabupaten Sukabumi, Nia Nurhasanah menyerahkan 
cinderamata kepada Bupati Sukabumi, Marwan Hamami didampingi 
istri, Yani Marwan Hamami. Suasana perlombaan Tahfi dz Qur’an. Suasana perlombaan Kaligrafi .

Suasana perlombaan Bercerita Berdua. Suasana perlombaan Fashion Show Muslimah.

Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, istri Bupati yang juga Bunda PAUD, 
Yani Marwan Hamami, Ketua PW IGRA Jabar, Siti Latifah, Ketua PD 
IGRA Kabupaten Sukabumi, Niar Nurhasanah, perwakilan Kemenag 
Kabupaten Sukabumi,  foto bersama dengan para panitia dan pengurus 
PD IGRA Kabupaten Sukabumi.

memilik alat ukur, tapi tetap 
saja mesti diawasi. Sementa-
ra fakta hari ini, pengawasan 
dari pemerintah kami nilai 
masih lemah,” terangnya.

 Mengingat kondisi saat ini, 
Bakti berharap pemerintah 
segera melakukan evaluasi 
segala perizinan perusaha-
an dalam menggunakan air 
bawah tanah. Ia khawatir, 
persediaan air di Kabupaten 
Sukabumi habis dan ber-
imbas terhadap kemajuan 
daerah. “Kami harap ada 
evaluasi. Supaya saat musim 
kemarau seperti sekarang, 
masyarakat Sukabumi tidak 
tersiksa,” pungkasnya.

 Sementara itu, Kadis Dinas 
Perindustrian dan Energi 
Sumber Daya Kabupaten 
Sukabumi, Adi Purnomo 
mengklaim, di Kabupaten 
Sukabumi memiliki dua ce-
kungan air, yakni di wilayah 
Utara dan Selatan Sukabumi. 

Untuk wilayah Utara Suka-
bumi, persediaan airnya 
mencapai 34 juta kubik. 
Sementara 114 perusahaan 
menyedot air dalam kurun 
waktu setahun sebanyak 
12 juta kubik. “Cekungan 
Selatan Sukabumi, air alir-
an bebasnya mencapai 276 
juta kubik. Kondisi dikedua 
cekungan ini akan terus 
bertambah bila hujan turun,” 
ungkapnya.

 Terkait dengan kesulitan 
air yang terjadi disejumlah 
wilayah Kabupaten Suka-
bumi, Adi menyebutkan 
kondisi tersebut tidak ada 
kaitannya dengan aktivitas 
perusahaan yang menyedot 
air. 

“Yang terjadi hari ini, ka-
rena daerah tersebut tidak 
ada cekungan air dan air 
pemukaannya mengalami 
kekeringan. Menurut kami, 
itu tidak ada kaitannya de-
ngan aktivitas perusahaan,” 
tandasnya. (Cr15/t)

12 Juta Kubik Air 
Dikomersilkan?

untuk warga Rohingya di Ra-
khine State, Myanmar, juga 
Baznas diseluruh Indonesia 
melakukan aksi yang sama. 
“Aksi ini serentak diseluruh 
Indonesia. Baznas pusat 
telah mengirimkan surat 
edaran supaya mengirim-
kan bantuan untuk warga 

Rohingya,” imbuhnya.
 Ruyani mengajak seluruh 

elemen masyarakat untuk 
menyisihkan sebagian harta-
nya membantu warga Rohing-
ya di Rakhine State, Myanmar. 
Untuk partisipasi, bisa dikirm 
langsung melalui rekening 
BNI Syariah 090.000.777.4 

atau 100.426.6893 BRI Syariah 
atas nama Baznas. “Semoga 
perhatian yang kita berikan, 
membantu mereka yang sa-
ngat kesulitan,” singkatnya.

 Sementara itu, pengurus 
Gerakan Pemuda (GP) Ansor 
Warungkiara, Pebriansyah 
mengecam keras atas tin-

dak kekerasan kemanusiaan 
yang terjadi di Myanmar. Ia 
berharap, Indonesia menjadi 
negara yang mampu menye-
lesaikan konfl ik di sana. “Mari 
kita peduli mereka. Semoga 
langkah pemerintah saat ini 
membuahkan hasil. Amin,” 
singkatnya. (ren)

Baznas Buka Penerimaan Bantuan

Sukabumi, Heru Herlambang 
menambahkan, sebagai orga-
nisasi kepemudaan, pihaknya 
mendukung penuh kejuaraan 
yang dilaksanakan pemerin-
tah Desa Bantargadung. “Du-
kungan kami dalam bentuk 
piala bergilir dan uang pem-
binaan, tapi yang terpenting 
kejuaraan itu dapat memba-
ngunan semangat olahraga 
di desa dan memperkuat 

persatuan masyarakat antar 
desa,” ujarnya.

 Menurutnya, ditahun se-
lanjutnya turnamen bola voli 
dapat dikembangkan sebagai 
ajang pencarian bakat dibi-
dang olahraga voli. Bahkan, 
melihat suksesnya acara ter-
sebut, skala turnemen bisa 
ditingkatkan menjadi kejua-
raan tingkat daerah pemilihan 
(dapil). 

“Kegiatan ini bagus, apalagi 
jika dilibatkan tingkat anak 

usia dini atau remaja un-
tuk menjaring potensi atlet 
voli di Kabupaten Sukabumi. 
Sehingga ke depannya jika 
banyak potensi yang ber-
munculan dapat pula meng-
harumkan nama Kabupa-
ten Sukabumi,” pungkasnya. 
(cr15/d)

PP Kabupaten Sukabumi 
Kembali ‘Berulah’

Sukabumi.
 Secara pribadi dan atas 

nama Pemerintah Kabu-
paten Sukabumi, Marwan 
mengecam atas tindak ke-
kerasan yang terjadi pada 
Muslim Rohingya di Rakhine 
State, Myanmar. Ia menilai, 
kekerasan yang terjadi di 
sana merupakan perbuatan 
brutal dan tidak berprikema-
nusiaan. “Tentu, kami sangat 
mengecamnya. Makanya, 
perlu sebuah aksi nyata un-
tuk membantu mereka. Dan 

pemerintah Kabupaten Su-
kabumi telah berkomitmen 
untuk membantu krisis ke-
manusiaan yang terjadi di 
sana,” imbuhnya.

 Diakui Marwan, intruksi 
yang sudah dikeluarkannya 
itu merupakan bagian dari 
bukti visi misi Kabupaten 
Sukabumi, dalam mencip-
takan daerah yang religius. 
Dalam intruksi tersebut, 
pegawai mulai dari camat 
sampai kepala dinas wa-
jib memberikan partisipasi 
untuk membantu warga 
Rohingya yang kini tengah 

dalam kondisi mempriha-
tinkan. “Semua pegawai 
dapat menyisihkan hartanya 
untuk membantu mere-
ka. Rencananya, Desember 
mendatang dana yang sudah 
terkumpul akan disalurkan,” 
terangnya.

 Atas intruksi tersebut, Ke-
pala Dinas Pemadam Keba-
karan Kabupaten Sukabumi, 
Andi Kusnadi mengaku, 
selaku sesama muslim, me-
mang sudah selaiknya untuk 
saling tolong menolong. 
Terlebih bila saudara kita 
tengah dalam kondisi yang 

memprihatinkan. Dengan 
adanya intruksi tersebut, 
Andi mengaku mendukung 
penuh langkah yang dila-
kukan Bupati Sukabumi. 
“Secepatnya dinas kami 
akan bergerak dan menso-
sialisasikan intruksi ini. Bagi 
kami, selain partisipasi da-
lam bentuk materi, tak kalah 
penting juga adalah doa,” 
singkatnya seraya diamini 
Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten 
Sukabumi, Usman Jaelani. 
(cr15/d).

Bupati Kecam Kekerasan 
di Myanmar

upaya tersebut dimulai dari 
berupa himbauan sampai ko-
ordinasi lintas sektoral pena-
nganan kebakaran. “Terlebih 
lagi kami tekankan kepada 
warga supaya tidak melakukan 
pembakaran di sekitar hu-
tan. Karena bagaimana pun, 
api sangat rentan merembet 
dimusim kemarau ini,” ung-
kapnya.

 Sementara itu, Camat 
Cibadak, Heri Sukarno meng-
aku telah meminta warga di 
lingkungannya untuk sama-
-sama menjaga lingkungan, 
termasuk tidak sembarang 

melakukan pembakaran di 
areal dekat hutan Gunung 
Walat. “Gunung Walat itu kan 
dekat dengan pemukiman, 
jadi potensi ancamannya cu-

kup besar. Tapi kami sudah 
mengingatkan warga untuk ti-
dak sembarangan melakukan 
pembangkaran,” singkatnya 
(cr15/t).

Dua Kebakaran Lahan 
Landa Sukabumi



 BAZNAS...Baca Hal 15

Baznas Buka 
Penerimaan Bantuan
CIBADAK - Badan Amil Zakat Nasional (Baz-

nas) Kabupaten Sukabumi menghimbau kepada 
seluruh masyarakat supaya turut serta peduli 
terhadap nasib warga Rohingya di Rakhine State, 
Myanmar. Lembaga pengelola dana umat ini 
mulai sekarang menerima bantuan dari seluruh 
pihak. “Saudara kita di Rakhine State, Myanmar 
tengah mengalami musibah kemanusiaan yang 
luar biasa. Banyak warga yang mengungsi akibat 
melarikan diri. Tentu, ini sangat menyentuh hati 
kita,” ujar Ketua Baznas Kabupaten Sukabumi, U 
Ruyani kepada Radar Sukabumi, kemarin (7/9).

 Dikatakan Ruyani, selain Baznas Kabupaten 
Sukabumi yang menggalang dana kemanusiaan 

PP...Baca Hal 15

 DUA...Baca Hal 15

 BUPATI...Baca Hal 15
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SEMENTARA ITU

”Sampai saat ini Kabupaten 
Sukabumi masih dalam 
keadaan siaga darurat 

bencana kebakaran dan 
kekeringan”

12 JUTA...Baca Hal 15

FOTO: LUPI PAJAR HERMAWAN // RADAR SUKABUMI 

BERI PENJELASAN: Kadis Dinas Perindustrian 
dan Energi Sumber Daya Kabupaten Sukabumi, Adi 
Purnomo saat menunjukan peta potensi air yang 
dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukabumi, belum 
lama ini.

12 Juta Kubik Air Dikomersilkan?
Ribuan Warga Kabupaten 

Sukabumi Tersiksa
CISAAT - Saat ini, Kabupaten Sukabumi tengah 

dilanda kekeringan. Ribuan masyarakat pun kesu-
litan mendapatkan air bersih. Namun ironisnya, di 
tengah-tengah kondisi memprihatinkan itu, 12 juta 
kubik air disedot oleh perusahaan setiap tahunnya 
untuk tujuan komersil. 

 Data yang dihimpun Radar Sukabumi, saat ini 
terdapat 114 perusahaan yang menggunakan air 
bawah tanah. Ratusan perusahan itu berada di wila-
yah Utara Sukabumi. Tidak kurang, air yang disedot 
oleh ratusan perusahaan ini mencapai 12 juta kubik 
pertahun. Sementara air yang berada pada cekungan 
Utara Sukabumi hanya mencapai 34 juta kubik. “Ini 
artinya, beberapa tahun kemudian air di Kabupaten 
Sukabumi akan habis,” ujar Ketua Divisi Informa-
si dan Publikasi Lembaga Kajian Kebijakan dan 
Transparansi Anggaran Sukabumi (LK2TAS), Bakti 
Danurhadi kepada Radar Sukabumi, kemarin (7/9).

 Ironisnya, lanjut Bakti, yang merasakan atau me-
nikmati jutaan kubik air itu bukanlah masyarakat 
Sukabumi. Air yang disedot itu diproduksi untuk 
kepentingan komersil. Hal ini tentunya, pihak per-
usahaan meraup keuntungan yang luar biasa dari 
sumber daya alam yang ada di Kabupaten Sukabu-
mi. “Fakta hari ini, masyarakat pribumi kesulitan 
mendapatkan air. Sementara para pengusaha, 
mengkomersilkan air yang ada. Tentu, kondisi ini 
sangat memprihatinkan dan merugikan masyarakat 
pribumi,” terangnya.

 Bakti meyakini, perusahaan yang menggunakan air 
di Kabupaten Sukabumi ini telah mengantongi izin 
dari pemerintah, dengan konsekuensi membayar 
pajak kepada pemerintah berdasarkan jumlah air 
yang digunakan. Hanya saja, dalam pelaksanaan 
penggunaan air ini, dari pemerintah sendiri masih 
lemah dalam pengawasannya. “Meskipun mereka 
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DOKUMENTASI: Petugas Damkar Kabupaten Sukabumi tengah mendokumenkan peristiwa kebakaran di kawasan hutan Suaka Marga Satwa Cikepuh, 
Kecamatan Ciemas, belum lama ini.

Dua Kebakaran Lahan Landa Sukabumi
CIKEMBAR - Kabupaten Sukabu-

mi masih darurat kebakaran. Sela-
ma satu bulan ini, Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Sukabumi mencatat 
telah terjadi dua kali kebakaran 
hutan. Sedikitnya, 23 hektar lahan 
yang dilalap si jago merah.

 Informasi yang dihimpun Radar 
Sukabumi, dua lahan hutan yang 
terbakar itu ialah kawasan Gunung 
Walat di Desa Batununggal, Keca-
matan Cibadak dan kawasan hutan 
Suaka Marga Satwa Cikepuh, Keca-
matan Ciemas. Diduga, penyebab 

kebakaran didua titik itu karena 
api yang tertiup angin dari lahan 
pertanian yang sengaja dibakar.

 “Untuk di kawasan Gunung Walat 
yang terbakar seluas 3 hektar. Se-
mentara yang di kawasan Geopark 
Nasional Ciletuh Palabuhanratu 
seluas 20 hektar,” ujar Kepala Pusat 
Pengendalian dan Operasi (Pusda-
lops) BPBD Kabupaten Sukabumi, 
Yana Rusyana.

 Dikatakan Yana, insiden kebakar-
an ini masih mengancam wilayah 
Kabupaten Sukabumi. Hal itu 
mengingat, sampai saat ini intensi-

tas hujan di Kabupaten Sukabumi 
masih belum normal atau belum 
merata. “Kami prediksikan kondisi 
ini sampai Desember mendatang. 
Sesuai dengan status yang disam-
paikan Pak Bupati, sampai saat 
ini Kabupaten Sukabumi masih 
dalam keadaan siaga darurat ben-
cana kebakaran dan kekeringan,” 
imbuhnya. 

 Disinggung upaya antisipasi yang 
akan dilakukan BPBD Kabupaten 
Sukabumi, Yana menyebutkan 

Ketua Baznas Kabupaten Sukabumi, U Ruyani
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PARIPURNA: Bupati Sukabumi, Marwan Hamami 
saat menghadiri Rapat Paripurna bersama DPRD 
Kabupaten Sukabumi di Pendopo, kemarin.

Bupati Kecam Kekerasan di Myanmar
CIBADAK - Bupati Su-

kabumi, Marwan Ha-
mami mengeluarkan 
intruksi kepada seluruh 
bawahannya untuk pe-
duli terhadap krisis ke-
manusiaan yang terjadi 
di Myanmar. Kepedulian 
tersebut berbentuk dana 
dan direncanakan akan 
disalurkan pada Desem-
ber mendatang. “Saya 

sudah keluarkan itu (in-
truksi, red) untuk seluruh 
SKPD supaya berpartisi-
pasi meringankan beban 
saudara kita di sana. Bila 
sudah terkumpul, renca-
nanya akan disalurkan 
pada Desember men-
datang,” ujar Marwan 
Hamami kepada Radar 
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PENYERAHAN : Ketua MPC PP kabupaten Sukabumi, 
Heru Herlambang saat menyerahkan piala bergilir di 
Desa/Kecamatan Bantargadung, belum lama ini.

PP Kabupaten Sukabumi Kembali ‘Berulah’
BANTARGADUNG - Pemuda 

Pancasila Kabupaten Sukabumi 
kembali berulah. Kali ini, ulah 
mereka terjadi di Desa/Keca-
matan Bantargdung. Organisasi 
yang identik dengan loreng 
orange hitamnya itu meng-
gelar turnamen voli dengan 
melibatkan seluruh elemen 
masyarakat.

 Kepada Radar Sukabumi, 
panitia pelaksana turnamen, 
Ona Sanjaya mengatakan, per-
helatan turnamen itu untuk 

merebutkan piala bergilir MPC 
PP Kabupaten Sukabumi. Pe-
sertanya pun tidak hanya dari 
wilayah Bantargadung saja, 
melainkan banyak juga di luar 
Kecamatan Bantargadung. “Ini 
turnamen pertama yang kami 
gelar. Alhamdulillah, pelaksa-
naannya pun berjalan ramai 
dan diikuti banyak peserta di 
luar Bantargadung,” ujar Ona 
Sanjaya kepada Radar Sukabu-
mi, kemarin. 

 Dikatakan Ona, pelaksanaan 

turnamen ini berkat kerjasa-
ma antara pemerintah Desa 
Bantargadung dengan MPC PP 
Kabupaten Sukabumi. Diha-
rapkan, pelaksanaan kegiatan 
tersebut kembali digelar pada 
tahun mendatang. “Semoga 
ini menjadi agenda tahunan,” 
pungkasnya. 

 Sementara itu, Ketua Majelis 
Perwakilan Cabang Pemuda 
Pancasila (MPC PP) Kabupaten 

 Yana Rusyana
Kepala Pusat Pengendalian dan Operasi 
(Pusdalops) BPBD Kabupaten Sukabumi
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